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ozprawa 

Trzeci dzień procesu. 

WARSZAWA, 28. VI. (tel. wł. 
Słowa). W trzecim dniu rozprawy 
przeciwko b. min. Czechowiczowi 
Trybunał Stanu wysłuchał przemó- 
wień oskarżycieli sejmowych, repbki 
obrońcy oraz przemówienia b. Min. 

Mowa oskarżyciela 
W przemówieniu obrońcy przebijaly sil- 

ne akcenty balwochwalczej ekstazy wobec 
osoby Marszałka Piłsudskiego oraz momenty 
natury politycznej. Nie pójdę tym torem bo 
nie uważam sali sądowej za miejsce odpo- 
wiednie. Muszę tylko zrobić pewne zastrze- 
żenie. Obrońca chciał nas poróżnić między 
sobą — znalazł jakąś podziemną  dróżkę 
wzajemnego porozumienia między nami, a 
nie mógł zrozumieć, że nasza przynależność 
partyjna gra futaj drugorzędną rolę gdyż wy 
stępujemy jako reprezentanci całości Sej- 
mu. Padły tu wyrazy że podobno zgłaszamy 
się po jakiś spadek, że bylibyśmy zadowole- 
ni, gdybyśmy mogli uścisnąć choć najmniej- 
szy palec Marszałka Piłsudskiego. To nie 
odpowiada rzeczywistości. Nie chcemy ža- 
dnego spadku z jego aktywami i pasywami, 
nie ciśniemy się do Marszałka Piłsudskiego 
bo nie chcemy wyrządzać krzywdy wam, 
któryście siedli w cieniu jego osoby i uwa- 
żacie ją za puklerz całej waszej działalności 
a nazwiskiem jego szafujecie przy każdej 
sposobności. 

Następnie dr. Pieracki 

k
i
 

omawia dzieje 
tworzenia prawa budżetowego i stwierdza, * 
iż prawo budżetowe jest u nas stosem pa- 
cierzowym parlamentu, nietylko dłatego, że 

daje możność kontroli nad gospodarką ale 
i dlatego szczególnie, że wogóle dzięki nie- 
mu parlament u nas się zbiera i ma możność 
radzić. Parlament, któryby się zgodził na 
pogrzebanie tego prawa, wypisałby wyrok 
śmierci na siebie stałby się jakąś radą przy- 
boczną. Mówca omawia ustawę skarbową z 
1927 roku, przyczem przypomina obrady ko 
misji budżetowej z września 1926 roku a 
następnie Sejmu, który przyjął poprawkę, 
że otwieranie kredytów możę nastąpić tylko 
na wniosek ministra skarbu „uchwalony” a 
nie „zatwierdzony“, jak było w pierwot- 
nem brzmieniu w drodze . ustawodawczej, 
Czy wobec tego wogóle są możliwe prze- 
kroczenia budżetu? 

Pan minister Czechowicz powiada, że 
byłby to bezduszny rygoryzm, nie liczący 
się z potrzebami życia. Przyznaję to w zu 
pełności tylko trzeba odróżniać przyczyny 
takich wypadków pozabudżetowych. Jeżeli 
ustawa staje na zasadniczem stanowisku, 
że niema kredytów dodatkowych bez po- 
przedniej uchwały Sejmu to tylko bardzo 
rzadkie wyjątki mogą uprawniać do czy- 

| nienia takich wydatków. Okazuje się, że 
twierdzenie p. min. Czechowicza że wydatki 

r były czynione tylko w razach niezbędnej 
3 konieczności nie zgadzają się z rzeczywi- 

stym stanem rzeczy. Raczej przez takie in- 
westycje i wydatki paraliżuje się cały kie- 

WE polityki ekonomicznej Sejmu. Parla- 
jent polski, któremu czynione są różne za- 

    

Czechowicza. Sala Trybunału jak i za 
dni poprzednich wypełniona po brze- 
gi. Prezes Supiński otwierając posie- 
dzenie oddaje glos  oskaržycielo- 
wi sejmowemupos.PierackiemuNastęp- 
nie przemawiał pos. Wyrzykowski. 

