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Roz 
Źle się bawicie. 

Gdyby tu chodziło o dzieje jakie- 

goś śmiesznego narodziku, jakichś 

fantastycznych pogardzanych czuchoń- 

ców można byłoby się Śmiać. Ponie- 
waż to o wewnętrzne dzieje naszej 

Ojczyzny chodzi... 
Pisze „Gazeta Warszawska" — zc- 

/ baczymy czy istnieje jeszcze konsty- 

tucja. Ależ nie istnieje, nie istnieje już 

  

je nie dlatego, że rokoszanina, że 

zbrodniarza stanu obraliście Panowie 

na Prezydenta, czem sami przekrešli- 

liście konstytucję 17 marca. Wybór 

Marsz. Piłsudskiego na prezydenta jest 

aktem przekreślającym konstytucję 17 

marca. Ale nie istniała już ona daw- 

niej, gdyż konstytucja 17 marca prze- 
znaczała Polsce rządy parlamentu: 

Tymczasem parlament nasz był nie 

udolny, rządów się zrzekał, zdawał je 

na gabinety pozaparłamentarne, więc 

konstytucja 17 marca wykonywana nie 

była. 
Konstytucja 17 Marca nie weszła 

w życie, bo jest do życia niezdolna. 
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wiąc w swem zeznaniu: ;,Ja występo- 

„wałem przeciw Sęjmowi i ani razu 

4 „nie naruszyłem konstytucji, bo za- 

„wsze znajdowałem paragraiy, jakie- 

| "kolwiek chcieć, aby zaniechać Sej- 
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mu“. 

Nasza konstytucja oparta, zbudo- 

wana jest na Sejmowładztwie, przy- 

Szedł człowiek który to Sejmowładz- 

two obalił i potrafił to zrobić przy 

' pomocy tej samej konstytucji, Taka 

ustawa znajduje jeszcze dziś obroń- 

ców. 

Konstytucji 17 Marca więc dziś 

niema, jest tylko jej szyderczy cień, 

pozostała tylko poto, aby było z 

czego szydzić, Polska jest w stanie 

wymagającym oktrojowania  konsty- 
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Dlatego tak obrzydliwe wrażenie 

sprawia okrzyk posła Liebermanna gdy 

ten po przemówieniu Marszałka za 

- wołał: „wobec tych zniewag jestem 
bezbronny”. Powoływanie się na bez- 

bronnośc typowy okrzyk żyda, chcą- 

cego sobie skaptować sympatje cale- 

go świata. Nieprawda, parlament i 

konstytucja 17 Marca nie był bez- 
bronny. — Miała za sobą prawo, 
miał ustrój, oparty na idealogji repu- 
blikańsko-demokratycznej, która w 

chwili powstawania konstytucji była 

ideologią 90 proc. społeczeństwa. 
Nieudolność Sejmu i nieudolność 
dziecka Sejmu konstytucji sprawiły to, 

że Sejm i konstytucja zbankrutowały. 

że stanęły w przepaść, że ciągnęły w 

tą przepaść Polskę całą, aż znalazł 

się człowiek, który przeciął sznury, 

któremi Sejm i konstytucja ciągnęły 

za sobą Polskę całą i w przepaść 

runął Sejm i w przepaść runęła kon- 

stytucja, a Polska pozostała nietknięta. 

Przychodzi Marsz. Piłsudski na 

ten głupi sąd i powiada innemi sło- 
wy, lecz jasno to, o czem itak wszy- 

scy wiedzą: „Jeśli min. Czechowicz 
jest formalnie winny, to zrobił to 

ój rozkaz, więc ja jestem winny 
naprawdę". Przecie niema człowieka 

| w Polsce, któryby nie wiedział, że 
" jeśli kto jest „winny* w pojęciu — 05- 

_, karżycieli to tylko Marsz. Piłsudski. 
On sam to twierdzi. Więc dlaczego 

sądzą gwoli ośmieszaniu prawa we- 

wnątrz kraju, a gwoli _ośmieszaniu 
Polski na Świecie, dlatego sądzą Cze- 

chowicza, a powstają z miejsc gdy 
wchodzi na salę Marszałek Piłsudski. 
Głupia, straszna, farsa. 

Są istotnie dwa Światy urojenia i 

rzeczywistości, jak mówił cny prem- 

jer Bartel. Świat rzeczywistości, Świat 

dyktatury, którą wytwarza hypnoza 

imienia Piłsudskiego, Świat dyktatury 

moralnej, polegającej na tem, że jego 

woli nikt naprawdę sprzeciwiać się nie 

może, i świat konstytucjj 17 marca 
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Szydził przecież Marsz. Piłsudski mó. 
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PRZEDSTAWICIELSTWA 
BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A Łaszuk. 
BIENIAKONIE — Bufet kolejowy. 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot“. 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. 
DUKSZTY — Bufet kolejowy 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa, W. Włodzimierow. 
GRÓDNO — Księgarnia T-wa „Ruch'*: 
HORODZIEJ — Dworzec kolejowy — K. Smarzyński. 
IWIENIEC — Sklep tytoniowy S. Zwierzyński. 
KLECK — Sklep Jedność". 
LIDA — ul. Suwalska 13, S. Matecki. 
MOŁODECZNA "siegarnia T-wa „Ruch“. 
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NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa, Księgarnia Jaźwińskie zo. 
NOWOGRÓDEK — kiosk St. Michalskiego. 
N. ŚWIĘCIANY — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 
OSZMIANA — Księgarnia spółdz. Naucz. 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski. 
POSTAWY — Księgarnia Pol. Macierzy Szkolnej. 
STOŁPCE — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9, N. Tara 
WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewi 
WARSZAWA — T-wo Księg. Kol. „Ruch“. 
WOŁKOWYSK — Księgarnia T-wa „Ruch*. 
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prawa przed Trybunałem Stanu 
Mowa oskarżyciela sejmowego posła Liehermana 

WARSZAWA. 27. 6. (PAT) Dziś o g. 
11 rozpoczęło się drugie posiedzenie Trybu- 
nału Stanu w procesie b. min. Czechowicza. 

Oskarżyciel sejmowy pos. Lieberman, na 
początku swego przemówienia cytuje opinje 
tych którzy są zdania, że Trybunał Stanu 
į trybunałem par excelence ipolitycznym 

że ma on wyrokować według racji stanu. 
W przeciwieństwie do tej opinii pos. Lie- 
berman stwierdza że Trybunał Stanu nie 

  

rządzi według racji stanu, lecz jest 
sądem, przed którym musi uczylić 
czoła całe społeczeństwo 
Mówca przypomina, że członkowie Trybu- 
nału składali przysięgę sędziowską, iż będą 

dawno i głupia iarsa z Trybunałem osadzili tylko według ustawy i zgodnie ze 

Stanu, nic na to nie poradzi. Niezistnie- * wojem sumieniem. : 
Według ustawy — kontynuuje dalej 

swe wywody pos. Lieberman — minister 
odpowiada w szeregu poszczególnych wy- 
padków, a więc jest odpowiedzialny za о- 
gólny kierunek polityki, za ogólną działal- 
ność rządu, za wyrządzenie znacznej szko- 
dy państwu. To wypadki są tutaj wyklu- 
czone. Tu zachodzi ostatnia ewentualność, 
a mianowicie że minister odpowiada za na- 
ruszenie konstytucji lub ustaw. Z tego wyni- 
ka, że w tej sprawie nie decydują wcale mo 
menty polityczne.  Przychodzimy tu, jako 
przedstawiciele władzy ustawodawczej, któ- 
rej odebrano prawo konstytucyjnie jej za- 
gwarantowane. Przychodzimy ażeby Trybu- 
nał przywrócił powagę obrażonego prawa. 

Stają tu przed panami dwa pytania: Czy 
prawda jest, że w Polsce obowiązuje usta- 
wa, która nakłada na ministra obowiązek 
zasięgania przyzwolenia władzy ustawodaw- 
czej na wydawanie pieniędzy państwowych? 
To jest bezsporne. 1o.przyznaje sam pan 
oskarżony. 

Drugie pytanie: czy p. minister spełnił 

    

   

ten obowiązek? Pan oskarżony nie zaprze- 
cza, że nie przedłożył ani przedtem, ani po- 
tem wydatków tych do zatwierdzenia Sejmo 

i imo to powiada że jest niewinny. P. 
Czechowicz powołuje się na to, że w 

innych państwach ministrowie wydają pie- 
niądze państwowe bez zezwolenia  parla- 
mentu. Sejm uznaje, że niekiedy trzeba wy- 
dać pieniądzechoć ich niema w budżecie. |е- 
żeli nawet wychodzić 
nione wydatki pozabudżetowe wszystkie by 
ły pilne i konieczne to jednak pozostaje py- 
tanie, dłaczego nie przedłożono ich parla- 
mentowi do kontroli „potem ;po ich wy: 
niu. Czy można tolerować taki stan rzec 
iż ustawa nie przedkłada się mimo iż ni 
temu nie stoi na przeszkodzie? Ale — mówi 
dalej pos. Lieberman — p. Marszałek Piłsud- 
ski wyjaśnił nam, że tamtemu sejmowi: kre- 
dytów dodatkowych * nie przedkładano, po- 
nieważ był to sejm niegodny. Na to pos. 
Lieberman replikuje, że nie wolno stać na 
takiem stanowisku, gdy się dzierży władzę 
w państwie. Według przeświadczenia pos. 
Liebermana postanowiono rozpocząć 'ofensy- 
wę o unicestwienie władzy ustawodawczej. 
Rozpoczęto t.zw. w strategii wojnę wykru- 

   

   

    

   

    

szającą, ałbowiem p. Marszałek Piłsudski jest 
zasadniczym wrogiem każdego  paflamentu. 
Oto — mówi pos. Lieberman — jedna z 
przyczyn, dlaczego nieprzedłożono ustawy O 
kredytach dodatkowych. 

Ale jest i druga przyczyna — to Spra- 
wa funduszu dyspozycyjnego, który podwyż 
szono o 8 miljonów, a te 8 milj. zostały u- 
żyte na poparcie mandatów Bezpartyjnego 
Bloku Współpracy z Rządem. Trybunał ma 
pozatem obowiązek wysłuchać i rozważyć 
argumenty obrony. A więc: p. Czechowicz 
mówi: „jestem niewinny”. P. Marszałek 
Piłsudski mówi: „Wina jest moja“. Kto p. 

  

z założenia, że poczy , 

Czechowiczowi zamknął drogę do Sejmu? 
Marszałek Piłsudski i prem. Bartel, Czy mie- 
li oni prawo zamknąć mu drogę? Nie. A 
więć, p. Czechowicz jest winny, ponieważ 
minister skarbu w dziedzinie skarbu posta- 
wiofty jest wyżej od premjera. Každy prze- 
pis ustawy skarbowej ustanawia jego dyk- 
taturę. Ale min. Czechowicz porzucił to, 
co mu dawała ustawa. 

P. Czechowicz tłumaczy się tem, czy on 
mógł wobec Marszałka Piłsudskiego coś zro 
bić. |P. Marszałek Piłsudski powiada: ,Winien 
jestęm ja. ja kazałem, ja jestem odpowie- 
dzialny*. jeżeli Trybunał Stanu również 
stanie na tem stanowisku Marszałek Piłsud 
ski jest zbyt wyjąkową postacią historycz- 
ną, żeby mogła się zmieścić w ramach takiej 
odpowiedzialności. Jego nie będą sadzić try- 
bunały złożone z 13 posłów. Sąd co do niego 
nalęży do miljonów, do narodu całego, do 
pokoleń przyszłych, do historji. 

/ Sprawa przekroczeń budżetowych jest 
w flziałalności historycznej Mar. Pilsudskie- 
go lepizodem szczególnym, uwypukleniem te- 
go że'on jest niekoronowanym suwerenem na 
тойй. Marszałek Piłsudski, jako postać histo- 
duję się na. rozstajnej drodze: Wola jednost- 
rycźzna jest nieodpowiedzialny przed trybu- 
nałąmi tak, jak nie byli odpowiedzialni Na- 
polęon jeden i drugi. Czy z tego wynika, że 
tej samej nietykalności musi zażywać mini- 
ster w jego gabinecie, który złamał prawo? 

.Grą, która się rozegrywa między władzą u- 
stawodawczą a ministrem, nie jest zwyczaj 
nym sporem między parlamentem a rządem. 
Nie; to jest walka dramatyczna. Polska znaj 
duje się na rozstajnej drodze: Wole jednost. 
ki czy wola ogółu. Nie żądamy polemicznych 
rozstrzygnięć, żądamy tylko, żebyście się 
oświadczyli za prawem. 

Mowa obrońcy mec. Paschalskiego 
Podczas przemówienia p. pos. Lieberma- 

na w pewnej chwili odczułem, jak dalece 
jestem wobec niego bezbronny, jak nieskoń- 
czenie ciężką jest rola, która mi przypadła w 
udziale. Kiedy z jednej strony staje obroń- 
ca, zaopatrzony w pełnomocnictwo, po dru- 
giej stronie są rozwinięte godła Sejmu Rze- 
czypospolitej. Jednakowoż nie mam zamia- 
ru "kapituiować a to-z dwóch - powodów. 
Przedewszystkiem dlatego, że nie przycho- 
dzę w imię formalnej wykładni ustawy po- 
zwolę sobie na to nieskromne określenie — 
przychodzę w imię racji stanu, a pozatem 
dłatego że jeżeli oskarżyciel sejmowy rozwi- 
ja nad sobą sztandar Rzeczypospolitej, to 
jak to słusznie powiedział p. Lieberman — 

jestem pod opieką świadka. Drugi raz w ży- 
ciu jestem w tej sytuacji, że muszę jak 
gdyby bronić człowieka, od którego nie mam 
do tego żadnego upoważnienia i żadnej in- 
strukcji. Mówię o Marszałku Piłsudskim. Po 
raz pierwszy zdarzyło mi się to, kiedym po- 
pierał powództwo cywilne rodziny śp. Pre- 
zydenta Narutowicza. Nie wiem, czy było 
zgóry obmyślone, czy tyłko stało się przy- 
padkowo, że Sejm reprezentowany przez 
trzech przedstawicieli, zabrał tu głos tylka 
przez usta jednego z tych dotychczas. Bar- 
dzo żałuję, bo byłem niesłychanie ciekawy 
koncertu, jaki powstanie, gdy symfonię bę- 
dą rozegrywali panowie Pieracki i Lieber- 
manw sprawie, o której mamy powiedzia- 
ne z początku, że nie posiada żadnego poli- 
tycznego akcentu że Sejm walczy tylko o 
prawo no a później ta sprawa sprowadziła 
się tylko do zacytowania ustawy skarbowej 
bardzo krótkiej i jednego artykułu konstytu- 
cji także bardzo krótkiego. Pozatem pano- 
wie sędziowie o interpretacji normy prawnej 
nie słyszeli. 

Dalej poszły już tylko sztandary: hasło 
wolności, prawo w Polsce pognębione i to 
prawo w łachmańy odziane do was wołające 
o opiekę. Pos. Lieberman wzywał Trybunał 
o ochronę prawa i zarzucał niekonsekwencję 
prawniczą Marszałkowi Piłsudskiemu. Czy 
sprawa obecnie ma się stać rozstrzygnięciem 
sporu pomiędzy Sejmem a Marszałkiem Pil- 
sudskim? W takim razie procedura byłaby 
bardze oryginalna, gdyż Sejm ma tu swoich 
świetnych przedstawicieli, a p. Marszałek Pił 
sudski — wybaczy p. min. Czechowicz — 
ma tu przedstawiciela bardzo słabego albo- 
wiem „najbardziej sejmowego człowieka, 
na którym popełniono mord rytualny'. Więc 
któż będzie: bronił Marszałka i jego linji. Ja 
ciężaru reprezentacji największego człowie- 
ka w Polsce nie przyjmuję. Otóż, jeżeli p. 
pos. Lieberman wyobraża sobie, że może 
być jakikolwiek trybunał któryby w tych 
warunkach rozstrzygnął ten spór zasadni- 

czy, to w tym wypadku, tym jednym p. 

Liebermanem jest złym prawnikiem. Smiem 
powiedzieć, że dzień dzisiejszy jest pierw- 
szym dniem, gdy skończyła się zabawa, sto 
sowana od 5 grudnia do 20 marca, którą- 
bym pozwolił sobie nazwać sejmową zaba- 
wą w ciuciu - babkę. W tym okresie toczył 
się ten spór o przekroczenia kredytowe, a 
rezultatem tego sporu jest fakt, mianowicie 
— wniosek sejnowy który zastępuje w tej 
sprawie akt oskarżenia. 

B. minister skarbu jest tu oskarżony for- 
malnie aż w pięciu punktach. Stając na grun 
cie tych oskarżeń, tak jak one są formalnie 
zredagowane p. Czechowicz w _ gruncie 

rzeczy jest bezsilny. Sięgnijmy jednak 
do sprawozdań  stenograficznych z obrad 
Sejmu i sejmowej komisji budżetowej, a wó- 
wczas przekonamy się, że to oskarżenie jest 
fikcją. P. marszałek Daszyński wczoraj po- 
wiedział że jeszcze na godzinę przed otwar- 
ciem owego posiedzenia, na którem „zapadła 
uchwała pociągnięcia p. Czechowicza przed 
Trybunał Stanu, p. Czechęwicz rozmawiał 
z prem. Bartlem i prosił go, ażeby ustalił 
termin przedłożenia kredytów dodatkowych 
a na moje pytanie czy p. Daszyński sądzi że to 
by było zapiegło postawieniu p. Czechowicza 
w stan oskarżenia p. marsz. Daszyński od- 
powiedział, że w tem był głęboko przekona- 
ny. Tak łatwo było uniknąć tego ciężkiego 
oskarżenia. 

Wystarczy jednak przejrzeć te steno- 
gramy, o których mywiłem, aby się nieco 

iejszyła aureola strażników prawa, która 

    

  

   by społeczeństwo mogło ujrzeć nad głową 
pos. Liebermana. Jeżeli dzisiaj przedstawi- 
ciel socjalizmu zaczyna mi mówić o Ścisłej 
praworządności i kiedy to robi przy milczą- 
cej zgodzie przedstawicieli akurat odwrotnie 
wojującego obozu, to jednak uważam, że le 
piel poszukać, przeczytać i oświetlić to sta- 
nowisko. Chciałbym znaleźć to piękno pra- 
worządności, do którego wzdychają zgodnie 
panownie Pieracki i Lieberman. Chciałbym 
wreszcie zrozumieć, co połączyło obóz, 
który w grudniu 1922 roku koło kościoła św. 
Aleksandra obrzucał Prezydenta  Narutowi- 
cza błotem i kamieniami, a tych którzy roz- 
winęli prawi ztandar socjalistycznej Pol 
ski republikańskiej na ulicach Krakowa. 
Chciałbym znależć podziemną dróżkę, łą- 
czącą te dwa obozy. 