pas. Pizrackiego 
rzuty, wyposażył ministra skarbu w Polsce 
w potężne prawa. Minister skarbu w Polsce 
jest poprostu dyktatorem finansowym. Ale 
oprócz tego minister skarbu ma jeszcze dal- 
sze uprawnienia, gdyż wszelkie kredyty są 
otwierane miesięcznie r 

W dalszym ciągu swego prze 
p. Pieracki stwierdza, iż ustawa nasza jest 
wyraźna i jasna i każdy prawnik musi przy- 
znać że jeśli ustawa mówi o możności o- 
twierania kredytów dodatkowych tylko na 
wniosek ministra skarbu, uchwalony w dro- 
dze ustawodawczej, to jeśli przypadkiem 
stało się z konieczności inaczej to jest pier- 
wszą rzeczą ministra przyjść do parlamentu 
aby to ex post usankcjonować. Nie można 
mówić o terminie. Termin jest: „natych- 
miast bezzwłocznie, skoro tylko parlament 
się zbierze”. Ale p. minister stając na sta- 
nowisku rozprawy sejmowej z dnia 5 gru- 
dnia, twierdził że dostał zupełne absolutor- 
jum. Sa tu znowu wielkie nieporozumienie 
Pan Czechowicz był nielojałny wobec Sej- 
mu, bo miał niewątpliwie objawioną wolę 
Seimu i woli tej nie wypełnił. Pan obrońca 

starał się usprawiedliwić pana Cze 
chowicza stanowiskiem p. Marszałka Pil- 
sudskiego. Tego rodzaju usprawiedliwie- 
nie nie może tłumaczyć p. Czechowicza. 

Ja zaś zwrócę jeszcze uwagę na artyku- 
ły 55 — 57 konstytucji, które dokładnie о- 
kreślają odpowiedzialność ministrów nietyl- 
ko za własne działanie i swoich urzędników 
nietylko za cały rząd ale nawet odpowiedzial 
ność solidarną i indywidualną za akty rzą- 
dowe Prezydenta Rzeczypospolitej, za tę 0- 
sobę, która według konstytucji nie jest od 
powiedzialna. Zapytuję więc jaki jest tytuł 
prawny do uchylenia odpowiedzialno: pa- 
na ministra za osobę, która według zdania 
mego kolegi może stanąć tylko przed trybu- 
nałem historji, aie która według konstytucji 
mie ma nawet tych uprawnień, co Prezydent 
Rzeczypospolitej. ‹ 

Prezes Rady Ministrów jest tak samo Od- 
powiedzialny jak każdy minister. Pan Cze- 
chowicz tem się zasłaniać nie może. Kończąc 
swe wyr / p. Pieracki zaznaczył: 

Ww sali nie mówi,, że walka, 
która się tu toczy ma tło polityczne. Ma ona 
tlo głęboko konstytucyjne. 2 ar Czecho- 
wicz świadomie czynnie współdziałał w tar- 
gnięciu się na najistotniejsze prawo parla- 
mentu, a jeżeli twierdzono tutaj, że Piłsudski 
jest w Polsce wszystkiem że jest także przy 
musem moralnym, to jestem może niepo- 
prawnym marzycielem ale wierzę, że Trybu- 
nał wyrokiem swoim _ stwierdzi że istnieje 
większy przymus w Polsce — prawo, ka- 
tegoryczny nakaz ustawy. 

    

  

      

  

          

   
   

  

   

Mowa oskarżyciela pus. Wyrzykawskiega 
Na posiedzeniu komisji budżetowej jako 

śledczej 8 marca br. minister Czechowicz 
oświadczenie swoje zakończył: „Proszę jedy- 
nie o zaznaczenie w opinji komisji, jeżeli 
wypadnie dla mnie nieprzychylnie, że takie 
bezwględne traktowanie zastosowane zostało 
po raz pierwszy do ministra, który miał 
szczęście uporządkować polskie finanse, za- 
pewnić równowagę budżetową i ustabilizo- 
wać walutę", — To samo ogłosił minister 
Czechowicz w wywiadzie z „Ilustrowanym 
Kurjerem Codziennym“ 12 maja bm. Sądzę 
jednak, że ten pogląd p. ministra na swoją 

| rolę przy porządkowaniu finansów państ- 
wa i zrównoważeniu budżetu jest mocno 
przesadzony. Zjawisko to — zdaniem mów- 
cy — należy raczej przypisać pomyślnej 
konjunkturze, jaka panowała za ministra Cze 
chowicza. Ale już w marcu 1927 roku bi- 
lans zaczyna się załamywać i w znacznej 
mierze z winy p. ministra Czechowicza. Prof. 