I dlatego sciagam do stenogramu posie-- 
dzenia Sejmu z 5 grudnia. Posiedzenie to 
było ważne. Sprawa formalnie była już 
zamknięta. Według uproszczonego sposobu 
wykładni panów oskarżycieli p. Czechowicz 
formalnie był winien. Odtąd osoba jego о- 
degrywa już tylko niejako rolę. marjonetki, 
przesuwanej z miejsca na miejsce według 
uznania Sejmu. Bardzo znamienne jest prze- 
mówienie b. marszałka Rataja, jako  refe- 

   
   

  

  

renta komisji w tej sprawie. Wspomniał 
on, że kredyty dodatkowe zjawiają się we 
wszystkich państwach i. u nas tem bardziej 
musiałyby się pojawić, tylkoże czyni się u 
nas użytek zbyt wielki. Na komisji były re-, 
prezentowane różne poglądy na tę sprawę. 
Komisja skłaniała się do tego, że dotychcza- 
sowy liberalizm, pozwalając na zatwierdze- 
nie kredytów ex post nie może być na przy 
szłość normą prawną. 

Minęły długie tygodnie, i wreszcie 20 
marca sprawa otrzymała akt oskarżenia, 
przed którym w tej chwili p. ministra skar- 
bu Czechowicza bronię. „Zagadnienie for-- 
malnie postawione na komisji budżetowej i 
na Sejmie, brzmiało: czy p. Czechowicz mo- 
że być postawiony w stan oskarżenia po tej 
uchwale, jaka zapadła 5 grudnia, czy uchwa- 
ła ta, która zapadła wbrew wnioskowi Stron. 
nictwa Narodowego i wbrew wnioskowi ko- 
munistów i nie żądąła wyznaczenia rządowi 
terminu, skreślając słowo „natychmiast”, nie 
wskazała dla p. ministra Czechowicza pew- 
nych praw, czy nie stanowiła absolutorjum 
na okres poprzedni? P. pos. Lieberman zu- 
pełnie to twierdzenie odrzucał, ale na posie- 
dzeniu komisji budżetowej przyznał częścio- 
wo rację, wychodząc z założenia, że mogą 
być nowe fakty, które powodują reasumpcję 
iże te nowe fakty zmuszają, czy też pazwa- 
lają Sejmowi na wyciągnięcie tych konse- 
kwencyj, jakie 20 marca wyciągnięto. 

Ja osobiście, jeśli chodzi o meritum spra- 
wy, tych nowych okoliczności nie widzę i 

   

przyznaję, że byłem istotnie ciekaw jakie w/ 
sprawie tej nowe okoliczności zaszły, które 
tak łagodny stosunek Sejmu do sprawy prze- 
kroczeń budżetowych zmieniły na stosunek 
cstry i wrogi. P. pos. Lieberman w swojem 
dzisiejszem przemówieniu powołał się na 
sprawozdanie  stenograficzne z ll lutego 
zawierające cały szereg deklaracyj w Spra- 
wie głosowania nad budżetem, sprawozdanie 
które bardzo dużo tłumaczy a mógłbym po- 
wiedzieć, że w gruncie rzeczy tłumaczy 
wszystko, tłumaczy ten idealny związek, 
który zaistniał pomiędzy stronnictwem, nie- 
pokojącem się przekroczeniami budżetowe- 
mi już w kwietniu 1928 roku, a stronnic- 
twem p. Liebermana, które wówczas nie nie- 
pokoiło się tem wcale. I otóż, 11 lutego p. 
pos. Niedziałkowski złożył imieniem PPS 
oświadczenie, iż stronnictwo PPS nie wež- 
mie udziału w głosowaniu i że z chwilą, gdy 
klub BB zgłosił nowy projekt konstytucji, 
podniesiony został rąbek zasony nad ta- 
įemniczošcia która dotąd otaczała zamiary 
grupy, dziś Polską rządzącej. Mam wraże- 
nie, że wreszcie zrozumiałem. Tak jest, wte- 
dy gdy mamy do czynienia z wałką politycz- 

    

(Dałszy ciąg na stronie drugiej). 

nieistniejącej, świat widma jakiegoś, 

koło którego obłąkane cienie tańczą 
taniec szkieletów. CÓż te znaczy rzu- 
cać oskarżenie ministrowi skarbu. 
Trzeba było zebrać większość, obalić 

rząd, dać Polsce rząd inny. Trzeba 

było siłę znaleść, aby wskrześjć kon: 

stytucję 17 marca. Gdyby się znala- 

zła większość sejmowa mogąca stwo- 

rzyć rząd, chociażby w większości tej 

byli komuniści i wszystkie elementy 
antypaństwowe,—można byłoby mó- 
wić o wskrzeszeniu konstytucji 17 

marca. Ale nikczemne oddanie pod 

sąd ministra nie ocaliło konstytucji, a 

raczej nie wskrzesiło konstytucji. Tak, 

tak panowie z „Gazety Warszaw- 

skiej”. : 
„ Nikt się sprawowač rządow nie 

podejmuje. jeśli nie umiem prowa- 
dzić samochodu, a życie moje polega 

na tym aby samochód jechał, to nie 

będę pchał nożem z tyłu szofera. 

Tymczasem dziś tak jest, Sejm rzą- 

dów objąć nie może, Polska żyć mu- 

si, a rządowi zdolnemu do rządzenia 

rzucą się w twarz akt oskarżenia. 

Do czego ta głupia farsa podobna? 
Tylko do tego: niedołężny ojciec—alko" 

holik pozostaje na utrzymaniu u zdol- 

nego do pracy syna. W chwili kiedy 

jest zupełnie pijany, podnosi. się na 

tylnich łapach, przybiera pozę uroczy- 

stą i pijanym bełkotem zaczyna uro- 

czyście syna, kfóry go utrzymuje, wy- 

klinać z tytułu swego ojcowskiego 

prawa. 
Taką scenę smutną, ciężką, tragi- 

komiczną, mmakabryczną przypomina 

ta historja z Trybunałem Stanu. To 
nie jest sąd ten Trybunał Stanu. To 
są ludzie przez Sejm wybrani i Sejm 

mu pisał oskarżenie. Nieudolny Sejm, 

który doprowadził Polskę do kata- 
strofy, a sam dzięki błędom własnym 

nietylko że wypuścił władzę z rąk, 

lecz stał się pośmiewiskiem, przypo- 

mina sobie o swoich „prawach* i za- 

czyną przeklinać od własnego imienia 

tą siłę, która podjęła pracę, gdy Sejm 

leżał w bankructwie. Akcenty „pra- 
worządności* w które się uderza o- 

parte są na fałszu. : 
Ale też długo nie możemy żyć w 

Państwie, które konstytucji nie posia- 

da, którego konstytucja jest karyka- 

turą konstytucji pisanej, w państwie 

którego konstytucję odczytuje się nie 

Ł kart, lecz z jej odbicia w krzywem 

źwierciadle. Obyśmy jaknajprędzej za- 

pomnieli o takich głupich makabrycz- 

nych farsach, jak ten dzisiejszy Try- 

bunał Stanu. Powrót, a raczej zdoby- 

cie dla Polski praworządności jest 

jednak możliwy tylko przez oktrojo- 

wanie konstytucji. 

Dlatego tak dużo ludzi w Polsce 
nie rozumie, dlaczego czekamy i zwle- 

kamy z tym aktem, który określa się 

nie wyrazem „pożyteczny” lecz wyra- 

zem „niezbędny”. Cat, 
  

Reichstag uchwalił drugą rafę na pancernik „A” 
BERLIN, 27. VI. PAT. Na dzisiejszem posiedzeniu Reichstag 

uchwalił w głosowaniu imiennem 240 głosami przeciwko 172 
głosom socjalistów i komunistów drugą ratę na budowę pan- 
cernika „A*. 9 posłów wstrzymało się od głosowania. Ministro- 
wie socjalistyczni, z wyjątkiem kanclerza Muellera, który z powo- 
du choroby nie był obecny w Reichstagu, w przeciwieństwie do 
frakcji socjalistycznej głosowali za ratą. 

Rocznica frakfafu wersalskiego w Niemczech 
BERLIN, 27. VI. PAT. Prezydent Hindenburg i gabinet Rzeszy wy- 

stosują jutro z okazji rocznicy podpisania traktatu wersalskiego apel do 
narodu niemieckiego. Zarówno prezydent, jak i członkowie rządu odmówili 
wzięcia udziału w obchodach, urządzanych przez prywatne stowarzyszenia. 

Orędzie Hindenburga 

BERLIN. 27. 6. (PAT). Cała prasa omawia rocznicę podpisania przez 
Niemcy traktatu wersalskiego. Dzienniki nacjonalistyczne żywo protestują 
przeciwko obwinieniu Niemiec o wywołanie wojny światowej. Wszystkie 
wyższe uczelnie Berlina postanowiły urządzić w auli uniwersytetu akademję, 
na której przemawiać miał słynny historyk niemiecki prof. Delbrueck. Tym- 
czasem rząd pruski zabronił uniwersytetowi udzielania auli na powyższy 
cel i zakazał urzędnikom państwowym uczestniczenia w jakichkolwiek mani- 
testacjach przeciwko t.zw. „kłamstwu o winie wywołania wojny.* 

W związku z dziesięcioleciem podpisania traktatu wersalskiego w dniu 
28 bm. prezydent Hindenburg i rząd Rzeszy ogłosili orędzie do narodu nie- 
mieckiego. W orędziu powiedziano, że dzień dzisiejszy jest dla - Niemiec 
dniem smutku. 10 lat upływa od. chwili, kiedy niemieccy parlamentarjusze 
musieli podpisać dokument, który dla wszystkich „przyjaciół prawa i pra- 
wdziwego pokoju“ był gorzkim rozczarowaniem. Orędzie głosi dalej, że pod- 
pisanie traktatu nie oznacza jednak jakoby przez to Niemcy uznały, iż naród. 
niemiecki był sprawcą wojny. Jesteśmy zgodni — powiedziano w orędziu z 
wszystkimi Niemcami, odrzucając twierdzenie, o wyłącznej winie. Niemiec 
wywołania wojny, wierząc, że przyszłość należy do idei prawdziwego pokoju, 
opartego na równouprawnieniu wolnych narodów. 

Zmiany na Sowieckim Olimpie 
Mikojan następcą. Cziczerina 

BERLIN, 27. VI. PAT. Dzienniki tutejsze podają za British United 
Press wiadomość z Moskwy, według której Cziczerin przybędzie na krótki 
tylko pobyt do Moskwy, poczem wyjechać ma z powrotem zagranicę w 
celach kuracyjnych. Urzędu komisarza spraw zagranicznych  Cziczerin nie 
będzie mógł dalej sprawować. Według informacyj z kół politycznych w 
Moskwie, zachodzi możliwość zamianowania na miejsce Cziczerina obecne- 
go komisarza handlu spraw zagranicznych Mikojana. Obecny zastępca ko- 
misarza spraw zagranicznych Litwinow objąłby w tym wypadku jedną z 
ważniejszych placówek dyplomatycznych zagranicą. 

Belgijska konierencja reparacyjna w Londynie 
„ BRUKSELA, 27. VI. PAT. Rząd belgijski poinformował rząd angiel- 

o. > nie widzi przeszkód do odbycia konierencjj odszkodowawczej w 
ondynie. 

Zwłoki gen. Bema w drodze do Polski 
BUDAPESZT, 27.V1. PAT. W ciągu dzisiejszego przedpołudnia, przed 

gmachem Muzeum Narodowego, gdzie wystawiona była na widok publiczny 
trumna ze szczątkami gen. Bema, przeciągały tłumy mieszkańców  Buda- 
pesztu, ażeby oddać hołd pamięci wielkiego bohatera. Trumna pokryta zo- 
stała stosem wieńców. Uwagę zwracały wieńce od regenta Horthyego, char- 
ge daffaires Rzeczypospolitej Łazarskiego, obu Izb parlamentu węgierskie - 
go, arcyksiążąt JÓzeia, Albrechta Fryderyka, i Józefa Franciszka, od рге- 
S Rady ministrów Bethlena, członków rządu i szeregu innych wybitnych 
osobistości. 

Wizyta króla Gustawa VU w Estonii 
TALLIN, 27,6 PAT. Przybył tu dziś na pokładzie 'krążownika „Sverige“ król 

szwedzki w celu rewizytowania prezydenta republiki estońskiej, który ma jesieni 
ubiegłego roku odwiedził Stokholm. Pancernikowi „Sverige“ towarzyszył krążownik 
i 4 kontrtorpedowce. Król zabawi w Tallinie dwa dni, poczem uda się do Rygi w celu 
złożenia wizyty prezydentowi republiki łotewskiej. 

Wielka katastrofa kolejowa w kbofwie. 
4 osoby zabite, 17 rannych. 

Z Rygi donoszą: 26 b. "m. w poblizu Rygi zdarzyła się wielka katastrofa 
kolejowa. Pociąg zdążający z Rygi nad morze, najechał na pociąg, zdążający 
stamtąd. Każdy z porizew składał się mniej-więcej z 14 wagonów. W jednym 
z pociągów zosta: doszczętnie zdruzgotany wagon bagażowy i bardzo uszko- 
dzony wagon pocztowy i jeszcze jeden. W drugim pociągu zupełnemu zniszcze- 
niu uległ wagon bągażowy i uszkodzony wagon osobowy. Od wagonu baga- 
żowego została tylko placforma. Siłą uderzenia dach j Ściany wagonu zostały 
rozbite na drobne drzazgi i rozrzucone na wszystkie strony. Koła razem z 
osiami wytoczyły się z pod wagonu i wykoleiły się, platforma zaś została za- 
rzucona na wózek lokomotywy. Następny za nim wagon osobowy przedniemi 
kołami wtoczył się w wagon bagażowy przebił dach poczem wpadł na wózek 
lokomotywy4 

Podczas katastrofy 4 osoby zostały zabite, 17 rannych, 
Na miejsce wypadku natychmiast zjechały władze śledcze, 

ścu przeprowadziły dochodzenie. 
ków kolejowych.i 

' które na miej- 
Oczekiwane jest aresztowanie kilku urzędni- 

Mordy polityczne w Sofji 
WIEDEN. 27.6. PAT Dzienniki donoszą z Sofji: Wczoraj miały miejsce 

jednej z ruchliwszych dzielnic miasta dwa morderstwa Ray o zodziie 
10-ej wieczorem zabito dwóch pracowników krawieckich, z których jeden był macedończykiem, drugi zaś bułgarem. Sprawcy tego mordu zbiegli. Policji nie 
udało się wytropić ich dotychczas. Przypuszczają, że był to zamach dokonany 
ze: strony. komunistów. ; 

Sto siedemdziesiąt milionów nadwyżki budžefo- 
| wej w Ameryce 

WASZYNGTON. 27. 6. (PAT). Sekretarz skarbu oświadczył, że rok 
budżetowy zamknięty zostanie w dniu 30 czarwca nadwyżką 160 do 170 
miljanów dolarów. 

Eksplozja w iahryce wyrobów gumowych 
w Bratislawie 

PRAGA. 27.6. PAT. W fabryce wyrobów gumowych w Bratislawi: ili 
eksplozja benzolu. 7 robotników poniosło šmierė, 10 zas odniosło a" r 

Międzynarodowe zawody hippiczne w Budapeszcie 
BUDAPESZT, 27 VI. PAT. W drugim dniu międzynarodowych zawodów hippicz- 

nych w Budapeszcie odbył się 40-kilometrowy bieg na przełaj, w którym jeźdźcy 
polscy nie wzięli udziału. Zwyciężył rotmistrz Koleman Oseh (Węgry). Drugie miejsce 
zajął major Binder (Węgry), trzecie hr. Trautmanusworff (Austrja). Wczoraj rozegrano 
w obecności przedstawicieli świata dyplomatycznego, politycznego i tysięcznych rzesz 
publiczności konkurs potęgi skoku o nagrocę polskiego ministerstwą spraw wojsko- 
wych. Konkurencja była niezwykle liczną i na wysokim poziomie. Startowało 40 
jeźdźców zagranicznych i 70 węgierskich. Miejsce pierwsze zdobył por. Gzowski (Pol- 
au „e miejsce- podpułk. Forkuet (Włochy), trzecie miejsce — por. Rojcewicz 
olska



      

   

           

2 SŁOWO 

ECHA KRAJOWE Rozpraon przed Trykunmem Stanu 
  

Na pomoce głodującym w Wileńszczyźnie 
Dobrowolna głodówka w Grodnie 

Dochodzą nas wiadomości, że zawiązany w Grodnie komitet niesie- 
nia pomocy głodnym na terenie naszego województwa postanowił prokla- 
mować w Grodnie dzień dobrowolnej 

"zasilenia funduszów komitetu. Każdy „głodujący* 
utrzymania w tym dniu przeznaczy dla dotkniętych klęską nieurodzaju 

głodówki całej ludności miasta dla 
równowartość kosztów 

i 

odpowiednią sumę wpłaci do kasy komitetu. Inicjatorzy „głodówki* sądzą 
że zorganizowana w ten sposób zbiórka da jaknajlepsze rezultaty tembar- 

_ dziej że inicjatywa komitetu spotkała się z jaknajżyczliwszem przyjęciem ze 
strony mieszkańców zawsze ofiarnego 

Dniem „głodówki* będzie 2 lipie 
Grodna. 

c. (©) 
  

ŚWIĘCIANY 

— Powiatowe święto sportu. W dniu i5 
i 16 czerwca 1929 r. w Święcianach odby- 
ło się powiatowe święto sportu i przyspo- 
sobienia wojskowego młodzieży. Udział w 
święcie wzięłi hufce szkolnę „Strzelec“ i Po- 
licyjny Klub Sportowy. Program święta 
obejmował strzelanie z broni długiej i mało- 
kalibrowej, trójbój łekkoatletyczny, rzut gra- 
natem bieg sztafetowy 12-100 i 4100, 
pokazowe gry w piłkę koszykową oraz sze- 
reg innych imprez jak capstrzyk, defilada, 
koncert orkiestry. 5 p. p. Leg. i t. p. 

Ogółem do zawodów zgłosiło się 395 
zdwodników. Zawody rozpoczęły się dnia 15 
czerwca r. b. o godz. 7.ej rano i trwały 
prawie do wieczora w niedzielę dnia 16 
czerwca r. b, W niedzielę na obchód święta 
przybyli z Wilna J. E. ks. biskup Bandurski, 
płk. Krzyżanowski w imieniu d-cy 1-ej Dyw. 
płk. Korewo — d-ca 6-ej Brygady K. O. P., 
mjr. Zajączkowski w imieniu d-cy 5 p. p. 
Leg. mjr. Kobyłecki d-ca 20 baonu K.O.P. dr. 
Dobaczewski, vice prezes Wileńskiego okrę- 
gu strzeleckiego, mjr. Fildorf — oficer p. w. 
d-ej dyw. Leg., kpt. Skwarnicki z D.O.K. 
Grodno, oraz spora liczba innych gości z 
Wilna i powiatu. J. E. ks. biskup Bandur- 
ski odprawił na boisku sportowem mszę po- 
łową i wygłosił podniosłe kazanie do tłum. 
nie przybyłej ludności i młodzieży. Po mszy 
św. odbyła się defilada oddziałów P. W 
Oklaskami został nagrodzony hufiec sejn 
/kowćj żeńskiej szkoły zawodowej z N. Świę- 
"cian, który swą postawą i brawurą wywo- 
dał ogólne zadowolenie. Hufiec _ prowadzi 

niezmordowanej energji instruktorka szkoły 
zawodowej p. Zelczakówna. 