Krzyżanowski, wybitny ekonomista obozu 
rządowego, wyraźnie powiedział, że osiągnię 
cie równowagi budżetowej kosztem przecią- 
żenia podatkowego oznacza tylko sukces 

chwiłowy a właśnie w Polsce stwierdza prze 
ciążenie podatkowe. Nawet w obozie rządo- 
wym posunięcia podatkowe p. Czechowicza 
budziły wątpliwości. Stopa procentowa Ban- 
ku Polskiego jest tak wysoka, że tylko mo- 
że iść w porównanie ze stopą w Grecji i 
Bułgarji Nasza pożyczka  stabilizacyjna 
spadła znacznie w kursie. Czyż przy takiej 
Sytuacji może p. Czechowicz. przypisywać 
sobie zasługę, że uporządkował finanse pań- 
stwa? 

Mówca podaje następnie ktrytyce polity- 
kę podaktwoą min. Czechowicza oraz pod- 
niesienie kapitału Banku Gosp. Krajowego 0 
85 miljonów, dokonane zdaniem mówcy, w 
sposób niezgodny z dobremi obyczajmi fi- 
nansowemi bez pieniędzy w sposób niedo- 
puszczalny w żadnej spółce akcyjnej. Nic 
też dziwnego — oświadcza w końcu — w 
takim stanie rzeczy, że prezes Banku Gosp. 
Krajowego gen. Górecki jeździł po samo- 
rządach i zachęcał do brania gotówki w 
celach inwestycyjnych, a wiemy, jak na tem 
wyszły samorządy. Dziś wszystko jest roz- 
kopane i niema pieniędzy na dalsze roboty. 

| Replika pos. bihermana 
Byłem wczoraj przedmiotem _ zaczepek 

| osobistych ze strony p. obrońcy, Przechodzę 
nad niemi do porządku dziennego. Od mie 

sięcy jestem przyzwyczajony do tego hura- 
ganowego ognia napaści ze strony obroń- 
ców ministra Czechowicza. Dziwię się tyl- 
ko że tak znany obrońca nie rozumiał, że 
nie jest fair play czynić zarzuty osobiste 
prokuratorowi, a tak mnie przecież scharąk- 
teryzował, * 
„Pan obroūca dopatrywal sie sprzeczności 

między konstytucją a ustawa skarbową. Tu 
$iema żadnej sprzeczności. Ustawa skarbo- 
wa rozwiją i wykańcza to, co mówi konsty- 
tucja. Mówi ona, że minister skarbu jest oso 

biście odpowiedzialny, że on ma się załatwić        
    
  

    
z Sejmem, a jak to załatwić z ministrami — 
to już wewnętrzna rzecz. Jeśli się Z wimi 
nie upora, to albo muszą odejść, albo on 
innego wyjścia nie ma. Odpowiedzialność 

=%człowieka... 
Wysoki Trybunale! Można być zado- 

_ wolonym lub nezadowolonym, ale siłą faktu 
_ (p. obrońca mówi: siłą autoryteu moralne- 

g0) pan Marszałek zajął w Polsce stanowi- 
_ sko absolutnego monarchy nieodpowiedzial- 
_ rego i nietykalnego. Odpowiedzialność czło- 

wieka tej miary co Piłsudski siłą faktu nie 

| ,_.W. replice obrońca mec. Paschalski 
Ą reślił, że Sejm w sprawie p. Czecho- 
wiczą się pieszył. Przecież pan Czecho- 

: 3 RZE już członkiem „obecnezo rzą- 
rr 6 y rządu nie może odpo- 
_ wiadać, Oskarżyciele powiadają, że nie po- 

została im inna droga, jak Trybunał Stanu. 
_ Takie stanowisko wypływa- ak to powie- 

at poseł Lieberman- z głębokiego rea” 
a politycznego Sejmu. Zdaje się jednak, 

jesta kwestją prawa, a jest kwestją siły. 