Po defiładzie w łokału sejmikowej szko- 
ły rolniczej odbyła się uroczysta akademia, 
podczas której złożył sprawozdanie z prac 
Komitetu P. W. i W. F. starosta święciań- 

ski p. 5. Mydlarz, następnie przemawiał kpt. 

Skwarnicki oficer D. O. K. Grodno o zna- 
czeniu przysposobienia wojskowego i wy- 

chowania fizycznego. Ze sprawozdania i 
przebiegu święta widać było, że prace Po- 
wiatowego Komitetu P. W. i W. F. dzięki 
intensywnej pracy p. kpt. Roczniaka umo 
żliwionej między innemi przez udzielenie 
sybsydjów z budżetu powiatowego i gmin- 
dnych samorządów przy jednoczesnem  po- 
parciu p. starosty jako przewodniczącego 
samorządu powiatowego i powiatowego Ko- 
mitetu P. W. i W. F. dały doskonały wynik 
z Ż-letniej pracy na terenie powiatu śŚwię 
ciańskiego. Po akademii powiatowy Kiomi- 

- tet P. W. i W. F. wydał dla przybyłych go- 
ści obiad w ognisku. Podczas obiadu przez 
starostę S. Mydłarza zostały odczytane de- 
pesze nadesłane przez p. wojewodę  wileń 
skiego i płk. Stachiewicza d-cy piechoty 
dywizyjnej. O godz. 17-ej odbyło się rozda- 
mie nagród. Nagrody zespołowe rozdał wla- 
snoręcznie J. E. ks. biskup Bandurski skła. 
dając życzenia każdemu zespołowi dalszej 
wytrwałej pracy. Rozdane zostały — 2 na- 
grody przechodnie d-cy 5 p. p. Leg. i Spół. 
dzielni 5'p. p. Leg. Nagrody powyższe otrzy 
mało seminarjum nauczycielskie w Święcia- 
nach za strzelanie z broni długiej i bieg 
sztafetowy, następnie rozdano li nagród 
zespołowych 79 indywidualnych. Sporą ilość 
nagród otrzymały drużyny strzeleckie, zaś 
najwięcej wyróżniły się drużyny oraz po- 
szczególni strzelcy z oddziałów | łgnalino, 

* Kiemieliszki, Korkożyszki i Nowo-Święciany. 
Z indywidualnych nagród wywołała sensa- 
cję nagroda otrzymana przez p. starościnę 
Iręnę Mydfarzową. za strzelanie z broni ma- 
łokalibrowej dla Pań boć przecie przed ro- 
kiem Panie w Święcianach dopiero rozpo- 
częły uprawiać ten sport. Wkońcu trzeba 
nadmienić, że w prace wychowania młodzie- 
ży włożono sporo energii i wiedzy. Znaczny 
postęp w pracach umożliwiony subsydjami 
samorządów daje coraz lepsze wyniki za 
chęcające młodzież do masowego udziału w 
hutcach i zespołach przysposobienia woj- 

  

  

   

  

    

   

  

. program treści nader 

skowega i wychowania fizycznego. Bigos. 
Pożar. W dniu 20 czerwca o godz. 

Il-ej obok wsi Kosliszki, gm. Michałowskiej 
pow. święciańskiego, wybuchł pożar lasu 
na przestrzeni 3 ha. Na pomoc pośpieszyła 
miejscowa straż ogniowa na samochodzie 
ciężarowym. Pożar został umiejscowiony — 
straty nieustalone, jak również przyczyna 
pożaru. 

— Eksploatacja torfowisk. Sejmik świę- 
ciański mając na względzie wykorzystanie 
bogactw naturalnych a jednocześnie koniecz- 
ność propagandy zastąpienia drzewa torfem, 
jako opału, tembardziej z roku na rok zwła- 
szcza po wojnie lasy zostały wyniszczone, 
przystąpił do eksploatacji torfowisk w ОКО- 
licach Święcian, systemem gospodarczym 
ręcznym, celem zaopatrzenia w pierwszym 
rzędzie instytucyj swoich w opał na zimę, 
a ewentualnie dla zbytu ludności uboższej. 

Bigos. 

TROKI. 

— Koncerty chóru „Echo* w Trokach. 
W niedzielę dn. 23 czerwca r. b. odbyły się 
w Trokach w sali Korpusu Ochrony Pogra- 
nicza dwa koncerty wileńskiego chóru 
„Echo”. Chór „Echo* na czele ze swoim do- 
świadczonym dyrygentem prof, Wł. Kalinow 
skim dał dwa koncerty: pierwszy o godz. 
14-ej dla wojska i młodzieży, drugi o godz. 
18-ej — szerszemu ogółowi. Bardzo obfity 

urozmaiconej — od 
poważnych utworów religijnych do weso- 
łych piosenek ludowych — dał sposobność 
do wykazania osiągniętych w wysokim stop- 
uiu zasobów wykonawczych. 

Chór wykazał doskonałe ześpiewanie i 
poczucie dyscyplicy rytmicznej a praca dy- 
rygenta prof. Wł. Kalinowskiego zasługuje 
na szczególne uznanie. ) 

Licznie zgromadzeni sluchacze  niemil-- 
knącemi oklaskami wynagrodzili ideową i 
ofiarną pracę zespołu, domagając się upor- 
czywie do powtórzenia kilku pieśni. 

W dalszym ciągu chór „Echo* zamierza 
Zorganizować podobne wyjazdy do innych 
miast i miasteczek województwa wileński 
go. JOW 

   

  

OSZMIANA 

— Samochód starosty zabija chłopca. 
Przed kilku dniami miał miejsce w Hołsza- 
nach okropny wypadek. Oto pod samochód 
(prowadzony przez B. Andrzejowskiego), 
w którym jechał starosta oszmiański wpadł 
1i-letni mieszkaniec Holszan Eljasz Bojar- 
ski. Skutkiem oduiesionych obrażeń chłopiec 
zmarł po kilku minutach mimo natychmia- 
stowej pomocy lekarskiej. py 

Pan starosta jechał właśnie na miejsce 
głośnego pożaru. Toczące się w tej, sprawie 
śledztwo prowadzi sędzia śledczy na pow. 
oszmiański. | 

Jednocześnie ztem dowiadujeniy się O 
dwóch tragicznych wypadkach, jakie miały 
miejsce na terenie tegoż powiatu. W folw. 
Bohdanowka, gm. krewskiej popełnił samo- 
bójstwo przez otrucie się Aleksander Do. 

   

   
brzyński lat 50 b. marszałek szlachty, a 
w pobliżu wsi 3 Maj, gm. smorgońskiej, Ma- 
kary Pasynek manipułując około znalezione- 

siłą której go pocisku wywołał eksplozję k 
o został ciężko ranny. Przewieziono go 

szpitała w Smorgoniach. 

NOWOJELNIA. 
— Tragiczny wypadek. Onegdaj nad ra- 

nem około godziny 4 na szosie pod Nowo- 
jelnią jadący samochód ciężarowy należący 
do mieszkańca miasteczka C. Połońskiego 
wystraszył konia idącego w wozie ciężaro-- 
wym. Zwierzę rzuciło się nagle w bok i u- 
derzyło w samochód. Od zderzenia wóz 

ulegi przepołowieniu a padające z wozu bel- 
ki przygniotły wożnicę tak Silnie że ten po- 
niósł śmierć na miejscu. Nazwisko tragicz-* 
nie zmarłego narazie nie zostało ustalone. 
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|. ldę sobie właśnie wpoprzek wiel- i panka, kawałek zadrukowanego płót- 
kiego placu przed Pałacem Rządo- na i napis zaczynający się od słów: 
wym, a naprzeciw mnie sunie ja- „100 proc. zysku... Nie czytałem już 

_kiś dandys. Pięknie skrojony garnitur 
żakietowy na nim, jasne kremowe ka- 
masze na lakierkach, takiegoż koloru 
solidne rękawiczki reniierowe na rę- 

Z zyc ONCE 

  

do końca reklamy, któregoś z dzienni- 
ków poznańskich, ale zrozumiałem, że 
mój elegancik — ta poprostu „żywa 
reklama“. 

Widok na pawilony rządowe. 

kach, 'a w nich laska z kościaną gałką, 
różyczka w butonierce, monok! w oku, 
cylinder na głowie, pewna siebie mi- 
na — oto wygląd tego przechodnia. 

Trochę widzę, że go ludzie zdaleka 
palcami sobie pokazują, więc ponie- 
"waż taki pasażer w cylindrze w pow- 

_ szedni dzień, mimo że na Wystawie, 
— to zawsze sensacja, tedy i ja się 
oglądam, choć ta może nieprzystojnie. 
Oniemiałem! Na plecach tego stupro- 
entowego ełeganta, tego szykownisia 

X x 

Spotkałem potem, , Wystawę zwie- 
dzając, jeszczę drugiego takiego 
pasażera. Udawał automat i reklamo- 
wał Loterję Pantową P. W. K. 

* * * 

Zajrzałem do pawilonu Banku Pol- 
skiego. Naturalnie wzofy wszystkich 
polskich banknotów i tych Odrodzo-. 
nej Polski i tych dawnych z przed stu 
i więcej lat. Ale nie to jest „gwoź- 
„dziem* pawilonu. „Gwoźdź* tkwi 

Mowa obrońcy mec. Paschalskiego 
(dokończenie) 

na i ta wałka zaczyna przybierać te formy, 
które znałazły swój wyraz w przemówieniu 
pos. Liebermana, gdy następuje budowanie 
szańców, z poza których możnaby było 
strzelać wtedy niechże łaskawie oskarżyciele 
sejmowi nie przychodzą do nas i niech nie 
oświadczają nam, że o praworządność cho- 

dzi. 
Postawiono wtedy wielkie zagadnienie, 

zagadnienie wzmożenia władzy Prezydenta, 
ustabilizowania życia państwowego, skończe 
nia z oligarchją sejmową. Stronnictwo p. 
pos. Liebermana mogło się już w kwietniu 
1928 roku przyłączyć do wniosku Stronnic- 

twa Narodowego. Ale jeszcze się nie przy- 
łączyło, bo jeszcze było trochę nadziei. Po 
wniosku konstytucyjnym pos. Sławka na- 
dzieję tę trzeba -było stracić, a wtedy do 

tego wniosku który od kwietnią czekał, a je- 

szcze nawet w grudniu był odrzucony, do 
tego wniosku w odpowiedniej chwili przy- 
łączają się te stronnictwa, które straciły na- 
dzieję, że przewrót majowy był dla nich 
zrobiony. Była jeszcze inna okoliczność: 
świadomość, że p. Marszałek Piłsudski ma 
grypę, że jego głos nie rozlega się tak, jak 
rozlegał się wczoraj, może nieoczekiwanie 

na tej sali. Czyżby istotnie tak prędko chcia- 

no się dzielić szatami podówczas ciężko 

chorego wodza? 
Oczekiwałem — kontynuuje mówca — 

że pan oskarżyciel powoła się nietylko na 
brzmienie ustawy, ale i na wykładnię. Jednak 
że nie usłyszeliśmy jej ani co do prawa bu- 
dżetowego, a ni co do ustawy o Trybunale 
Stanu. dyby ustawę skarbową zacytować 
tak, jak ona brzmi i nie troszczyć się o jej 
wykładnię, to oskarżenie byłoby pozornie 
słuszne. Ale to tylko niektórym członkom 
Sejmu wydaje się, że ustawy tłumaczą się 
tak łatwo jakby się im w danje- chwili po- 
dobało. My jednak wiemy, że interpretacja 
ustaw do rzeczy łatwych nie należy. Prof. 
Głąbiński, który może będzie autorytetem 
dla p. Pierackiego wydał w roku 1911 ksią- 
żkę, w której pisze np. że żaden rząd ani 
parlament nie zdoła zgóry obliczyć, ile bę- 
dzie kosztowało np. utrzymanie wojska i 
dopiero zamknięcia rachunkowe ostatecznie 
wykażą, o ile rzeczywisty stan wydatków i 
dochodów odpowiada przewidywaniom bu- 
dżetu. I p. Głąbiński nie zmienił tego swego 
stanowiska aż do czasu rządów min. Zdzie- 
chowskiego włącznie, t.zn. stał na stano- 
wisku że przekroczenia mogą być i mogą 
być przyjmowane ex post i nie stanowią 
specjalnej zbrodni wobec prawa budżeto- 
wego parlamentu. Może w nowem wydaniu 
tego dzieła znajdziemy twierdzenie odmien- 
ne ale wydanie z czasów monarchji austrjac- 
kiej dawało rządowi trochę więcej swoboc- 
nej ręki w zakresie prawa budżetowego. 

W tem miejscu mec. Paschalski cytuje 
cały szereg zdań i przykładów z literatury 
polskiej i zachodnio - europejskiej, w któ- 
rych konkluzji oświadcza: Jeżeli zatem cho- 
dzi o praktykę już nie naszą, ale tych państw 
w których konstytucja była nie dana, lecz 
wywalczona, to niema państwa, w którem- 
by nie istniały przekroczenia a często usta- 
wy o przekroczeniach były przedkładane do 
piero przy zamknięciu rachunkowem. Należy 
zaś mieć to na uwadze, że właśnie ten 
rząd, którego członkiem był p. Czechowicz 
pierwszy w Polsce przyszedł przed Sejm z 
zamknięciami — rachunkowemi. Coprawda 
Sejm dotychczas się zamknięciami rachunko 
wemi nie zainteresował. 

Oskarżyciele twierdza, że minister miał 
zawsze otwartą drogę do Sejmu. Otóż, art. 
10 konstytucji powiada, że inicjatywa usta- 
wodawcza przysługuje rządowi, a nie mi- 
nistrowi skarbu. W jaki sposób / minister 
skarbu może pójść do Sejmu wbrew woli 
rządu. Jest odpawiedź prosta: w takim razie 
powinien podać się do dymisji. Jest to odpo 
wiedź idealna pod względem | formalnym. 
Jest w Polsce człowiek, który nie może sta- 
nąć przed Trybunałem Stanu ani przed żad- 
nemi trybunałami. On stanać moż tylko 
przed trybunałem historji. Tak jest w isto. 
cie. Ale w takim raz żeli rząd polski © 
rządzimy w ten sposób, w gabinecie Pił- 
sudskiego nie może być ministra skarbu w 

   

   

okresie, gdy Marszałek zechce walczyć z 
Sejmem? Taki wynalazek prawniczy można 
opatentowyać. Czy istotnie panowie sędzio- 
wie dadzą się nabrać na taki trick prawni- 
czy. Oskarżyciele sejmowi zbyt są dufni je- 
żeli liczą na to, że z ust zrobią krzywe żwier- 
ciadło dla poskiej rzeczywistości. Marszałek 
Piłsudski w swoim gabinecie stosunek z Sej 
mem uznał za swój wyłącznie atrybut. Czy 
u nas w Polsce istotnie jest prezes Rady 
Ministrów, który wytycza ogólną politykę, 
czy tyłko przewodniczy na posiedzeniach Ra- 
dy Ministrów? Zdawałoby się, że u nas tak, 
jak gdzieindziej, premier jest tym, który 
reguluje politykę rządu. A ja mam odwagę 
jeszcze stwierdzić, że Marszałek Piłsudski, 
skoro objął przewodnictwo w Radzie Mini- 
strów, jest istotnie kimś więcej, aniżeli tylko 
przewodniczącym innym dwunastu panom. 
Twierdzę, że art. 10 konstytucji całkowicie 
zasłania min. Czechowicza. Miał 'on tylko dro 
gę do dymisji, którąby mieli także wszyscy 
jego następcy, którzyby nie uznawali po- 
lityki Marszałka ' Piłsudskiego względem 
Sejmu. P. Czechowicz dwukrotnie składał po 
danie o dymisję, bo uważał że wielka poli- 
tyka to nie jego mała rzecz. 

Przechodzę do ustawy o Trybunale Sta- 
nu. Ustawy, której interpretację dawał wczo 
raj p. Marszałek Piłsudski. ja jej nie rozu- 
miem. Art. 1 mówi o działaniu i zaniecha- 
niu. To jeszcze jest zrozumiałe. Ale dalej: 
„Znaczną wyrządzi szkodę”. ja chciałbym 
wreszcie się dowiedzieć i niewątpliwie świe- 
tnym oskarżycielom to wiadomo, co stanowi 
istotę sprawy. Jeżełi więc tak: „Pogwałcił 
konstytucję lub ine ustawy” to w imieniu 
pos. Liebermana i swojem proponuję wszyst 
kim ministrom aby byli łaskawi powołać S0- 
bie stałych doradców fachowych adwokatów 
i to karnych, bo każdy minister, który po- 
gwałci ustawę, a ustawy — jak to można 
wiedzieć z praktyki Trybunału Administra- 
cyjnego — gwałci się bardzo często, każdy 
minister prawie automatycznie musiałby się 
znaleźć przed Trybunałem Stanu, gdyby nie 
wchodził w grę przywilej Sejmu, który mo- P 
że sobie wybierać kogo chce, zgodnie ze 
starą zabawą: „A ja sobie stoję w kole i 
wybieram kogo wolę”. P. Marszałka Piłsud- 
skiego np. nie wolą: chodzi po Świecie, mó- 
wi nieprzyjemne rzeczy i odpowiada tylko 
przed trybunałem historji. Jego nie wolą, 
nie. Troche dalej... p. Czechowicz: spokojny 
człowiek. Tego wolą. 

Panowie sędziowie! Sięgnijcie w tej chwi 
li do swoich sumień. Nie do swoich wiado- 
domości prawniczych, ale tych swoich Su- 
mień obywatelskich, które przysięgały na 
wielkość, niepodległość i potęgę Ojczyzny, 
a dopiero później na sprawiedliwość. Nie 
stańcie na stanowisku. „pereat mundus, fiat 
iustitla', stanowisku, o którym Savigny mó- 
wi: „sumum ius strmma iniuria“ į rozważcie, 
že art. 1 jak rakieta može wystrzelič przeciw 
człowiekowi, który był najbardziei sejmo- 
wym w rządzie wybitnego antyparlamenta- 
rzysty — Józefa Piłsudskiego. Wy — jestem 
przekonany — w sumieniu swojem rozwa- 
życie ustawę o Trybunale Stanu zgodnie z 
tem, co wczoraj powiedział Marszałek józef 
Piłsudski, człowiek o genjalnem wyczuciu 
prawa państwowego. Jeżeli Sejm chce iść, 
niech idzie na ulice, ale nie róbcie, na miłość 
boską, komedji z wymiarem sprawiedliwoś- 
ci. Tego wam nie wolno tego nie wolno ni- 
komu i nikomu w Polsce. Art. 1 ustawy o 
Trybunale Stanu może być tylko w jeden 
jedyny sposób wyinterpretowany, jeżeli nie- 
ma być komedją: „Czw przez to wynikła 
rzeczywiście szkoda”. To jest jedynie inter 
pretacja nie polityczna, ale obywatelska. 

Uważam, że w sprawie niniejszej niema 
podstawy do 'odpowiedzialności konstytucyi 
nej, gdyż praktyka konstytucyjna w innych 
państwach dowodzi że przekroczenia budże- 
towe były częste, dalej uważam, że min. 
Czechowicz nie może odpowiadać za ogólny 
kierunek polityki rządu Marszałka Piłsu 
go. Powołuję się też na art. 50 konstytucji 
iart. I ustawy o Trybunale Stanu. 