Piłsudski jest odpowiedzialny za ogólny kie 
runek polityki pod względem prawnym, ale 
pod względem faktycznym nie.  Odpowie- 
dzialność Piłsudskiego jest odpowiedzialnoś- 

cią bez egzekutywy i dlatego mówiłem, że 
człowiek tej miary odpowiada przed sądem 
historji. Ale mąż tej miary, co pan minister 
musi odpowiadać przed nami ludźmi mały- 

łymi, musi odpowiadać przed nami bo taka 

jest konieczność porządku prawnego. 

Konkluzja ostateczna: Chodzi o to, czy 

zostanie zatwierdzone w tei sali wyrokiem 

nielegalne przejście do porządku dziennego 
nad prawem budżetowem czy panowie da- 

dzą sankcję postępowaniu, które jest opisa- . 
ne wakcie oskarżenia czy panowie rzucą na 
szalę wypadków swój sąd o tem, jakie ma 
ją być prawa parlamentu i dlatego powta. 
rzam, że panowie biorą historyczną odpo- 
wiedzialność każdy z osobna i wszyscy ra- 
zem. Chodzi o stwierdzenie w wyroku, że 
kto nie poddaje gospodarki skarbowej kon- 
troli przedstawicielstwa narodowego, jako 
reprezentanta „całej ludności, ten łamie pra- 
WO. 

®` 

i Replika obrońcy mec. Paschalskiego 
że taki realizm niewiele ma wspólnego z 
poczuciem sprawiedliwości ludzkiej. Arty- 
kuł 6 ustawy skarbowej powiada, że za 
przestrzeganie tych przepisów  odpowie- 
dzialni są ministrowie osobiście. To słowo 
„iinistrowie* pisane jest małą literą, gdy 
tymczesem poprzednio, gdzie mowa O mi- 
nistrze skarbu, jest użyta duża litera. Mo- 
głoby się zdawać, że tu minister skarbu 
otrzymuje pewną broń przeciw swoim ko- 

pocztowa uiszczona ryczałiem 

zastrzeżeń co do rozmieszczania ogłoszeń. 

ta 
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rzed Trybunałem Stanu 
Wyrok zapadnie dziś 

legom ministrom, którzy zbyt natarczywie 
przychodzą ze swojemi żądaniami do 
skarbu, 

Jeżeli naprawcę minister skarbu jest 
taki wszechpotężny i ma otwartą drogę do 
Sejmu, to dlaczegož Sejm nie wezwał 
wprost pana ministra? Na przeszkodzie tu 
stał art. 10 konstytucji, który mowi, że 
asi a ustawodawcza przysługuje rzą- 
owi. 

Po piątym grudnia Sejm może nawet 
wbrew intencji p. Czechowicza skreśla z 
wniosku słowo „natychmiast*. Czy w tych 
warunkach p. minister skarbu miał powód 
do przypuszczenia, że będzie pociągnięty 
przed Trybunał Stanu. Art. 56 konstytucji 
mówi o solidarnej odpowiedzialności kon- 

stytucyjnej ministrów. Czy można dopuścić 
taką koncepcję, że zgóry z 12 ludzi soli- 
darnie odpowiedzialnych wyjmuje się jedne* 
go i sadza na ławie oskarżonych? 

W, pamiętnikach .prezydenta Roosevel- 
ta znajduje się ustęp: „W cząsie mych siu- 
djów prawniczych doszedłem do wniosku 
že prawnik może wiele zdziałać dla spra: 
wiedliwości, gdy umie walczyć z martwą 
literą prawa”. To można i do tej sprawy 
zastosować. Po stronie min. Czechowicza 
niema ani działania, ani zaniechania, ani 
winy umyślnej. Nie zostało ustalone, że 
państwo poniosło szkodę, bo może się to 
stąć dopiero po sprawozdaniu kontroli o 
zamknięciach rachunkowych. 