Na, tem rozprawę odroczono do piątku, 
godz. 10 rano. Przemawiać jeszcze mają 
trzej oskarżyciele. 

  

   

Pożar lasów państwowych w Helsingforsie. 
HELSINGFORS, 27 VI. PAT. W dniu wczorajszym na jednem z tamtejszych 

targowisk spaliły się składy towarzystwa naftowego, przyczem spłonęły warsztaty, 
budynki robotniczej straży pożarnej oraz dwa domy mieszkalne. Ogień został podło- 
żony przez umysłowo chorego człowieka, 
kilkakrotnie 
marek. 

gdzieindziej. W wielkiej kasie ognio- 
trwałej, oczywiście otwartej, leżą za 
szkłem 2 bloki szczerego złota. Taki 
kawałek jak pół kilo masła u p. Hej- 
bera w Wilnie, kosztuje — głupstwa 
— koło stu tysięcy złotych. Cały ma- 
jatek. 

Zawsze się mówi: Poznańskie, Por 
morze i Śląsk — to kraj bogaty, gdzie 
nam Wilnu z nim się zrównywać. Oj, 
istotnie, gdzie nam z niemi można się 
zrównać, jeśli chodzi o pracę np. sa- 
morządów. 

Nie wiem, czy nasi z Zachodu ro- 
dacy bicze z piasku kręcić się u Niem- 
ców ponauczali, czy też jakiś inny 
sposób na zdobywanie funduszów wy- 
naležli, ale istotnie to co w pawiłonie 
samorządów pokazały Samorządy wo- 
jewództw zachodnich, to rzeczywiście 
podziwu godne. ' 

Przedewszystkiem te ciągte. kolo- 
salne inwestycje, te wspaniałe, monu- 
mentalne gmachy szkół, szpitali, za- 
kładów wychowawczych i t£ @. 1 Е @., 
Nie zrównać z tem naszych drewnia- 
nych budyneczków szkolnych wzno” * 
szonych tu i ówdzie przez nasze wi- 
leńskie czy nowogródzkie sejmiki. 

Wziąć takie gmachy, jak śląskiego 
Sejmiku wojewódzkiego, wykończony 
w r. bież., albo w zeszłym roku wybu- 
dowany gmach gimnazjum w Bielsku 
— toż to pałace. 

A jaka tam wszędzie praca?! Trze- 
ba obejrzeć tylko np. tkaniny samo- 
działowe chorych z Zakładu Psychja- 
trycznego w Dziekance Poznańskiej, 
albo np. rzeźby chorych z takiegoż 
zakładu w Owińsku. Przecież to arcy: 
dzieła! 

Pawilon samorządów stanowi wo- 
góle jedną z ciekawszych części Wy- 
stawy Powszechnej. Zwiedzić go, to 
znaczy wiele, wiele się nauczyć. 

* 

Poza granicami kraju mieszka 6.685 

* * 

tysięcy Polaków. Porozrzucani są po 
całym świecie. Największą jest Polo- 

  

który w ubiegłym tygodniu usiłował już 
podłożyć w tem samem miejscu bombę. Szkody wynoszą trzy miljony 

nja 'amerykańska. Liczy ona w  Sta- 
nach. Zjedn. A. P., (w cyfrach okrąg. 
łych) 3 milj. ludzi. Za nią, co do licz- 
by, idą Polacy w Niemczech (1250 
tysięcy) w Rosji (900 tys.), we Fran- 
cji (600 tys.), w Brazylji (220 tys.), 
w Litwie (200 tys.), Ale nie myślcie 
państwo że i w Australji np. niema Po- 
laków, albo, przypuśćmy, w południo- 
wej Afryce. Są, wszędzie są, w nie- 
wielkiej liczbie, ale są. 

Nie byłby pokaz Powsz. Wyst. 
Kraj. kompletnym, gdyby 'brakowa- 
ło w nim dorobku Polaków zamieszka- 
łych zagranicą. I oto właśnie treścią 
pawilonu ,„Połonja zagranicą“ jest nie- * ja zag 1 
co innego, jak przedstawienie tego, 
co nasi rodacy, poza granicami Ojczy- 
zny osiedli, robią, jak pracują, jak so- 
bie dają wśród obcych, radę. 

W pawilonie Polonij zagrańicz- 
nych, reprezentowani są Polacy z ca- 
łego Świata, ze wszystkich, choćby 
najodleglejszych stron, brak jest jedy- 
nie pokazu działalności Polaków z 
2 krajów, w których liczebność ich 
“dest jedną z większych, które z 

Niepodległem Państwem Polskiem są- 
siadują. Nie mamy reprezentacji Po- 
Jaków w Rosji i Polaków. w Litwie. 
Jest to fakt, który niestety komentarzy 
nie wymaga. Jest to fakt, nad którym 
conajwyżej winnišmyg ubolewać. 

Czegoż jednak można się w pawi- 
lonie „Polonja zagranicą“ dowiedzieć. 
Oto možna się dowiedzieč, že np. kon- 
struktorem i budowniczym największ. 
na świecie mostu wiszącego (natural 
nie w Ameryce), mostu łączącego Fi- 
ladestję z Camden był nie kto inny, jak 
nasz rodak, inż.  Modjewski-Modrze- 
jewski, że np. stopnia marszałka armji 
tureckiej dosłużył się w drugiej poło- 
wie zeszłego stulecia, znowu nasz ro- 
dak, Wład. Czaykowski (Muzafier 
Pasza), że na Śląsku Cieszyńskim pod 
czeskimi rządami Macierz Szkolna po 
trafi takie fundusze z ofiarności spo- 
łecznej zbierać, że buduje gmachy gi- 
mnazjów, że utrzymuje wielkie szkol- gdy w którymś z uniwersytetów nare u nas widzi się w doniczkach o 
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Katastrofa angialskiego samolotu 
Wielki angielski statek powietrzny, 

„City-Of-Ottawa*, który dnia 17 bież. 

mies. o godzinie 10 minut 30 rano, 
wystartował z lotniska w Croydon w 
kierunku le Bourget, mając na swym 
pokładzie 11 pasażerów, oprócz pilo- 
ta i mechanika, spadł i rozbił się w 

godzinę potem na wodach kanału la 
Manche. Zaledwie cztery osoby z po- 
między pasażerów zdołano ocalić, 
cztery kobiety i trzech mężczyzn zgir- 
nęło w katastrofie. Jest ta największa 
katastrofa lotnicza od czasu otwarcia 
linji powietrznej Londyn—Paryż. 

Wielki dwumotorowy, dwupłato- 
wiec, w normalnej formie  przeleciat 
nad Folkestone i na wysokości 700 
metrów poszybował nad kanałem la 
Manche, dopiero w połowie drogi, je- 
den z motorów odmówił  posłuszeń- 
stwa, co spowodowało, że pilot na- 
wrócił, mając nadzieję osiągnięcia z 
powrotem wybrzeży angielskich, nie- 
stety, zbyt ciężki dwupłatowiec spadł 
gwałtownie na wody kanału la Man- 
che o trzy mile od brzegu. 

Mocna lina, zarzucona pod ogon 
City-of-Ottawa, przez statek belgijski 
znajdujący się w pobliżu nie pozwoliła 
mu pójść odrazu na dno, jednak cięż- 
kie motory tak go pogrążyły, że na 
powierzchni pozostały tylko górne 
skrzydła, na których schronili się par 
sażerowie w oczekiwaniu nadejścia 
łodzi ratunkowych. 

Folkestone powiadomione o kata- 
strofie, przez rozpaczliwe wołanie S. 
O. 5. natychmiast wysłało łodzie ra.=, 
tunikowe, które zabrały czterech тап- 
nych pasażerów również rannych pi- 
łota i mechanika i wyłowiło kiłka tru 
pów. 

Statek belgijski starał się przyho- 
lować aeroplan do brzegu, jednak 
zbyt wielkie zanużenie ciężkiego ka- 
dłuba, przy silnej fali rozbiły kabinę, 
tak, że do brzegu daholowano zaled- 
wie szczątki. 

Jeden z wyratowanych pasażerów 
w ten sposób opowiada przebieg ka- 
tastrofy: 

Gdy jeden z motorów przestał dzia- 
łać i samolot zaczął gwałtownie opa- 
dać, zrobił się popłoch wśród pasa- 
żerów. Wówczas pilot i mechanik 
uspakajali pasażerów, zapewniając, że 
nie grozi niebezpieczeństwo i że wszy- 
scy będą uratowani. Jednak p. Tathani 
ten, który udzielił wywiadu, widząc, 
że kadłub latawca coraz bardziej po- 
grąża się w wodzie, wybił dziurę w 

Walny zjazd ziemianch 
Program wałnego zjazdu ziemianek w Po- 

znaniu zwołanego przez Radę naczelną na d. 
5 lipca rb. przedstawia się następująco: Godz. 
10-ta: Msza Św. w kościele św. Marcina 
przy ul. św. Marcina (dojazd tramwajem 
Nr. 3); godzina lita zebranie w hotelu 
Bazar przy Placu Wolności (dojazd tram- 
wajem Nr. 1). 

Porządek obrad: 1) zagajenie przewodni- 
czącej Rady Nadzorczej p. Czarnowskiej, 2) 
powitanie przez przewodniczącą Ziemianek 
Wielkopolskich p. hr. Brezinę, 3) sprawo- 
zdanie komitetu wystawowego — hr. Kwi- 
lecka. 4) referat p. Zofji Zalewskiej: „Praca 
Polski — Ziemianki dla kraju pod hasłem 
z Bogiem i Narodem — Dyskusja, 5) wol- 
ne głosy, 6) rezolucje, 7) zakończenie. 

Godzina 2-ga — wspólny dowolny obiad, 
godz. 4-ta — zwiedzenie Pawilonu Ziemia- 
nek i Włościanek na terenach zachodnich: 
(dojazd tramwajem nr. 4 i 5); godz. 5-ta 
zwiedzenie działu ogrodniczego i drobio- 
wego na .PWK. pod przewodnictwem fa- 
chowców. 

O jaknajliczniejszy udział Ziemianek z 
całej Polski uprasza 

: Rada Naczelna Ziemianek. 
P.S. Prosimy usilniė o zgłoszenie udziału 

   

    

swojego w zjeździe do Biura  Ziemianek 
O: — Poznań ul. Mickiewicza 

r. 33, 

Wielkie święto dziesięciolecia Polski (w Poznaniu 
nictwo, że ta, tak daremnie niemal do 
społeczeństwa u nas kołatająca insty- 
tucja, potrafi tam cudów  dokazywač 
w obronie Polaków przed wynarodo- 
wieniem. A czyż nie będzie dla nas, 
Wilnian, nowością, że na tymże Ślą- 
sku Cieszyńskim, wśród licznych dzia- 
łaczy polskich czołowe miejsca od kil 
ku już pokoleń należą do przedstawi- 
cieli rodziny Michejdów, tych samych 
Michejdów, których reprezentanta i 

Pawilon przemysłu szklanego na PWK. 
| 

my wśród nas, w Wilnie na zaszczyt: 
nem, protesorskiem, w Uniwersytecie 
St. Batorego, stanowisku mamy? 

Czyż nie ciekawem jest stoisko Po 
laków szwajcarskich, w którem oglą- 
dać można sporo wynalazków, z 
zakresu elektrotechniki, dokonanych 
przez obecnego Prezydenta  Rzplitej, 
prof. Ignacego Mościckiego w czasach,   

pasażerskiego „City Of Oltawa” 
podłodze, przez 
Tą samą drogą dopomógł wydobyć 
się młodej Angielce, jednemu z męż- 
czyzn i jego żonie. Za ich przykładem 
poszli pilot i mechanik. Reszty pasa- 
żerów uratować nie mogli, gdyż zo- 
stali oni przygnieceni ciężkiemi baga- 
żami, które na nich spadły. 

Ranni zostali ułokowani w szpita- 
lu, dokąd dostarczono im wyłowione 
rzeczy i bagaże. Pomimo usilnych po- 
szukiwań, dotychczas nie wyłowiono 
ciał dwóch rozbitków. 

Olbrzymia ta katastrofa wywołała 
duże współczucie, a zarazem wielkie 
zdumienie, że się przytrafiła na samo- 
łocie wypróbowanej marki, prowadzo- 
nym przez doświadczonego piłota, na 
najlepiej znanej linji. 

Okrutna zemsta 
Tragiczny wypadek, który swą 

grozą przypomina romanse Edgara 
Allana Poego, emocjonuje obecnie 
wytworne towarzystwo Londynu. 

Chodzi tu mianowicie o sensacyj- 
ną, tajemniczą Śmierć Nowojorskiej 
miljonerki, c olšniewającej urodzie 
Pani Betty Walker. Młoda ta kobieta 
zmarła przed niedawnym czasem, z 
tajemniczej dziwnej choroby, którą 
lekarze określili jako chroniczne za- 
trucie, sztucznie wywołane. ; 

Piękna Betty, córka ubogiego ro- 
botnika, w 18 roku życia poslubiła 
urzędnika fabrycznego. Przez 6 lat 
małżeństwo żyło szczęśliwie i miało 
dwoje dzieci. Po 6 letnim szczęśliwem 
pożyciu małżeńskiem Betty poznała 
urodziwego włocha dr. Rufio bardzo 
wziętego lekarza. Ruffo zakochał się w 

„R. 

Betty bez pamięci i namawiał ją do 
rozwodu. Przez dłuższy czas Betty 
się opierała nie chcąc utracić dzieci, do 
których była bardzo przywiązana, 
wreszcie uległa gorącym 'namowom 
Ruffa i rozpoczęła kroki rozwodowe. 

Proces rozwodowy był w pełnym 
toku, gdy mąż Betty: niespodziewanie 
umarł i w ten sposób młoda, kobieta | 
uzyskała wolność. 

Ku zdumieniu całego Świata, mło- 
da wdowa wyszła bardzo prędko za 
mąż, ale nie za Ruffa, tylko za miljo- 
nera Walkera, którego przed -niedaw- 
nym czasem poznała. 

Doktór Ruifo nie mogąc przeżyć 
doznanego zawodu, popełnił samo- 
bójstwo, zapisując pani Walker w 
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którą się wydostał. * 
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  testamencie trzy czwarte swojego ma- 
jątku. 

Do szkatułki z kosztowną  biżute: 
rją dr. Ruffo dołączył list, w którym 
prosi by Betty je nosiła, gdyż to są 
pamiątki po jego matce, a szczegól- 
niej zależy mu na tem by ukochana 
kobieta nie rozstawała się ze starym 
złotym pamiątkowym naszyjnikiem. 

Pani Walker, na której Śmierć 
Ruffa wywarła ogromne wrażenie, 
ścisle przestrzegała ostatniej jego woli, 
stale nosząc piękny naszyjnik. 3 

"Wkrótce jednak, młoda kobieta 
utraciła swój kwitnący wygląd i za- 
częła poważnie chorować, choroba 
postępowała z piorunującą szybko- | 
ścią pomimo ciągłej opieki najlep- 
szych lekarzy. Nie udało się jednak 
stwierdzić przyczyny dziwnej choroby. 
Dopiero na parę miesięcy przed Śmier- 
cią lekarze stwierdzili, że pani Valis żę 
jest chemicznie zatrutą. 
Przy dokonywaniu przez policję oglę- 
dzin garderoby i bielizny zmarłej, wpadł | | 
w jej ręce złoty naszyjnik, po włoskim | 
doktorze. Okazało zię, że naszyjnik 
był preparowany radjoaktywną tru- | 
cizną, której działanie spowodowało | 
chorobę i śmierć pani Walker. Z. K. 

ziemi Helleńskiej wykładał, i to wyna- 
łazków, do dziś dnia stasowanych 
przez fabryki szwajcarskie? ||| 

Ani słowa! Spokojni być możemy o 
prestige, o honor Polski zagranicą. 
Dumni być możemy z naszych zagra- 
nicznych rodaków. 

Z pawilonu Polonji zagranicznej 
już dwa tylko kroki do palmiarni wy- 
stawowej. 

Wchodzę, olbrzymie rośliny 

Przed nim wodotrysk główny Wystawy. 

podzwrotnikowe. Palmy po 10 chyba 
metrów.  Mijam jakiś _ balda 

chim; przyglądam się — liść jak u 
naszej pospolitej paproci, tyłko olbrzy- 
mi. Pień jak u 20 letniej sosny — pa-- 
proć, ale brazylijska. 38 

4 Osobna sala kaktusów. He w niej 
ich odmian — nie wiem. To tylko pe | 
wne, że z dobre kilkadziesiąt. Te, któ” 
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«ilość drobnych dzierżawców 
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<O BĘDZIE Z 
Ustawa z dnia 31 lipca r. 1924, 

amocą której przedłużono działanie u- 

stawy z dn. 2 lipca r. 1920 w przed- 
miocie ochrony drobnych dzierżawców 
rolnych zmieniając jej niektóre prze- 

pisy — traci moc obowiązującą z dn. 
1 października r. 1930. 

Jasną więc jest rzeczą, że sprawa 

ta musi być przed tym terminem usta- 
„wowo uregulowaną. 

Nie można wprawdzie dopatrywać 
się zbyt «bliskich analogij między 
ochroną drobnych dzierżawców na 
wsi, a ochroną lokatorów w miastach. 
Wkroczenie ustawodawstwa w dzie- 
<łzinę ochrony lokatorów podyktowa- 
me było konieczną, nie dającą się ina- 

czej załatwić potrzebą podczas, gdy 

ustawy o ochronie dzierżawców wyni- 
nastrojów, 

których ojcem był partyjny interes, a 
matką demagogja. 

Niemniej jednak pewne  analogje 
są i ustawodawca nie może dopuścić 

do wygaśnięcia mocy obowiązującej 
ustawy z 31 lipca r. 1924, bez okre- 
ślenia, jak problem drobnych dzier- 

żawców ma być zlikwidowany. 

Ilość chronionych ustawą drobnych 

dzierżawców i powierzchnia gruntów 
temi dzierżawami objętych nie są już 
obecnie wielkie. Można zapewne przy- 

puszczać, że i obecnie są jeszcze ta- 

puszczać, że i obecnie są jeszcze ta- 

cy drobni dzierżawcy, dla których ich 
dzierżawy są jedyną, lub główną pod- 
stawą bytu. Ale ilość takich jednostek 

jest już z pewnością znikomo małą. 
Po' większej części są to ludzie, posia- 
dający własne domy i grunty — cza- 
sem nie małe, którzy bez uprzywilejo- 
wanych drobnych dzierżaw mogliby 

się obejść. 

Od r. 1919 ilość chronionych usta- 
wowo drobnych dzierżawców i po- 
wierzchnia gruntów pod temi dzierża- 
wami zmniejszyła się już bardzo znacz 
nie. Bo właściciele gruntów mieli dość 
czasu, by pozawierać z dzierżawcami 

układy, mocą których dzierżawcy 
zrzękii się swych praw w zamian za 

wynagrodzenie pieniędzmi, lub ziemią 

oddaną im na własność. Znaczna też 
część gruntów objętych temi dzierża- 
wami, uległa na podstawie art. 8 usta- 

wy — parcelacji prowadzonej przez 

ząd. Nie posiadając żadnych zgoła 
<cyirowych danych co do obecnej ilo- 
ści drobnych dzierżawców i powierz- 
„chrii gruntów, i sądząc tylko ze sto- 
sunków najbliższych mi okolic, gdzie 

jest już 
znikomo małą — sądzę że i w całej 
Polsce nie będzie ona wielką i że pro- 

- błem stracił już wiele na: ważności. 
Niemniej jednak wymaga na czas 

po 1 października r. 1930 — ustawo- 
wego uregulowania. 

Chcąc dojść do najlepszego i spra- 
wiedliwego uregulowania, trzeba So- 
bie zdać sprawę z tego, w jakiej dro- 

dze i pod wpływem jakich stosunków 
powstawały drobne dzierżawy. 

Zapewne, że byli i tacy właścicie- 
le ziemscy, co posiadane grunta uwa- 

żali nie za warsztat pracy i produkcji, 
lecz za objekt dający rentę bez pracy. 
Byli tacy, co całą swą powierzchnię 

gużytków rolnych oddali w parcelacyj- 
ne dzierżawy. Takich posiadłości, © 

ile jeszcze nie uległy reformie rolnej, 
trudno bronić przed nieuchronnym lo- 
sem skazującym je na doszczętną par 
celację. - 

Więcej jednak była takich właści- 
cieli, co gospodarując na swej fol 

warcznej posiadłości, czasem i bardzo 
intensywnie, oddawali jednak w drob- 
ne dzierżawy część odległejszych, ma- 
ło im przystępnych i wskutek złej ko- 
masacji trudnych do zagospadarowa- 
nia gruntów. Tu również grunta te 
należy traktować jako objekt skazany 

na parcelację, przeprowadzoną jednak 

w związku z komasacją, by właścicie- 
lowi folwarku dać możność ewentual- 
nego powiększenia zagospodarowa- 
nych powierzchni do tego maksimum 
posiadania, jakie ustawa o reformie 

rolnej zatrzymać pozwala. 
Była jednak i trzecia najliczniejsza 

kategorja właścicieli, którzy musieli z 

powodu zniszczeń wojennych część 

swych gruntów wypuścić w drodze 

   

dzierżawy. e : Ё 

Właściciele folwarków, którzy w 

czasie wojny — po przejściu walca 

wojennego — ujrzeli się na swych fol- 

warkach bez konia, krowy, narzędzi 

—— oraz bez żadnych zapasów paszy i 

ziarna — a czasem i bez budynków, 

nie byli przecie w stanie odrazu ca” 

łego posiadanego obszaru wziąć „pod 

uprawę. Musieli zaczynać od kilku 

dziesięciu czasem morgów, a resztę, 

by nie leżała odłogiem, wypuszczać w 

krótkoterminowe dzierżawy tym sąsia- 

dującym drobnym rolnikom, którym 

inwentarza żywego i martwego ani za- 

pasów nie zabrano. x 

Tymczasem, zanim właściciel zdo- 

łał dalszą część gruntów w celu zago- 

spodarowania z dzierżaw odebrać, już 

3 lipca r. 1919 wydano pierwszą usta- 

wę o ochronie drobnych dzierżawców, 

przedłużając ją następnie ustawą z 2 

lipca r. 1920 do 1 września r. 1924 

— a potem do 1 października r. 1930. 

Właściciel bez żadnej ze swej strony 

winy ujrzał się w niemożności objęcia 

pod uprawę dalszych swych _grun- 

tów — i ujrzał się pozbawionym 

wszelkich z nich dochodów, bo usta- 

nowione czynsze często na podatki z 

tych gruntów nie wystarczały. Nato- 

miast ochronieni i uprzywilejowani 

ustawowo dzierżawcy — mając przez 

kilkanaście już lat dzierżawy za bez- 

cen — zbogacili się bez własnej za- 

sługi. PA 
Tę ostatnią więc, najliczniejszą 

kategorję właścicieli wypuszczonych 

w dzierżawy gruntów, należałoby te- 

raz przy ustawowem likwidowaniu 

sprawy drobnych dzierżawców trakto- 

wać inaczej od poprzednich, i umożli- 

wić im — 0 ile tego sami w drodze 

dobrowolnych układów z dzierżawca” 

mi a kosztem wielkich ofiar nie uczy- 

nili — odebranie z dzierżaw takiej po- 

wierzchni gruntów, jakie ustawa o re- 

formie rolnej posiadać pozwala. 
„Należałoby. więc w projekcie no- 

wej ustawy inaczej traktować te drob- 

ne dzierżawy, które powstały przed 

wielką wojną, a inaczej te, które po- 

wstały najwcześniej w r. 1915. 
By zaś nie przynieść szkody dzier- 

żawcom przez natychmiastowe ode- 

branie gruntów, należałoby kwestię 

traktować podobnie jak ochronę loka- 

torów, tj. zezwolić na podwyższenie 

śmiesznie małych czynszów o 25 prac. 

rocznie — przez 5 lat, — a gdy 

przy końcu r. 1925-go czynsze nie bę- 

dą już o wiele niższe od normalnych 

— powinna ochrona drobnych  dzier- 

żawców ustać. To nie wykluczatoby 
oczywiście możności sprzedaży  nad- 
wyżek gruntów przez właściciela po- 

między drobnych dzierżawców —przed 
rokiem 1935 — lub sprzedaży ich 
przez rząd po tym roku. 

Taki sposób zlikwidowania ochro- 

SŁLUWO 

OCHRONĄ DROBNYCH DZIERŻAWCÓW? 
ny drobnych dzierżawców byłby zgod- 
nym z obowiązującem  ustawodaw- 
stwem, byłby względnie  sprawiedli- 
wym i redukującym krzywdzenie jed- 
nostek dó minimum. 

Niestety rząd nasz zamierza iść 
inną drogą. : 

Według wiadomości  dziennikar- 
skich — projekt odnośnej ustawy 
przygotowany przez Ministerstwo Re- 
form Rolnych, ma się tyczyć nietylko 
drobnych dzierżawców w rozumieniu 
ustawy z 31 lipca r. 1924 ale tak 
wszystkich nie zlikwidowanych  je- 
szcze wieczystych stosunków ' praw- 
nych dotyczących nieruchomości ziem- 
skich, oraz wszelkich długoletnich 
dzierżaw gruntów istniejących w 
chwili wejścia w życie ustawy. 

Z mocy projektowanej ustawy bę- 
dą mogli długoletni dzierżawcy nabyć 
na własność użytkowan.e przez nich 
w dniu wejścia ustawy w życie — 
grunta wraz ze znajdującemi Się na 
nich budynkami, © ile obszar nabywa- 
nych gruntów nie przewyższy wraz z 
gruntami własnemi norm wskazanych 
w ar. 1, 5 i 7 str. 50 ustawy z 28 grud- 
nia r. 1925 o wykonaniu reformy rol- 
nej“. 

Za długoletnich dzierżawców w 
rozumieniu ustawy będą uznani: 

1) dzierżawcy użytkujący dzierża- 
wione grunta od i sierpnia r. 1914, 
2) dzierżawcy użytkujący grunta pod- 
padające pod działanie ustawy z 31 
lipca r. 1924 w przedmiocie ochrony 
drobnych dzierżawców, 3) dzierżaw- 
cy, którzy mają w umowach zastrzeże- 
nia niezmienności czynszu, lub zmian 
czynszu tylko w pewnych zgóry usta- 
lonych odstępach czasu, dalej ci, co 
mają zastrzeżone prawo wykupu grun- 
tu, oraz ci co mają zastrzeżone prawo 
poddzierżawiania bez zgody  właści- 
ciela, 4) nabywcy praw dzierżawnych 
od dzierżawców w myśl art. 3, 5) pod- 
dzierżawcy, którzy użytkują grunta 
dzierżawione w myśl art. 3. 

Uprawnienia wynikające z projektu 
— t.j. nabycia gruntów na własność 
nie służą tym długoletnim  dzieržaw- 
com, którzy nie są obywatelami pol- 
skimi, byli karani sądownie za dezer- 
cję z wojska lub przestępstwa ' prze- 
ciw Państwu Polskiemu więzieniem 
nie mniej niż 2 lata, którzy nie uiścili 
lub nie uiszczą z własnej winy czyn- 
szu określonego w umowie lub w usta- 
wie z 31 lipca r. 1924, którzy korzy- 
stają z gruntu na zasadzie stosunku 
służbowego z właścicielem.. Płacenie 
jednak czynszu odrobkiem, nie uważa 
się za stosunek służbowy. 

Zniesienie stosunków prawnych 
wynikających z dzierżawy i nabycie 
gruntów przez dotychczasowych dzier 
żawców następuje w trybie umownym 
lub przymusowym. 

Orzekanie o sprawach unormowa- 
nych w ustawie należy do okręgowych 
komisyj ziemskich. 

Umowy 0 zniesienie stosunku 
dzierżawy i nabycie gruntów przez 
dzierżawców wymagają do ważności 
zatwierdzenia przez właściwą komisję 
ziemską. Umowy, których zatwierdze- 
nia odmówią okręgowe komisje ziem- 
skie, uważają się za rozwiązane z mo- 
cy samego prawa. 

Okręgowa Komisja ziemska odmó- 
wi zatwierdzenia umowy, jeżeli umo- 
wa dotyczy innego stosunku prawne- 
go, nie takiego jakie ustawa przewi. 
duje — jeżeli nie odpowiada  posta- 
nowieniom ustawy, lub nie przewidu- 
je sposobu uregulowania obciążeń. 

Przymusowe postępowanie co do 

zniesienia dzierżaw wdraża właściwy 
terytorjalny urząd ziemski na żądanie 
strony, — lub też z urzędu wbrew wołi 
stron przy przebudowie ustroju rolne- 
go na danym obszarze — oraz co do 
wszystkich stosuaków prawnych nor* 
mowanych ustawą — o ile do 31 
grudnia r. 1934 nie zostaną umownie 
zniesione. 

Wynagrodzenie za spłacone czyn- 
sze i inne świadczenia wynikające ze 
znoszonych na mocy tej ustawy  sto- 
sunków prawnych,, stanowi suma rocz 
nych świadczeń czynszowych  należ- 
nych w chwili wszczęcia postępowa- 
nia, pomnożona przez 16 2,3. 

Cena nabycia gruntów stanowi stt- 
ma rocznego czynszu dzierżawnego, 
która obowiąz"wała dzierżawcę w r. 
1913 — pomnożona przez 16 2,3. 

W razie niemożności ustalenia wy- 
sokości czynszu rocznego lub w przy- 
padkach, gdy stosunek  dzierżawny 
powstał po r. 1913, za podstawę do 
obliczenia przyjętą będzie wysokość 
czynszu pobieranego w r. 1913 za po- 
dobnej wartości grunty w najbliższej 
okolicy. 

Budynki należące do dzierżawy, 
będą oszacowane przez Okr. Komisję 
ziemską z przybraniem ewentualnie 
rzeczoznawców. 

Sposób obliczania czynszu 
żawnego płatnego w naturaljach lub 
odrobku, których wartość nie była 
oznaczona w sumie pieniężnej —ustali 
rozporządzenie ministra reform  rol- 
nych, wydane w porozumieniu z mini- 
strem Sprawiedliwości i rolnictwa. 

Wynagrodzenie wpłacone przez 
dzierżawców, winno być złożone do 
depozytu sądowego, dla wypłacenia 
komu z prawa należy. 

Złożenie do depozytu całkowitej 
sumy wynagrodzenia zwalnia nierucho 
mość, której dotyczył zniesiony stosu- 
nek prawny od wszelkich obciążeń 
hipotecznych i rzeczowych. 

dzier- 

Końcowe artykuły projektu, nor- 
mują zabezpieczenie pomocy kredyto- 
wej dla nabywców gruntów dzierża- 
wionych, dalej normują przepisanie 
tytułu właścicieli tylko na podstawie 
prawomochego orzeczenia Komisji 
Ziemskiej, oraz wykreślenie wszelkich 
obciążeń hipotecznych, t. j. sporządze- 
nia nowego wykazu hipotecznego, bez 
ogłoszeń i wezwań poprzedzających 
zwykle nowe urządzenie hipoteki. 

Wreszcie widzimy w projekcie po: 
stanowienia, nakazujące sądem roz- 
ważanie sprawy o eksmisję z gruntów 
dzierżawionych na czas 2 miesięcy, by 
dać dzierżawcy czas do zgłoszenia się 
w trzędzie ztemskim o przyznanie mu 
praw nabycia dzierżawionego objektu. 

W wypadku powzięcia decyzji urzę- 
du ziemskiego przyznającej prawo kup 
na dzierżawcy, zostanie: wydane — ой- 
powiednie zaświadczenie, na mocy 
którego sąd wstrzyma rozważania 
sprawy o eksmisję do czasu ostatecz- 
nego rozpoznania sprawy o zastosc 
wanie przepisów ustawy — do czego 
się sąd ma zastosować, 

Dr. J. Hupka. 

    

Ofiarności Sz. Czytelników po- 
iecamy 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. —Į 

    

  

Zjazd T-wa Szkoły Białoruskiej. 
Władze administracyjne udzieliły Tym- 

czasowemu Komitetowi (inž. Trepko i 
Sznarkiewicz) zezwolenia na zorganizowa- 
nie w dniu 9 lipca r. b. Zjazdu delegatów 

T-wa Szkoły Białoruskiej. Prace przygoto- 
wawcze w toku, Jednocześnie dowiaduje- 
my się, że poseł Dworczanin wypuścił ulot- 
ki nawołujące do zignorowania zjazdu. 

  

Samobėjezy skok z ś piętra zdenerwowanej 
pensjonarki. 

Wczoraj w południe w gimnazjum pedagogów żydowskich, przy ulicy 
Portowej, miał miejsce tragiczn 
statecznego świadectwa przez jedną z 

wypadek spowodowany nieotrzymanicm do- 
uczących się w tem gimnazjum pensjo- 

narek. Około godziny 1l, w piątej klasie odbywało się rozdawanie świadectw. 
Wśród oczekujących na świadectwo była również i 15 letnia Rachela Kapłaa, 
która podczas całego roku wykazała tak słabe postępy w nauce że zgóry wie- 
dziano że zostanie ona w tej samej klasie na drugi rok. Kapłan juź o samego 
rana zdradzała wielkie zdenerwowanie lecz nie traciła nadzieji że rada peda- 
gogiczna uwzględni jej usilną pracę i warunki materjalne uniemożliwiające 
pozostanie w jednej klasie dwa lata i da jej promocję do następnej klasy, 

Kapłan otrzymała jednak promocję nie po swej myśli co tak dalece wy- 
trąciło ją z równowagi że niespostrzeżona przez nikogo wymknęła się z sali 
dostała się na schody i weszła na parapet okna 3 piętra skąd bez namysłu 
rzuciła się na bruk. W gimnazjum wszczęło się zamizszanie. Rzucono się 
leżącej w kałuży krwi dziewczyny chcąc ją ratować. Wezwano spp Zz" leka- 
rza, który stwierdził nadwerężenie czaszki, zgruchotanie nóg i ardzo poważ- 
ne obrażenie wewnętrzne. Młodocianą desperatkę odwieziono do szpitala 
żydowskiego. Jest bardzo słaba nadzieja utrzymania jej przy życiu. (b) 

Wczorajszy pożar na ul. Trockiej. 
Powodem pożaru, jaki powstał nocy 

ubiegłej w młynie Abrama Junowiczą, o 
czem pokrótce donosiliśmy wczoraj, było 
jak się okazuje zapalenie się cylindrów 
podczas nocnego mielenia kawy wynikłe od 
zbytniego tarcią. Ogień, który momentalnie 
objął lokal gdzie się znajdowały maszyny, 
pierwszy spostrzegł robotnik tam pracują- 
cy Franciszek Hajciewski (R. Śmigłego 36-a) 
który wszczął alarm i spowodował szybkie 
przybycie straży ogniowej. 

Rozlakowanie budynków ckalających 
młyn jest tak niefortunne, że tylko dzięki 
energicznej akcji ratowniczej należy za- 
wdzięcząć, że wszystkie w pobliżu palące- 
go się młynu nie poszły z dymem. Z chwi- 
lą przybycia straży ogniowei cały budynek 
młynu i przyległe skłądy drewniane stały 
w ogniu tak że odrazu rzucono się do za- 
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Temperatura | @ 
średnia ] 1 

Opad za do- } 03 
hę w mm. l * 

Wistr J = przeważający i Zachodni 

Uwagi: półpochmurno 

Minimum za dobę -1-90C. 

Maximum na dobę -I- 2000. 
Tendencja barometryszna: bez zmien 

MIEJSKA 
— (o) Kolonje i półkolonje organizowa- 

ne przez Magistrat. Dowiadujemy się, że 
zesłane zostały do szkół spisy dzieci prze- 
aczonych na pėlkolonje i kolonie. Półko- 

t w 4-ch punktach miasta: w bu- 
y ly powszechneį Nr. 2 przy ul. 

Inflanckiej Nr. 9 — na Zwierzyncu, Nr. 4 
na Zwierzyńcu, w szkole Nr. 36 przy uł. 
Szeptyckiego 1l i w budynku szkoły Nr, 46 
— Antokolska 106. Dzieci przeznaczone na 
pėlkolonje winny zgłosić się do wyżej wska- 
zanych lokali w dniu 1 lipca o godz. 8 rano. 

Kolonja letnia w Leoniszkach rozpocznie 
się przypuszczalnie 5 lipca. Opóźnienie na- 
stąpiło z powodów od Magistratu niezależ- 
nych. Dzieci przeznaczone na kołonję win- 
ny zgłosić się w dniu 3 lipca o godz. 1l-ej 
na dziedzińcu Magistratu Dominikańska 2, 

   

  

bezpieczenia sąsiednich budowli. Największe 
niebezpieczeństwo groziło sąsiadującej z 
młynem posesji Nr. 16 przy ul. Trockiej, 
składy której przylegały do palącego się 
młynu. Tam też skierowano główny wysi- 
łek i starano się nie dopuścić do rozsze- 
rzenią się ognia. Ogromne płomienie i nie- 
bezpieczeństwo przerzucenia się ognia na 
budynki mieszkalne, Które były wprost za- 
sypane deszczem niesionych przez wiatr pa- 
lących się iskier spowodowało że mieszkańcy 
sąsiednich wynieśli swe mienie do miejsc 
bezciecznych obserwując z niepokojem 
pożar. Ogień Jaco dopiero o godzinie 
4 m. 30 rano. Spłonęły doszczętnie zabu- 
dowania młynu wraz ze znajdującemi się 
w środku 200 workami mąki. Straty spo* 
wodowane pożarem sięgają 45 tysięcy zło- 
tych. (c.) 

IK. Ms REY POERETREKARDÓWIOA 

gdzie odbędzie się ostatni przegłąd i powia- 
domienie o czasie rozpoczęcia się kolonii. 
Na półkolonjach będzie przebywało 300 dzie 
ci, na kołonji 200. 