„Ostainie słowo” b. min. Czechowicza 
Jestem wdzięczny panu oskarżycie 

lowi posłowi Wyrzykowskiemu, że po- 
dał w wątpliwość moje zasługi w roli 
ministra skarbu, że ironizował mad 0- 
statnim ustępem mego przemówienia 
na komisji budżetowej, w którym za- 
akcentowałem że miałem szczęście, 'po- 
wiedziałem „szczęście'*, a nie zasługę, 

KOMU ZAWDZIĘCZAMY UPORZĄDKOWANIE 

Przytoczę wymowne cyfry, doty- 
czące układania budżetu. W budżecie 
na rok 1928 — 29 żądania ministrów, 
jeszcze nieuzgodnione na Radzie Mini- 
strów, ale opracowan e w koordynacji 
z departamentem budżetowym Mini- 
sterstwa Skarbu i stanowiące najdal- 
sze już minimum tego, co ministrowie 
po wszelkich obciążeniach, żądali, wy- 
nosiły razem 3201 miljonów. W brzmie 
niu ustalonem przez ministra skarbu 
wydatki te wyniosłv 2458  miljonów. 
Sejm uchwalił 2508 miljonów. W roku 
następnym przy układaniu budżetu na 
rok 1929 — 30 żądania ministrów opie 
wa.y na 3151 miljanów. Minister skar- 
bu wniósł budżet na 2633  miljony. 
Sejm uchwalił 2765 miljonów. 

Z tych cyfr mogą panowie z łatwoś 
cią zobaczyć w jakich warunkach od- 
bywa się praca ministra skarbu. Bez 
przesady mogę powiedzieć że minister 
skarbu znajduje się w stanie ustawicz- 
nej walki z innymi ministrami i w tej 
walce uległ nawet mój poprzednik, a 
zarazem premjer p. Władysław Grab- 
ski. Nie dlatego, że nie rozumiał, iż 
budżet za duży doprowadzi. do deficy- 
tu bo z tega doskonale sobie zdawał 
sprawę, ale uległ on niesłychanej pre- 
sji innych resortów i po deficytowym 
roku 1924, po klęsce nieurodzaju, po- 
szedł do Sejmu z budżetem przekra- 

uporządkować połskie finanse. Jestem 
wdzięczny, nie zważając na iron.ję, 
gdyż to .daje mi możność głośnego po- 
wiedzenia wobec całego  społeczeń- 
stwa kto ma największą zasługę w tem 
że polskie tinanse zostały uporządko- 
wane. 

FINANSÓW. 

czającym 2 miljardy złotych ówczes 
nych, co po przeliczeniu na nowy pary 
tet daje 3 i pół milarda. To zrobił mi, 
nister skarbu, który doskonale zdawał 
sobie sprawę z tego, że budżet jest 
za duży, na skutek niesłychanej presi: 
innych ministrów. |eżeli potrafiłem tak 
znacznie zredukować żądania innych 
ministrów, t- tylko dla «ego że bezpo- 
średni udział w tej sprawie brał pan 
Marsz. Piłsudski który bezpośrednio u- 
czestniczył w całym szeregu żmudnych 
i tygodniami trwających konferencyj i 
który moich byłych kolegów zmusił do 
tak daleko idących ustępstw. 

W tem leży tajemnica którą teraz 
zdradzam tajemnica osiągnięcia równo 
wagi budżetowej. Poprzednie rządy о- 
siągnąć jej nie mogły, ale Pan Mar- 
szałek Piłsudski mocno chciał tej ró- 
wnowagi i ta równowaga została osią- 
gnięta. Pan Wyrzykowski mówi o mi 
nistrze Klarnerze, że już i wtedy w 
ciągu trzech miesięcy istniała równo- 
waga budżetowa. Tak, bo i p. Klarner 
pracował w gabinecie Marszałka Pił- 
sudskiego i sądzę, że jeżeli tu na mo- 
jem miejscu, w tym gabinecie byłby 
p. Zdziechowski, albo kto inny, to też 
by niewątpliwie musiał osiągnąć ró- 
wnowagę budżetową. Tej zasługi ja 
wcale sobie nie przyswajam. 

UKRÓCENIE INTERWENCY] POSELSKICH. 