POCZTOWA. 
— Nowy spis abonentów sieci telefo- 

j. Dyrekcja Poczt i Telegrafów ko- 
mnikuje iż wyszedł z druku spis abonamen- 
tów sieci telefonicznej Dyrekcji Poczt i te- 
legrafów w Wilnie na rok 1929 — 30. Cena 
sprzedażna jednego egzemplarza tego spisu: 
po 2 zł. dla abonentów prywatnych i samo- 

   
   

rządowych i po 4 zł. dla wołnej sprzedaży, | 
Spis będzie doręczany wszystkim abonen- - 
tom przez urzędy (agencje) poczto - tele- 

czne. Odnośna opłata winna być 
zona przy najbliższej opłacie abonamen 

tu. Od przyjęcia i opłacenia spisu abonentów 
abonent nie może się uchylić (par. 72 tary- 
iy telefonicznej). 

— Osobiste. Kierownik oddziału wyznań 
Wileńskiego Urzędu Wojewódzkiego radca 
Antoni Milikona - Narwoysz wyjechał na 
urlop wypoczynkowy. 5 

SAMORZĄDOWA. 
— (o) Posiedzenie sejmiku pow. Wi- 

leńsko - Trockiego. Posiedzenie sejmiku p. 
Wileńsko - Trockiego zostało przesunięte z 
dnia 6 lipca na dzień 13 lipca. 

UNIWERSYTECKA 

    

—, Egzaminy magisterskie na Wydziale 
Humanistycznym Uniwersytetu Stefana Bato 
rego w terminie jesiennym roku akademic- 
kiego 1929 — 30 odbywać się będą w cza- 
sie od 1 do 8 października 1929 r. Do e- 
gzaminów zgłaszać się należy pisemnie w 
czasie od 15 do 20 września br. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 

— (o Walne zebranie związku pracow- 
ników miejskich. Dnia 26 czerwca, w sali 
teatru Reduta, odbyło się walne / zebranie 
związku pracowników miejskich m. Wilna. 

Wobec licznie zebranych członków zw. 
zebranie zagaił dotychczasowy prezes zw. 

dr. Stefana Brokowski, proponując na 

A TOLO JARE NS TI SK II T ASN I k OOOO ROWY ACERO AERO OBOP EC L I T III IIS 

jak się teraz przedstawia obesła- rwaństwa w wielkim pokazie rolni- świetne powodzenie rolnictwa na P. kształcie podłużnym (takie małe Ze- 
ppeliny na sztorc postawione, tam ster 
czą w ziemi, jak kłody drzewa wielkie. 

Jest osobna sała wodnych pod- 
zwrotnikowych roślin. Wielki w niej 

basen, a w nim masa krzewów, wodo- 

rostków i pnącz. Temper. plus 35 stop 
ni Celsiusza. Duchata. I pięciu minut 
nie wytrzymasz. Gdy człowiek z tego 
upału na świat wyjdzie, w słoneczne, 
ciepłe południe, dreszcz wstrząsa... Od 
chłodu, bo na świecie tylko 22 stopnie. 

Gdy w powietrzu upał, gdy słońce 

tak praży, że już tyłko człowiek ławki 

i cienia szuka, wtedy, wśród wielkich 

kwietników przed palmiarnią, fontan- 
nę w ruch puszczają. Wielki, w kształ- 

<ie gwiazdy wodotrysk. Na kilkanaście 
chyba metrów w górę bije. 

Robi się rozkoszna, chłodząca bło- 
go, mgła i w niej to człowiek, po 
skwarze wytrwale chodźłcy, do sie 
bei przychodzi. 

©. Pawilon przemysłu szklanego nic 

specjalnie ciekawego wenątrz nie za- 

wiera. Sam za to, jako pawilon, jako 
у budowla stanowi atrakcję. Cały ze 
_ szkła tylko i z żelaza. Od dachu szkla: 

nego, po przez szklane Ściany do 

szklanych posadzek. Nic, tylko: szkło, 
szkło, jeszcze raz szkło. 

Na terenach „E* największej czę- 
ści obszarów wystawowych — prze- 
dewszystkiem pokaz rolnictwa, pokaz 
przemysłu pośrednio, czy też bezpo- 
średnio, z rolnictwem związanego. 

W pewnym „punkcie terenów „E” 
poła, pola na których zboże rośnie. 
Nie myślcie państwo, że to może 

„prawdziwe* pola. Owszem „prawdzi- 
we” poletka wystawowe. Tu producen 
ci nasion zbożowych wszelkich gatun- 

| ków i rodzajów swój pokaz wystawo- 
wy urządzili, „Rogalin“ hr. Rogera Ra 
czyńskiego tutaj przedewszystkiem ze 
swemi gatunkami króluje. ! 

Tutaj na Wystawie rolniczej ten i 
ów dowiedzieć się może, że Polska to 

nietylko „iz za krasnowo stowca“ wiel- 
ki kraj rolniczy, ale naprawdę poważ- 

   

ny producent, który na zbożowych 
rynkach europejskich coś znaczy. Bo 
czy nie jest wymownem, że w r. 1927 

Polska w produkcji żyta i ziemniaków 

stała wśród krajów europejskich na 
drugiem miejscu, zaraz za Niemcami 
a przed Francją, Anglją, Rumunją z 

jej Besarabją?.... 
Dlaczego ta koniecznie na Wysta- 

wie o tem wszystkiem można się do- 

wiedzieć, któż może zauważyć. 
Można i gdzieindziej, w statysty- 

kach poszperając, ale na to trzeba 
czasu i ochoty. A na Wystawie, ani 
czas, ani ochota nie potrzebne, bo ci, 
człowiek, te oto dane, cam je wyżej 
przytoczył, same w oczy wejdą, w 
któremś tam miejscu wielkiemi litera- 
mi wypisane. a> 

* 

Utarło się w pewnych kołach zda- 

nie o słabem rzekomo poparciu oka- 

zanem Powsz. Wyst. Krajowej przez 
ziemiaństwo polskie. Otóż w tej ma- 
terji słów parę rzucić pragnę. 

Zwiazki Ziemian wystąpiły na Wy- 

stawie z własnym, własnym sumptem 
wzniesionym pawilonem. jest tó budyne 

czek niewieki, ale bardzo z zewnątrz 

gustowny. Wnętrze | przedstawia 

się niemniej estetycznie. AM loka- 

lu powierzchownie urządzeniem przy- 

pominającym trochę stary dwór polski, 

trochę może polski pałac, zgrupowany 

bogaty materjał dotyczący  działalno- 
ści organizacyj ziemiańskich. — 

Jest też na wystawie ziemiańskiej 
doskonale pomyślana propaganda. Oto 

na kilku słupach rozlokowanych wśród 
kwietników przed -pawilonowych na- 

pisy w tym sensie: Własność większa 
uprawia wszystkiego 20 proc. ogólne- 
go obszaru uprawnego w Polsce; włas 
ność większa produkuje 37.5 proc. 
ogólnej produkcji rolnej w Polsce; 
własność większa pokrywa 66 proc. 
potrzeb 'aprowizacyjnych kraju, zesta- 
wienie tych cyfr dostatecznie wymow- 
пе.. 

p=     

* * 

nie Wystawy przez ziemian? 
Otóż tutaj znawu niech cyfry za 

odpowiedź służą. Przytaczam je: 
l. Wystawy zwierzęce, hodowla- 

ne — większa własność dostarcza: 93 
procent koni, 94 procent bydła, 98 
procent świń, 95 procent owiec; 

2. Wystawy opasowe — większa 
własność dostarcza: 100 procent by- 
dła, 100 procent świń; 

3. gospodarstwo hodowlane na P. 

czym wynosi więc, na podstawie tyl- 
ko co przytoczonych cyfr 92 procent 
całości tego działu. 

Nie będzie więc nieuzasadnionem 
kcńcowe zdanie artykułu p. S. Jaxy- 
Bykowskiego, artykułu zamieszczone- 
go w jednym z N-rów „Echa* Powsz, 
Wyst. Kraj. w którem autor pisze: 

„Wychodząc z założenia interesów 
Wystawy, stwierdzić można, że gdyby 
nie wielka a bezinteresowna ofiara 

  

  

Pawilon Związków Ziemianek. 

W. K. — większa własność dostarcza 
100 procent; , ` 

4. dwa pawilony, ziemian oraz 
z'cmianek i wlošcianek — udział więk- 
szej własności 95 procent; 

5. Pawilon Łowiectwa — ekspona- 
ty większej własności 52 procent; 

6. Pawilon produkcji rołniczej — 
metraż czyli miejsce zajęte przez eks- 
ponaty większej własności 96 proc. 

Obliczony bez przesady udział zie- 

ziemiaństwa, dział rolnictwa, rolnicze- 
go kraju wypadłby niezwykle blado, i 
wątpię, czy by ktoś z gości zagranicz- 
nych był specjalnie rozentuzjazmowa- 
ny naszemi możliwościami w tej dzie- 
dzinie'. I dalej... „Nie jest moją rze- 
czą i celem wysnuwanie z takiego ukła 
du reprezentacji rolnictwa tych czy in- 
nych wniosków natury gospodarczej, 
stwierdzić mogę natomiast z całym 
naciskiem, że zapewnione już dz.ś, 

  

  

W. K. zawdzięczać należy dużej ofiar- 
ności i uświadomieniu ziemiaństwa'. 

Tyle p. Jaxa-Bykowski,nasza uwa- 
ga jest ta, że się pod rozważaniami i 
konkluzjami Sz. autora oburącz podpi- 
sujemy. 

* % * 

Jest na Wystawie Powszechnej 
dział rozrywek, rozrywek, jakbyśmy w 
Wilnie powiedzieli „dla gawiedzi”. 
Stenowi go t. zw. Wesołe Miasteczko 
czyli wielki Luna-Park. Patrzą jednak | 
na jego rozrywki w Poznaniu nieco 
odmiennie niż u nas w.Wilnie. Gdy u 
nes, w zeszłym roku bawiący Luna- 
park był istotnie zabawą dla pubiicz- 
ności bulwarowej, w. Poznaniu stano- 
wi on rozrywkę dla każdego. Nikt się 
tam nie krępuje wsiąść na karuzelę 
czy na kolejkę powietrzną. Robią 10 
ludzie poważni. ; 

Inna rzecz, że ci powažni ludzi> są 
często naiwnymi, że się pozwalaią 
najbezczelniej na świecie natrząsać 
nad sobą... Ponieważ jednak nikt na 
tem nie cierpi, natomiast zyskuje 
ogólna wesołość „Wesołego Miastecz- 
ka”, więc całość tej imprezy do piu- 
sów dopisać należy. 

Wspomniałem o naiwności ludzkiej. 
Siużę zaraz przykładem. Е 

Jest w „Wesolem Miasteczku“ ta- 
ka „rozrywka*: Mały daszek. Pod 
aaszkiem samochodzik. Mały 2-osobo- 
wy „Opel“. W samochodziku młody 
człowiek. Bez przerwy trąbi i 1edno- 
cześnie z całych sił wykrzykuje: „Za 
jedną złotówkę, każdy może samo- 
dzielnie prowadzić prawdziwy  sanio- 
chód. Bez prawa jazdy. Za jedną z'0- 
towkę!“ 

Wchodzę. Mały cyklodrom. Na nim 
kilka takich, jak przy wejściu „Opli*. 
Co chwiłę ktoś siada, za kierownicę 
bierze, trzy razy dokoła cyklodromu 
objedzie i już swoją złotówkę prze- 

jeździł. Wszyscy się temu przygląda: 
ją, wszyscy widzą, że z tyłu za rzeko- 
mym kierowcą siedzi drugi prawdz- 
wy, który naprawdę samochód prowa- | 
dzi, reguluje szy bkość, rusza, przy- 
staje. Wszyscy, powiadam, to widzą 
i... mimo to każdy chętnie siada za kie- 
równicę, mało, pakuje do samochodu 
żony, dzieci, aby po minucie wysiąść 
z dumą minę, mówiącą: „Aha! pro- 
wadziłem. samochód*'. : 

P. mi teraz powiedzieć — czy: 
to nie Święta naiwność? | 

1 takich kawałów jest wiele, takie 
„tricki* co krok spotkać można. A lu- 
dzie wesełą się, Śmieją, pieniądze gar- 
ściami sypią, rzekłbyś, szałeją.... 

  
   

  

* * * + 

W trzech artykułach starałem si 
ująć całokształt opisu Powszechnej 
Wystawy Krajowej. Zastrzegałem się | 
już, że opis ten nie będzie dokładnym, 
czynię tó jeszcze raz! Powszechna Wy 
stawa Krajowa jest tak wielkiem dzie- 
łem, z tak. wielkim nakładem pracy i 
talentu zmontowanem, że moje skroni 
ne pióro dziennikarskie stać jedynie 
na zobrazowanie jej fragmentów, jej 
urywków. Będę nieskończenie rad je- 
śli mi się udało w mych łaskawych 
czytelnikach wyrobić choć wyobraże- 
nie o tem imponującem przedsięwzię- 
ciu, które tam, w odległej od nas sto- 
licy Ziem Zachodnich Polski dokonane 
zostało. 

Pisząc o P. W. K. prawie że nie. 
wspomniałem o udziale w niej kraju 
naszego, naszych " Ziem Północno- 
wschodnich i jego stolicy — Wilna. 
Czyniłem to świadomie. O tem jak za- 
reagowaliśmy, my, na wielki pokaz do- 
robku dziesięcioletniego Państwa Pol- 
skiego, napiszę osobno. z. 

Akk: 
SERY 

            

    

  

   
   

   

  

   

    

    

  



Budżet miejski tematem obrad Wydziału wojewódzkiego. 
W dniu dzisiejszym obradować będzie 

Wileński Wydział Wojewódzki, mając do 
rozpoznania najpoważniejszą, z dotychczas 
rozpatrzonych spraw, a mianowicie budżet 
m. Wilna. 

Jednocześnie rozpatrzony będzie bud- 
żet zasadniczy oraz Opracowany później 
już dodatkowy. Budżety te opiewają na 
ogólną sumnę przeszło piętnastu miljonów. 

Dwaj żołnierze sowieccy przeszłi na nasze 
ferytorjum 

Na odcinku granicznym w pobliżu Ra- 
doszkowicz w chwili przekraczania granicy 
do Polski zostali zatrzymani dwaj wojsko- 

wi sowieccy, którzy w trakcie badań ze- 
znali, że uciekli z Rosji Sowieckiej. Jeden 
z uciekinierów jesi szefem kompanii. (c). 

Napad i poranienie na Wilczej Lapie 
Onegdaj około godziny 2 w nocy 

idącego do Ponar do domu piekarza Jana 

Mackiewicza w pobliżu Wilczej gŁapy za- 

trzymało trzech osobników, którzy wszczęli 

z nim rozmowę. W pierwszym momencie 

nieznajomi zażądali od Mackiewicza wyda- 

nia im pieniędzy, a gdy spotkali się z 

odmową, rzucili się na Mackiewicza zadali 

mu cios nożem w ramię i zbiegli Mimo 
rany Mackiewicz dowlókł się do mieszka- 
mia, gdzie stwierdził, źe został obrabowa- 
ny, Napastnicy w trakcie szamotanią się 
zdołali wyciągnąć mu z kieszeni 25 złotych 
co narazie uszło jego uwagi. O napadzie 
powiadomiono policję. (c). 

Aresztowanie jeszcze jztdnega sprawcy napadu 
na rejenta Bohuszewicza 

W dniu wczorajszym władze policyjne 

aresztowały jeszcze šjedną osobę poszlako- 
waną o Udział w napadzie rabunkowym na 

rejenta Bohuszewicza. Nazwisko areszto- 

wanego oraz wyniki badania trzymąne są 
w ścisłej tajemnicy. 

Zaznaczyć mależy, że jest to 
piąta osoba aiesztowana w tej sprawie. 

już 

przewodniczącego p. Adama Piłsudskiego, 

głównego buchaltera Magistratu m. Wilna. 

. Ро ukonstytuowaniu się prezydjum, se- 

kretarz związku p. Seweryna Jodko - Narkie 

wiczówna odczytała sprawozdanie z dzia- 

lalności zarządu, skarbnik p. Mostejko dał 

sprawozdanie kasowe, poczem inż. Walicki, 

członek ko: rewizyjnej, odczytał pro- 

tokuł Komis, 
Po przyjęciu sprawozdania kasowego do 

zatwierdzającej wiadomości otwarto dysku- 

sję nad wygłoszonemi sprawozdaniami. 

W dyskusji zabrał głos prezes związku, 

który w dłuższem przemówieniu scharakte- 

ryzował działalność dotychczasową, podkreś 

lając znaczenie organizacji, jak dla obrony 

interesów zawodowych, tak wreszcie dla 

samorządu, bowiem pracownik samorządo- 

wy jest tą stałą siłą, na której się opiera 
działalność i praca samorządu. 

Pozatem zabierali głos w dyskusji pp. 

Kopeć, Grygiel i inni, oświetlając dotych- 

czasową pracę związku i stawiając szereg 

postulatów. 
Zarządzone wybory 

następujące wyniki: 2 

Do zarządu wybrani zostali pp. Sewery- 

na Jodka - Narkiewiczówna Grygiel i Ła- 

wiński jako zastępcy: dr. Kasperowicz, Czer 

wiński i dr. Łaszkiewicz. A 

Do Komisji rewizyjnej: pp. inż. Walicki 

Skrobutan i Ogonowski. ' 

Przed ogłoszeniem wyborów uzupelnia- 

jących dr. Brokowski złożył oświadczenie, 

z którego wynikało, że z powodu znanego 

konfliktu z Radą miejską na tle wystąpienia 

jego w prasie, zrzeka się godności prezesa 

i członka zarządu, składając do dyspozycji 

" walnego zebrania swój mandat z tej racji, 

że nie chce wciągnąć związku do przeciwsta 
wiania się Radzie i Magistratowi. 

Na wniosek p. Dziewieckiego o ponow- 
nym wyborze d.ra Brokowskiego walne ze- 

branie wybór ten jednomyślnie uchwaliło. 

Po uchwaleniu budżetu związku na rok 

1929, który wynosi w ogólnej sumie 27400 
zł. oraz przyjęciu zgłoszonych wniosków, 
zebranie zostało zamknięte. 

KOD MN 

  

uzupełniające dały 

AKADEMICKA. 

— Akademicka wycieczka do Pozna- 
nia. Wileński Komitet Akademicki urządza 
w dniu 9 lipca rb. 4dniową wycieczkę do 
Poznania celem zwiedzenia Powszechnej 
Wystawy Krajowej. Informacje i zapisy 
przyjmuje Wileński Komitet Akademicki od 
ł do 9 lipca rb. włącznie w lokalu Bratniej 
Pomocy (ul. Wielka 24) w godz. 7 —9 
wiecz. 

KOMUNIKATY. 

— (o) Przegląd koni. W dn. 16 i 17 lip- 
ca o godz. 7 rano odbędzie się na placu 
Kalwaryjskim przegląd koni, urodzonych w 
roku 1925 i starszych, które z jakichkolwiek 
bądź powodów nie otrzymały dowodów toż- 
samości i zostały zapisane do księg ewi- 
dencyjnych. 