Zdradzam panom jeszcze drugą ta- 
jemnicę. Za p. Marszałka Piłsudskiego 
na samym wstępie był położony kres 
interwencjom panów posłów, które nie 
szły po linji ogólnych interesów. Ogło 
szono zarządzenie, że jeśli poseł przy 
chodzi w sprawach natury ogólnej, na- 
leży go jak najbardziej życzliwie przy- 
jąć ale kres położono interwencjom po 
dyktowanym względami  osobistemi 
lub partyjnemi. Na podstawie tego za- 
rządżenia p. Marszałka ja wydałem za 
rządzenie, którego z całą bezwzględno 
ścią dopilnowałem, żeby panowie, po- 
słowie nie przeszkadzali urzędnikom 
pracować, żeby nie wtrącali się do ich 
czynności, żeby się nie liczono z pro- 

tekcją posłów przy załatwianiu po- 
szczególnych spraw. Z tą chwilą apa- 
rat skarbowy z dniem każdym funkcjo 
nował coraz sprawniej i doszedł do 
wysokiego stopnia doskonałości. 

Oto są te dwie zasadnicze tajemni- 
ce ,które złożyły się na to, że finanse 
państwa zostały uporządkowane. Je- 
żeli na mnie spływają promienie zasłu 
gi wielkiego człowieka, jakim jest nie- 
wątpliwie p. Marszałek to bynajmniej 
nie potrzebuję tego się wstydzić ale 
nie przeceniam swojej osoby i wtedy 
na posiedzeniu komisji zupełnie wyra 
žnie zaznaczyłem, że osiągnięte rezul 
taty zawdzięczam wyłącznie i .jedy- 
nie Marszałkowi Piłsudskiemu. 

NIE KONJUNKTURA LECZ ZAUFANIE. 

Pan poseł Wyrzykowski starał się 
dalej uporządkowanie finansów prze- 
pisywać na rachunek konjunktury na 
rachunek strajku angielskiego i pomyśl 
nego skutkiem tego ukształtowania się 
bilansu handlowego akurat w okresie, 
gdy Marszałek Piłsudski objął władzę. 
Słusznie, ale przecie rezultaty tego 
strajku przestały istnieć w marcu 1927 
roku. Jeżeli wszystko mamy odnosić na 
rachunek dobrej konjunktury, to dlacze 
go jednak cały rok 1927 był bardzo po 
myślny, aczkolwiek bilans handlowy 
był już ujemny, dlaczego rok 1928 był 
jeszcze pomyślniejszy. Nie w bilansie 

1 złą przysługę robią ci, którzy z 
lekkomyślnością — powiedziałbym —- 
z tą opinią zagraniczną się nie liczą, 
którzy często rzucają oskarżenia, po- 
dejrzenia, które skwapliwie są pod- 
chwytywane potem, gdyż kapitał jest 
podejrzliwy, i które niesłychanie uje- 
mne konsekwencje dla naszych zdol- 
ności kredytowych; jako państwa, mo- 
gą mieć i mają. P. pos. Wyrzykowski 
który przywiązuje decydujące znacze 
nie do biłansu handlowego, a nie liczy 
się z potrzebą dła Polski kredytów i za 
ufania świata, podniósł pod adresem 
moim zarzut zupełnie niesłuszny, że 
kapitał zakładowy Banku Gospodarst- 
wa Krajowego został o 85 miljonów 
podwyższony fikcyjnie. Fikcji nie było 
Bank Gospodarstwa Krajowego doko- 
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handlowym leży punkt ciężkości takie 
go kraju, jak Polska zniszczonego w 
czasie wojny, który i przed wojną nie 
był bogaty z wyjątkiem jednej chyba 
dzielnicy pruskiej. Dla takiego kraju 
znaczenie decydujące ma zaufanie ze- 
wnętrzne. Myliłby się, ktoby sądził, że 
Polska potrafi się rozwijać w takiem 
tempie, w jakiem musi, jeżeli chce wy 
trzymać konkurencję innych państw, je 
żeli będzie odcięta od dopływu tak bar 
dzo nam potrzebnych i decydujących 
o naszym dobrobycie kapitałów zagra- 
nicznych. 