Da dostawienia do przeglądu zwolnione 
są: 1) ogiery i klacze pełnej krwi angielskiej 
oraz ogiery i klacze innych ras fizjologicznie 
czystego pochodzenia, posiadające zaświad- 
czenia uznane przez Min. rolnictwa, 2) ogie- 
ry licencjowane i klacze zarejestrowane, po- 
siadają ce zaświadczenia uznane przez Min. 
rolnictwa. 3) klacze wysoko - źrebne i kla- 
cze ze żrebiętami w wieku do 3 miesięcy: 

Osoby, uchylające się od dostawienia do 
przeglądu koni karane będą grzywną lub 
aresztem. 

—-Polski Touring - Klub oddział w Wilnie 
urządza dnia 28 i 29 czerwca szereg wycie- 
czek autobusami do Trok, Zielonych Jezior 
i Puszczy Rudnickiej. 

Wyjazd z przed bramy Targów Półno- 
cnych o godz. 9 i 10 rano powrót o 6.i 7 
wieczór. 

W wycieczce mogą brać udział osoby 
nie należące do Touring - Klubu. Informacje 
— telefon 17-72. 

— Jarmark na Piotra i Pawła w słuchaw- 
kach. Polskie Radjo w sobotę 29-40 0 & 
12 transmituje z placu Piotra i Pawła tra- 
dycyjny jarmark. 

Na placu zostanie zainstalowany wędro- 
wny mikrofon który „spacerując' będzie 
chwytał charakterystyczny gwar „Pietru- 
ków”, oraz wszystko to co im towarzyszy. 

— Loterja fantowa. Zarząd Koła Polskiej 
Macierzy Szkolnej im. T. Kościuszki w Wil- 
nie przy ul. Turgielskiej 12 podaje do wia- 
domości że w dniu 2 lipca br. rozpocznie 
się wielka loterja fantowa na cele oświato- 
we koła, która będzie trwać do dnia 18 lip- 
ca 

  

Zarząd Koła z uwagi na wzniosły cel za- 
prasza su do wzięcia udziału w tej 
imprezie. Wiele cennych fantów. Cena bi- 
letu 50 gr. Szczegóły w afiszach. 

RÓŻNE 

— Podziękowanie. VIII Oddział Towa- 
rzystwa Pań Miłosierdzia św. Wincentego a 
Paulo składa niniejszem Stowarzyszeniu 
ficerów przeniesionych w stan. spoczynku 
serdeczne ,Bóg zapłać” za dar 100 zł. na 
najbiedniejszych wyżej wymienionego od- 
działu. 

— Sprostowanie. W związku z wiadomo 
ścią o zamknięciu „Kaukaskiego Młynu Paro 

wego” z powodu braku srodków obroto- 

wych dowiadńjemy się iż wiadomość ta nie- 
odpowiada istotnemu stanowi rzeczy, po- 

nieważ „Kaukaski Młyn Parowy* funkcjonu- 
je w dalszym ciągu. 

TEATR I MUZYKA 

— Teatr Polski. Ostatnie występy Woj- 
ciecha . Brydzińskiego. Dziś komedja o sub- 
telnym dowcipie „„Twarz i maska* w której 
W. Brydziński kreuje główną postać. Już 
sam fakt udziału wielkiego artysty w tem 
przedstawieniu jest rękojmią, że publiczność 

będzie wieczorem tym zachwycona, jest to 
jednocześnie ostatnia sposobność rozkoSszo- 
wania się niepospolitym” talentem Wojciecha 
Brydzińskiego, który w niedzielę kończy na 
naszej scenie gościnę. 

— Występy Zoiji Jaroszewskiej. Poezja 
i wdzięk obok łatwości tworzenia prawdy w 
Sztuce, oto cechy wielkiego talentu Żofji 
Jaroszewskiej, które w połączeniu z jej sub- 
telną urodą tworzą całość zjawiskową. Otóż 
te zalety stanowią tajemnicę dlaczego Zofja 

Jaroszewska jest obecnie jedną z najbardziej 

utalentowanych artystek polskich. U nas Zo- 

fja Jaroszewska rozpoczyna swe występy w 
poniedziałek. W dniu tym grana bę zie pa 
raz pierwszy komedja Nicodemiego „Cień”. 

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

Kino Miejskie — Tarzan i „Złoty Lew". 
Kino Lux — Na własnych śmieciach. 
Kino Polonja. — Romans krółewski. 
Kino Piccadilly — Dama w tygrysim 

płaszczu. 
Kino kol. Ognisko — Panika. 
Kino Światowid — Manewry cesarskie. 
Kino Wanda — Hrabia Kallostro. 
Kino Eden — Tajemniczy „Czarny Jež- 

dziec“ (Il serja) 

WYPADKI I! KRADZIEŻE. 

— (с) Po rynnie do mieszkania. Wczoraj 
w nocy podczas snu domowników do mie- 
szkania Motela Jocha  (Wiłkomierska 64) 
mieszczącego się na piętrze dostał się zło- 
dziej który zabrał rożną garderobę i kilka 
weksli i nie usłyszany przez nikogo zbiegł 
wydostając się z mieszkania przez okno. 
Oględziny miejsca kradzieży wykazały że 
złodziej dostał się do mieszkania po rynnie 
biegnącej tuż przy oknie Jocha. 

— (c) Zgubienie pieniędzy powodem 
targnięcia się ma życie. W ubiegłą srodę po 
południu usiłował odebrać sobie życie Nor- 
man Fiszer zamieszkały przy ul. Witoldowej 
24. Wypadek w czas zauważono i wezwano 
lekarza, który po stwierdzeniu zatrucia esen- 
cją octową odwiózł desperata do szpitala 
żydowskiego. Okazuje się że powodem tar- 
gnięcia się na życie było zgubienie przez 
Fiszera 25 dolarów. 

— Zaginęła 13 letnia Władysława Wasi- 
lewska (wieś Zysma gm. dziewieniska) któ- 
ra będąc w Wilnie gdzieś się zawieruszyła, 
tak że niemożna ją odnaleźć. 

— (c) Podrzutki. W bramie domu Nr. 5 
przy ul. Trockiej znaleziono dziewczynkę 
w wieku około 4 tygodni. Taksamo w bra- 
mie domu Nr. 7 przy ul. Zamkowej znale- 
ziono podrzutka płci męskiej w wieku oko. 
ło 3 tygodni. 

— (c) Zderzyły się dwa pojazdy. Przy 
zbiegu ulic Zawalnej i Wielka Pohulanka z 
powodu niostrożnej jazdy miało miejsce zde 
rzenie taksówki Nr. 94 (szofer Mikołaj Gry- 
widzki) z dorożką Ordo Gurwicza (Kijow- 
ska 18). Oba pojazdy uległy uszkodzeniu. 

— (c) Nauczyciel — oszustem. Przed 5 
tygodniami mieszkanka wsi Bartele gminy 
orańskiej Brajna Jurkańska przyjęła w cha- 
rakterze nauczyciela do dzieci niejakiego Mi-- 
chałą Charmaca z Podbrodzia, Po 3 tygo- 
dniach Charmac porzucił posadę powiadamia 
jąc Jurkaiską že wyjeżdża do Wilna dla. 
poratowania zdrowia. Obecnie dopiero oka. 
zało że Carmac popełnił na szkodę Jurkan- 
skiej oszustwo. Wiedząc że brat jej znajdu-. 
je się w Ameryce napisał list że jest ona 
chora i że prosi o nadesłanie pieniędzy na 
imię wileńskiego rabina Połańskiego. Po pe- 
wnym czasie Charmac zgłosił się do rabi-- 
na i podając się za męża Jarkańskiej odebrał 
150 dolarów i zniknął. 

— (c) Uucieczka aresztanta. W dniu 25 
bm. w godzinach po południowych z sądu 
grodzkiego w Wilnie, posterunkowy rezerwy 
P.P. Narwojusz, eskortował do więzienia 
stefańskiego dwóch aresztowanych oskarżo- 
nych o kradzież. Na ulicy Ponarskiej jeden 
z aresztowanych Michał Stankiewicz lat 44 
bez stał. miejsca zamieszkania rzucił się na- 
gle w bok i począł uciekać. Na alarm wszczę 
ty przez Narwojsza przybiegło dwuch in- 
nych policjantów: Gołaszewski i Romanow- 
ski przy pomocy których żbiega zdołano 
ująć. 

RADjO. 

Piątek, dnia 28 czerwca 1929 r. 

11.56-12.05; Sygnał czasu z Warsza- 
wy i hejnał z Wieży Marjackiej w Krako- 
wie. 12,05—12,50: Gramofon. 12.50—13.00: 
Komunikaty P W. K. z Poznania. 13,00—: 
Transm. z Warsz. Komunikat meteorolo- 
giczny. 16.40 17.00: Kurs alfabetu Morse'a 
dla krótkofalowców i amatorów. 17.00— 
1720: Program — dzienny, repertuar i 
chwilka litewska. .17.20 — 18.20: Koncert 
ork. Rozgł. Wil. pod dyr Zygmunta Dołę- 
gi. 18.20 18,45: „Czego ludzie nie wymyś- 
lą —opowie dzieciom Wujek kienio. 18.45 

  
   

  

  

0. —19.00: Wolna trybuna (Dyskusja radjo- 
słuchaczy przed mikrofonem) 19.00— 19,25: 
Pogadanka „Wyprawa polarna komandora 
Byrda* wygł. lzabela Galinatówna. 19.25— 
19.50: Feljeton aktualny.  19.50—20.05: 
Program na dzień następny i 
komunikaty i sygnał czasu z Warszawy. 
20.05 20.30: „Przełom wojenny w _litera- 
turze włoskiej" —odczyt wygł. dr. Edward 
Boy'e. 20,30—22,00: Tr. z Warszawy. Kon- 

  

cert symfoniczny. 22,005— 22.45: Komuni- 
katy: P.A.T. i inne. 22,45 23,45: „Spacer 
detektorowy po Europis“ (Retransmisja 
stacyj zagranicznych) przez Salon Philipsa 
w Wilnie). 4 

OFIARY. 
Wanda Ratyńska dła wdowy z czworgiera 

dzieci Karpowiczowej zł 10. 

SŁOWO 

W rocznicę stracenia Ś. p. 
Zygmunta Sierakowskiego 

W dniu wczorajszym, jako w rocznicę 
strącenia wodza powstania na Litwie Ś. p. 
Zygmunta Sierakowskiego odbył się w Wil- 
nie uroczysty obchód zorganizowany przez 
kierowników „Publicznej 7 klasowej  Mę- 
skiej Szkoły Powszechnej Nr. 10 im. Zyg- 
munta Sierakowskiego*. 

Rano w rzęsiście oświetlonym i udeko- 
rowanym zielenią kościele św. jakóba pre- 
fekt szkoły ks. Fr. Bobnis odprawił 
egzekwie oraz uroczyste nabożeństwo Ža- 
łobne, wysłuchane przez _nauczycielstwo, 
dziatwę szkoły, weteranów powstania 1863 
т. przedstawicieli włądz, rodziców dzieci 
uczących się w szkole imienia wielkiego 
Polaka oraz tłumnie przybyłych  pa- 
rafjan. 

Na środku kościoła ustawiony był ka- 
tafalk przybrany zielenią i wieńeami dziatwy 
szkolnej. 

Po nabożeństwie dzieci udały się pod 
opieką nauczycieli, ze sztandarem szkol- 
nym do sali parafjalnej, gdzie odbyła się 
akademia. 

Zagaił ją kierownik szkoły p. W. Mo- 
czulski, witając przybyłych, a w szczegól: 
ności czcigodnych weteranów oraz poa- 
kreślając powagę chwili. Następnie po 
uczczeniu przez powstanie pamięci zmar: 
łych wysłuchano referatu nauczyciele tejże 
szkoły p. H. Kozłowskiego „O Sierakow- 
skira“. 

Po referącie nastąpiła część wokałna: 
deklamacja ucznia Naczulskiego, chór 
szkolny pod batutą prof. Zęgirskiego Oraz 
na zakończenie podniosłe, patriotyczne 
przemówienie p. Moczulskiego, który zwra- 
cając się do młodzieży wskazał na życie 
zmarłego patrona szkoły, jako na przykład 
dla wszystkich. 

Po akademji uformował się pochód. 
Ruszono ul. 3 Maja, Mickiewicza, do 
miejsca stracenia &. p. Sierakowskiego; 
gdzie ufunaowana została tablica pamiąt- 
kowa,. 

Tu złożono piękny wieniec od szkoły. 
Następnie wybrano delegację w Oso: 

bach naczelnika szkoły p. Kozłowskiego 
oraz sześciu uczni, która udała się na Gó- 
rę Zamkową celem złożenia wieńca na 
miejscu wiecznego spoczynku. Na tem za- 
kończono uroczystości. 

SPORT 

Lekkoatletyka. 

Mecz lekkoatletyczny Pogoń—A. Z. S. 

W dniach 29 i 30 VI. b. r. na stadjonie 
ośrodka w. f. na Pióromoncie odbędzie się 
mecz lekkoatletyczny Pogoń - AZS. Zespoły 
najlepszych zawodników obu klubów wal- 
czyć będą o lepsze w biegach, rzutach i 
skokach. Inicjatywa godna naśladowania. 

Zawody lekkoatletyczne Związku Mło- 
dzieży Wiejskiej. 

Związek Młodzieży Wiejskiej Woje- 
wództwa Wil. organizuje z okazji swego 
dorocznego zjazdu na stadjonie Ośrodka 
na Pióromoncie zawody lekkoatletyczne 
dla swych członków i czołkiń. 
‚ ‚ № programie oprócz innych atrakcyj 
jest trójbój panów i pań i bieg sztafetowy 
4x100 metr.į 

Zakończenie kursu i ustr. gier sp. Okr 
Ośr. W. F. Wilno. 

W dniu 28 VI o godz. 18 na stadjonie 
ośrodka w.f. odbędzie się zakończenie kur- 
su i ustr. gier spor. połączone z rozdaniem 
świadectw. 

Kurs prowadzony był przez por. Her- 
holda jana. 

Automobiliści spotykają pierw: 
szy polski samochód. 

Onegdaj na dwudziestym — którymś 
tam kilometrze traktu. Wilno—Lida odbyłą 
się oryginalna „uroczystość*. Oto grupa 
entuzjastów automobilowych, przedstawi- 
cieli prasy i przygodnych gości z kierow- 
nikiem spraw automobilowych wojewódz- 
twa p. inż. Krukowskim na czele witała 
pierwszą polskę maszynę—„Ursus* — pro- 
wadzoną z Warszawy przez inž. Janowicza. 

Po otrzymaniu telefonicznego zawiado- 
mienia z Lidy o wyruszeniu maszyny uda- 
no się na spotkanie. Zatrzymujemy się na 
wzgórzu. Czekamy kwądrans. jest, słychać 
warkot motoru. Za chwilę widać dwie ma- 
szyny. Luksusową karetką „Oacland* pro- 
wadzoną przez p. Sobeckiego jedzie p. Wo- 
iewodzina Raczkiewiczowa, która nie baczną 
zły stan dróg zdecydowała się ną tąk ucią- 
Ag Pad a 

rugą maszyną jest „Chevrolet“: 
Za chwilę nadježdža „Ursus“. Sypią się 

gratulacje i zapytania. Wyjaśnia się, że p. 
Janowicz spotkał się w Grodnie z maszy- 
ną p. Sobeckiego i dalszą część drogi od- 
byto już razem. |. 

Zaczyna ściemniać się, to też skracamy 
odpoczynek i wracamy do Wilna. „Ursus* 
prowadzi sznur maszyn — a teraz o samym 
„Ursusie*. jest on produktem polskiej wy- 
twórni. Fabryka wyrabia 100—150 maszyn 
miesięcznie. Na razie wyrabiane są dwa 
typy: A—2 i pół tonowy i AW—3 tonowy 
ze specjalnie wzmocnioną 1 wydłużoną ra- 

  

  

mą, 
W najbliższym czasie wypuści „Ursus* 

samochody osobowe i 6 kołowce. Typy 
A iAW. 

Przeznaczone są one dla nadwozi cię- 
żarowych, autobusowych, straży ogniowych 
(auto-pompy zbiorniki o pojemności 1500 
litrów wody) polewaczki ulic i t. p. 

Dla naszych warunków drogowych du- 
że znaczenie ma zastosowanie na „Ursu- 
sach* podwójnych tylnich kół. Podwozia 
zaopatrzone są w silnik 45 KM.4 

Samochody te należą do drogich, lecz 
cena ich w porównaniu z tej samej klasy 
samochodami zagranicznemi jest niska. 

Niewątpliwie, w myśl hasła „swój po 
swoje” samorządy miejskie zaopatrując swo- 
je tabory w pierwszym rzędzie zwrócą 
uwagę na polskie maszyny. W celu zazna- 
jomienia z konstrukcją i sprawnością ma- 
szyny odbędzie się szereg pokazów. 

MARSZ SZLAKIEM BATOREGO. 

Dobiegają końca przygotowania do za- 
powiedzianego na dzień 29 i 30 czerwca 
(sobotę i niedzielę) popularnego w całym 
kraju marszu Szlakiem Batorego. Marsz ten 
budzący powszechne zainteresowanie, odbę- 
dzie się w myśl zapowiedzi na przestrzeni 
84 klm. na trasie Konstantynów — Słobód- 
ka — Wilno. 

Jak się dowiadujemy dotychczas zgłosiło 
już swój udział w marszu szlakiem Batore- 
go 25 drużyn i spodziewane są w najbliższych 
dniach dalsze jeszcze zgłoszenia, tak iż 
marsz Szlakiem Batorego zapowiada się 
wielce interesująco. Z powyższej wymienio- 

nej liczby zgłosiły swój udział 4 drużyny 

wojskowe, mianowicie: 5 pp. leg. 42 pp. Z 

Białegostoku i 2 drużyny KOP., następnie 

2 deaizyny klubów sportowych, t.i. KS 5 pp. 

łeg. i Klubu Policyjnego, wreszcie 19 drużyn 
Przysposobienia Wojskowego w tej liczbie 

  

Biojsk! Kinematograf 
Kaliuralno-Ošwlatowy 

Od dnia 28 czerwca do dnia Ž lipca 1929 r. włącznie będą wyświetlane film): 

„TMARZAŃ Ii ZŁOTY LEW 
aktach. Wspaniała 
najniebezpieczniejszych drapieżców 

epopea. przeżyć, przygód.i sensacyj w krainach podzwrotnikowych. 
dżungli! W roli 

Najpotężniejszy dra- 

mat sensacyjny w 9 
Udział 

Nad program: głównej: EDGAR RICE. 

  

  

  

   

A 1) „MARSZ SZLAKIEM BATOREGO* film sportowo-propagandowy. 2) „MIĘDZYNARODOWE 
BALA MIEJSKA ZAWODY LEKKOATLETYCZNE w WILNIE* — film ilustruje otwarcie Stadjonu Ośrodka W. F., 

us O oraz 1-sze w Polsce Międzynarodowe Zawody Lekkoatl. (Włas. O.W. F.) 3) „PAPA NIE POZWA- 
j а о. LA*! Komedja w 2 aktach. Kasa czynna od g. 5 m. 30. Początek seansów od g. 6 ej) W nie- 

dzielę i święta kasa czynna od g. %-ei m. 30. Początek Seansów od 9. 4-ej. 

. Dziśl Najbardziej Atrakcyjny Podwójny Prozraml 4 iat'< po i 
KINO-TEATR 3 ać e genialnego JACKIE COOGANA „W obronie kobiet kamai 

66 spaniała, tryskająca humorem 4 ' 466 ze słynnym SLIMEM. Bajecz- 
„WELIOÓS szampańska komedja „Byrkowiec MIRO woli па Wystawa! Tłumy Mada. 

Cudowne sceny. Pocz. seans. o g. 6, 8 i 10,15 w. 

15 drużyn Strzelca „wreszcie przybędą 3 dru 
Z 
    

  

  

ży u Młodzieży Pols (Lida i ż 
z Wiler ny) oraz 1 drużyna Związku 
Młodzieży iejskiej z Wilna. 

Podkreślić należy inicjatywę Konstanty- 
nowa gdzie zorganizował się pod przewod- 
nictwem miejscowego ks. proboszcza ko- 
mitet, który zajął się nadzwyczaj gorliwie 
i sprawnie przygotowaniami na przyjęcie i 
zakwaterowanie gości i zawodników. Kon- 
stantynów może w tym wypadku posłuży 

nawet dła Wilna i pobudzi 
ów tutejszego obszernego komitetu 

Szlakiem Batorego do jeszcze wy- 
datniejszej i energiczniejszej akcji w celu 
sfinalizowania przygotowań do tej imprezy 
sportowej. 

  

      

  

ZE ŚWIATA 

WYŚCIGI PSÓW W ANGLII. 

  

Publiczność angielska kocha się we 
wszelkiego rodzaju wyścigach. Niema śred- 
niego nawet miasta prowincjonalnego, któ- 
re nie posiadałoby swego pola wyścigowe- 
go regularnie zorganizowanych wyścigów 
konnych i nieodłącznego totalizatora. Tem 
się prawdopodobnie tłomaczy że w Anglji 
hodowla koni jest tak wysoko postawiona i 
że koń angielski pełnej krwi posiada nie- 
doścignione zalety. 

Anglja słynie jednak nietylko ze Szła- 
chetnej rasy swoich koni, posiada ona je- 
szcze szeroko rozwiniętą i na wysokim po- 
ziemie postawioną hodowię psów rasowych 
a szczególnie wyżłów i chartów. Któż u nas 
nie zna tych cudownych i tak drogocennych 
sztychów angielskich przedstawiających kon 
ne polowania w otoczeniu olbrzymiej gro- 
mady psów, idących w zawody z galopu- 
jącemi końmi. 

Ostatnio pomysłowi Anglicy wprowadzili 
zwyczaj urządzania wyścigów psów spec. 
do tego celu tresowanych. Psy takie prze- 
wożone są np. przez Syndykat Wyśctgów 
w Claptown na ciężarowych samochodach 
Chevrolet, które dzięki dobremu resorowaniu 
chronią przyszłych psich  zwyciężców od 
zmęczenia przed odbyciem wyścigu i 0 
szczędzają siły psów, tak przecież cenne 
dta właścicieli psiarni wyścigowych. 

Naturalnie, że wyścigi takie mają swego 
totalizatora, bez którego emocja widzów nie 
byłaby prawdopodobnie rozbudzona w od- 
powiednim stopniu. 

   

  

GIEŁDA WARSZAWSKA 
27 czerwca 1929 r. 

Dewity | waluty 

Tranz. Sprz. Kupno 
Dolary 8,90 8,92 8,88 
Belgja 123.80, 124.10. 123,48, 

Kopenhaga 237,56, 238,19,  236,%, 

Budapeszt 158,— 155,90 157, — 

Holandja 358,18 350,08 357,28 

Londyn 43,24, 43,34, 43,13, 

HNowy-York 8,90, 8.52 8.88 

Paryż 34,90, 34.99, 3481 

Praga 2641, 26.4S 26.35 

Szwajcarja 171,61, 172.04, 171.18 

Stokholm 239,08 & 239,68 238,48 

Wiedeń 125,30, 125.61, 125,—; 

Włochy 46,66,; 46,78, 46.54, 
Marka niemiecka 212.70, 

Papiery procentowe: 

«wg Pożyczka inw. 106,— 5 proc. Dola- 

rowa 65.—50 5 proc. konwersyjna 57. 
5 proc. kolejowa konwersyjna 57. — proc. 

kolejowa 102,50. 8 proc. L. &. B. Gosp. 

Kraj. i B. Roln., oblig, B. Gosp. Kraj. 94. 
Te same 7 proc. 83,25. 

Akcje: 

B. Polski 163, Zw. Spółek Zarobko- 
wych 78,50. Siła i Światło 126. Firley 46. 
Węgiel 70. Lilpop 29 — 50. Modrzejów 
24,—. Ostrowiec 80. Parowóz 23. Stara" 
chowice 26. Zieleniewski 120. 

GIEŁDA WILENSKA 

27 czerwca 1929 r. 

Banknoty. 

Dolary St. Zjedn. 886 i pół. 

Czeki i wpłaty. 
Londyn na Gdańsk 43,17 

OGŁOSZENIE PRZETARGU. 

Magistrat m. Wilna, Sekcja Techniczna, 
ogłasza przetarg ofertowy na budowę domu 
mieszkalnego trzypiętrowego przy ul. Dere- 
wnickiej róg ulic Pióromont w Wilnie. 

Przetarg odbędzie się w dniu 12 lipca 

1929 r. o godz. 13 w Sekcji Technicznej 

Magistratu. : 

isemne oierty z dołączeniem kwitu Ka- 

sy Miejskiej o wpłaconem wadjum przetar- 

gowem w wysokości 3 proc. oferowanej su- 
my składać należy w Kancelarji Sekcji Te. 

  

  

    

chnicznej Magistratu do dnia 12 lipca 1929 

r. godz. il-ej. : 

Warunki wykonywania robót przetargo- 

wych, warunki techniczne, formularze oiert, 

obowiązujące dla ofertantów i ślepe koszto-. 

rysy 1 otrzymać można w Kancelarji Sek 
nicznej w godzinach od 9 do 13 za 

zwrotem kosztów ich sporządzenia. Tam też 

wyłożony będzie do przejrzenia, projekt bu- 

dowy. . 
Magistrat zastrzega sobie prawo dowol- 

nego obioru oferenta, uzależniając to od 

fachowych i finansowych jego zdolności, 0- 

raz prawa przeprowadzenia uzupełniającego 

przetargu, bądź też zupełnego zaniechania 

robót przetargowych. 

    

Magistrat m. Wilna. 

  

Re 

  

_ . 9974. I. A. „Zajdel Lejzer* 
Święciańskiej 22 pracowria wojłaków. Firma istnieje od 1911 
roku. Właściciel Zejdel Lejzer zam. tamże. 

997.    

  

w dniu 17. 4..29 r. dodatkowy. 
. „Jom Handlowy BŁAWAT WILEŃSKI St. Bor- 

39 

  

estr 
w dniu 25. 4. 

Święc   

I. A. „Załkind Mojszej* w Opsie pow. t 
skup materjałów leśnych.Firma istnieje od 1929 rok 

Dział A. 

Handlowy 
TTT | 

    

anach przy ul. Nowo- 

WAWAWAW 
КОРМО | SPRZEDAŻ 
AWAVAAL 
Do sprzedania 
na rozbiorkę dom 

BRZ ME (mury) | przy ul. 
Chełmskiej 4 (róg 

Brasławskięgo . Kalwaryjskiej). 450.000 

  

  szt. cegieł, Dachówka, 
belki, krokwie, ka- 
mień. Na łagodnych 
warunkach. = Dowie- 
dzieć się: uł. Słowac- 
kiego 24—25, tel. 790. 

Wlašci- 
R    

kowski i go Januszewski O. Puchalski, spółka firmowa." do g. 10 rano i od 
Filję w Olechnowiczach zlikwidowano. 3—5 p. p. Z08Z- 6: 

9 — VI. IS MH 
Lala a i A A OLWARK o ła- ; 

w dniu 11. 4. 29 r. : Ш:_ЕШ_ położe- 
3442. li. A. „Braacowska Diria*. Przedsiębiorstwo zostało niu, ziemi dobrej, 

zlikwidowane i wykreśla się z rejestru. 690 — VI. z kompletnem į 
______________________ zabudowaniem, | 

4282. Il. A. Gorodyszcz Dawid* Przedsiębiorstwo zostało sprzedamy tanio | 
zlikwidowane i wykreśla się z rejestru. 691 — VL D. H.-K. „Zacheta, 

Mickiewicza 15 

6246. II. A. „Izrael Lewin i Sora Załucka S-ka“. Spolka z0- 
stała zlikwidowana i wykreśla się z rejestru. 

7894. Il. A. 
w dniu 22. III. 29. 

„Mejta Bursztejn*. Przedsiębiorstwo zostało 
zlikwidowane i wykreśla się z rejestru. 

34. IV. B. „Wileńska fabryka drutu i gwoździ — spółka 
akcyjna”. Po przerachowaniu bilansu na dz. 1 lipca 1928 roku 
w myśl rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dn. 22 
marca 1928 r. kapitał zakładowy obecnie wynosi 250.000 zł. 

na 2.500 akcyj na okaziciela po 100 złotych nomi-- podzielony 
nalnej wartości każda, całkowicie wpłacony. Wpisano na mocy 
uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Dział B. dodatkowy. 
w dniu 11. 4. 29 r. 

juszów z dn. 10 listopada 1928 r. 

w dniu 20. 4. 29 r. 
50. VI. B. „Wileński Bank Ziemski — Spółka Akcyjna". 

Zarząd Banku obecnie stanowią: Aleksander Meysztowicz ja- 
ko prezes, oraz Marjan Broel .. Plater, Stanisław Bochwic, Ka- 
zimierz Świątecki i Bohdan Szachno jako członkowie. 

9825. I. A. „M. i J. Deul — S-ka". Sklep artykułów mlecz- 
nych. Siedziba w Wilnie przy zaułk. Dziśnieńskim 2. Spółka 
istnieje od 1 stycznia 1927 roku. Wspólnicy zam. w Wilnie: 
Małka Deul przy ul. Rudnickiej 13 i Jankiel Deul przy ul. Pi 

przekształcona z 
umowy z 

wnej 2. 
dnosobowej 

Spółka 

w dniu 22. Il. 29 r. 
9824. I. A. „B. i J. Cukierma1 — S-ka, skład materjałów 

budowlanych leśnych". Skład materjałów 
nych. Siedziba w Wilnie, przy ul. W. Pohulanka 8-a. Spółka 
istnieje od 1929 roku. Wspólnicy zam. w Wilnie: Benjamin Cu- 
kierman przy ul. Teatralnej 5-5 i leko Cukierman przy ul. W. 
Pohulanka 17 - 27. Spółka firmowa przekształcona z firmy je- 
dnoosobowej, zawarata na mocy umowy z dnia 5 marca 1929 r. 
na czas nieokreślony. Zarząd Spółki stanowią obaj wspólnicy. 

żyra wekslowe, umowy i wszelkie zobowiązania, pleni- 
potencje i prokury podpisują w imieniu spółki obaj wspólnic; 
łącznie pod stemplem firmowym. Natomiast każdy ze wspól- 
ników oddzielnie ma prawo pod stemplem firmowym kwitować 
z odbioru pieniędzy od instytucyj i osób prywatnych za dostar- 
czany przez spółkę towar, podpisywać korespondencję nie za- 
wierającą zobowiązania, otrzymywać korespondencję. zwykłą, 
poleconą, wartościową i pieniężną wpływającą na imię firmy. 

  Weksle, 

i la i a sai aaa i ia i i 

Kursy Kierowców Samochodowych 
Sfowarzyszenia Techników Polskich w Wilnie 

ul. Ponarska 55, tei. 13-30 

kandydatów na zawodowych kierowców 
rozpocznie zajęcia dnia 3 lipca r. b. 

zawarta na 
tego 1929 roku na czas nieograniczony. Zarząd należy do obu 
wspólników. Wszelkie umowy, akta, weksle, zobowiązania i 
inne dokumenty podpisują w imieniu spółki obaj wspólnicy pod 
stemplem firmowym: odbiór zaś z poczty korespondencji zwyk- 
łej, poleconej i wartościowej oraz przesyłek, pieniędzy i towa 
rów z kolei żelaznej, adresowanych na imię spółki, ma prawo 
dokonywać każdy ze wspólników za swoim podpisem. 

  

Dział A. 
w dniu 23. IL. 29 r. 

formowa 
mocy 

grupa XXXV 

  

  

tel. 9-05. 0082 - 0 E 

przedają się pozo- 
stałe z licytacji 

Samochód (Taksów- 
ka) w dobrym stanie 
za 2500 zł., pianino 
zą 1.200 zł., duża ka- 
są rgniotrwała, różne 
meble i żyrandole 
elektryczne. Lombard, 
Biskupia 12, tel. 14-10. 

693 — VI. 

6 
akcjonar- ТРОЙЕ BARW EH DEMA 

694 — VI. lat 28, z egza- 
Leśni ‚ minem rządo-- 
wym, z kilkuletnią, 
praktyką lasową i tar- 
taczną w dużych ma- 
jątkach, poszukuje od 
zaraz posądy  IEśni- 
czego. Zgłoszenia pi- 
semne J. Horoszkie- 
wicz, Jarosław, Suro- 
chów-Dwór.  Mato- 

polska. z612 © 

Hipofeczne | 
pożyczki  nisko- | 
procentowe, szyb- 
ko, dogodnie t; 
pewnie załatwia | 

Wil. Biuro Komi- | 

695 — VI. 

  

firmy 
27 

je 
dnia lu- 

sowo - Handlowe, 
Mickiewicza 21, 
tel. 152 — 8182 -© 

Miłosierny uczynek 
Poświęcam swe siły 
cierpiącym, nierwowo- 
chorym, kalekom,. 
zrozpaczonym, udzie- 
lając troskliwą opiekę: 
i pogadanki. Adres: 
Nowogródzka 36 m. 1. 
ZI 

| Najdogodniej 
lokaty hipoteczne 

  

696 — VI 

budowlanych leś- 

  

   

  

|iinne z zupełnem 
| zabezpieczeniem 
į zalatwia 
D. H.-K, „Zacheta“ 

į EO ACZ Т 
el. 9-05. = AL „EB SUS oo a 

KAWIARNIA 

„kKujawianka” 
W. Pohulanka 11-a, 
wydaje domowe šmia- 
dania, obiady i gorą-- 
ce kolacje. Co dzien-- 
rie zsiądłe mleko z 
kartoflami i lody. 
Jarskie potrawy na 

  

     samochodowych 

  

    
  

Zapisy przyjmuje i informacyi udzielą Sekretarjat Kursów RAP 
codziennie od g. 12-ej do 18-ej przy ul. Ponaskiej 55,4 mówienie. 1612—0 

tel. 13-30, 2743—3] — 

OP ALTAS ylko niewątpli- |; 
wie pewne, bez | 

770 17 0000 woo RRDA SARS najmniejszego ry- 

D.-H, Bławat Wileński | KR prowa "NB załatwiamy” tokay -H. załatwiamy lokaty Į P. UT ) *а , 
1. Wileńska 31, 3-82. 1. Biuro Komi- 

i ю ka: a sowo - Handlowe, 
WYPRZEDAŻ TOWARÓW LETNICH Urodę kobiecą M 21, { 

konserwuje, ! tel: 152.  zzŁz-0 | | SEZONOWYCH PO CENACH doskonali „gdświeża, — — 

ZNIŻONYCH. %58Ł7— usuwa braki i skazy j Płacimy od 
2 a Gabinet Kosmetyki Uwaga! złotych I do- 
OMT EEG WDECI PUREE STYK GZK BB Leczniczej „Cedib" larów 13 proc. w sto— 

  

® 
i LEKARZE 
BMAWAWA = a aa 

' srebrem i drogiemi: 
ki Lekarz-Dentysta LETNISKA kamieniami. pi - 
DOKTOR МАКУА — mm usa „7, e 

D.ZELDOWIEZ | QżyńskaSmolska |etnjską BACZNOŚĆ!!! 
chor. weneryczne, | Shoroby jamy. ustnej, : Do „SLOWA“ i da: 
sylilis, narządów , Plombowanie iusuwa do odnajęcia. Wiado- wszystkich pism ogło- 4 

moczowych, са 9 | М zębów bez bólu, mość w administracjiszenia po. cenach: 
"LI. od 5-8 wiecz, [porcelanowe i złote majątku Landwarów. bardzo tanich, i nat 

Elektroterapia * |korony. Sztuczne zę- (Stacja i  poczta SPeCialnie  ulgowycir 
(diatermja). by. Wojskowym, u- Landwarów). o6;4 z Warunkach płatności, 

RE ać rzędnikom i uczącym == Rie Paa > 
Kobieta-Lekarz |5i€ Zniżka. Ofiarna 4 WE pod Wil- mowe Ste ss 

Ir. Zoldomiczowa 
KOBIECE, WENE- 
RYCZNE, NARZĄ- 
DOW MOCZOW. 
od 12--2i od 4—6, 
ul. Mickiewicza 24, 

tel. 277. 

  

DOKTOR 

choroby weneryczne 
syfilis i skórne. Wil- 

   

  

  

АА ЧЕ НЫ Н ОЛ ПЯ 
A ENAR | 
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m. 5. Przyjmuje: od 
5—1 i od 4-7. 

Wydz. Zdr. Nr. 3 

a LOKALE i 
L.GIRSBERG Ū-———-l 

POKOJE do sosnowym. 
wynajęcia, Landwarów 2 № 

3 — Нгушем!схоже}. зипки — ROCZNYM.. 
Trwałe przyciemnianie Wileńskie Том. Нап-- 
brwi. Wielka 18—9,dlowo - Zastawowe- 
v godz. 10 19, (Lombard), Plac Ka- 

- Z. P* Nr. 26 tedralny, Biskupia 12, 
PRZEM FI ZĘ () УНЕ tel. 14-10. Wklady są, 

nem z jednym | bowskiego, 
ska 1, tel. 82. Į85Z -0 

ZGUBY 
nieważniam zgu- 
bioną ' legityma-- 
cję Nr 2366, wy- 

Lana kė Wydz.. 

na wzgórku w lesie Matemat. - Przyrodn. 
a Od ŠE U. S. B. i zniżkę ko=- 

10 minutlejową wakacyjną Nr 

ha ziemi, prześlicz- 
nie położona do 
sprzedania ną roz- 

płaty 
Wil. Biuro Komi- 
sowo - Handlowe; 
Mickiewicz” 21, 
tel. 152. 011Z-0 

Letnisko-Poncjonat, 

no, ul. Wileńska 3, te- z używalnością kuch- drogi. Ul. Zamkowa, 10.002, wydaną przez: 
lefon 567. Przyjmuje ni. Witoldowa 7 m. 
о1 8 40 1 iod 4 do 8. 8912 - € czą. Olszewski. 

1. will 11 howi- U: S. B. na imię Ka- 
zako Ra; rola Miłkowskiego. 

  

Wydawca Stanisław Mackiewicz. Odpowiedzialny redaktor Witold Woydyłło. 
Drukarnia „Wydawnictwo Wileńskie'" Kwaszelna 23.       
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