KTO PODKOPUJE ZAUFANIE ZAGRANICY. 

nał emisji, emisja ta była nabyta przez 
PKO i Bank Polski. Pieniądze wpły- 
nęły, annuitety, wypłacane z tego ty- 
tułu, obciążają nie bank, ale ogólny bu 
dżet państwa i pos. Wyrzykowski, 
pracując w komisji budżetowej, musi 
przecież wiedzieć o tem, że istnieje po 
zycja budżetowa skarbu państwa na 
te annuitety. Jednakże, jeżeli pan głoś- 

mówi, to przecież jakże my możemy №- 
czyć na zaułanie zagranicy, jeżeli sami 
na każdym kroku je podkopuje. P. pos. 
Wyrzykowski mówił o obciążeniu po- 
datkowem i reformie podatkowej. W 

ków bezpośrednich. W rzeczywistości 
podatki te w roku 1924 przyniosły 
305 miljonów ówczesnych złotych, tj. 
525 mili. dzisiejszych złotych, podczas 
gdy w roku 1929 dały 465 milj. Mówi 
się dużo, że egzekutorzy za mnie scią- 
gali tak, jak nigdy przedtem. Niepraw- 
da. Kiedy w roku 1925 — 26 ściągnię- 
to 17 proc. w drodze egzekucji, *o w 

roku 1927 tylko 16 proc., a w następ- 
nym 13 proc.. Również niesłuszne są 
zarzuty co do niesprawiedliwego na- 
kładania podatku obratowego. W roku 
1924 dal on 175 milį. czyli 301 milį. 
dzisiejszych zł., zaś w roku 1928 — 
350 milj. który to wzrost był uzasa- 
dniony lepszą konjunkturą. ‚ 

DYSKUSJA A RZECZYWISTOŚĆ. 

W dalszym ciągu przemówienia mi- 
nister Czechowicz mówi przytaczając 
cyłry, iż legenda o jego rzekomem fk 
skalizmie powinna się rozwiać, po- 
czem przechodzi do zarzutu pos. Lie- 
bermana dlaczego nie podał się do dy- 
misji. 

Jeżeli mówi się o dymisji ministra 
skarbu, to trzeba się trochę zastano- 
wić nad rzeczywistością. Czy stosunek 
między władzą ustawodawczą a wy- 
konawczą 27 roku był normalny. 
Smiem wątpić. Wiadome przecież by- 
ło wszystkim panom, że rząd Piłsud- 
skiego z Sejmem nie współpracuje, że 
w Sejmie się nie pojawia, że członko- 
wie jego asystują tylko przy ceremon- 
jach. Na to się nawet posłowie obej- 
rzeli, były wnioski o złożenie manda- 
tów poselskich, ale nikt mandatu nie 
złożył i wogóle na żaden krok stanow- 
czy panowieście się nie zdobyli.Czy mo 
żna nazwać normalnym stan z rok 
1928, kiedy 70 proc. posłów znajdowa 
io się w stanie walki z rządem, a jedno 
cześnie nie mogło się zdobyć na wyło- 
nienie własnego rządu, ani na uchwale 
nie rządowi votum nieufności. 

Dlaczego wymagacie od ministra 
Czechowicza żeby był jednym smiałym 
obrońcą praw Sejmu, skoro 444 poważ 
nych mężów — jak się wyraził wice- 
marsz. Woźnicki — nie mogą się zdo- 

KRÓTKA PAMIĘĆ 

Polska musi być zawsze wyjątkiem. 
Zagranica nie pociąga ministrów w ta- 
kich wypadkach do odpowiedzialności, 
rozumiejąc szkodliwość tego. Ale my 
Polacy możemy sobie na to pozwolić. 
Czy minister przekroczył budżet, bę- 
dąc zaskoczony taktem dokonanym, 
czy zaszła omyłka rachunkowa, za- 
wsze stawiamy go w stan oskarżenia. 
Zdawałoby się jednak, że uchwała z 
dnia 5 grudnia 1928 roku trochę temu 
przeszkadza. Sejm postanowił, że co 
do przeszłości rozumie, że warunki 
były nieustabilizowane, natomiast w 
przyszłości należałoby być bardziej 
rygorystycznym. P. Lieberman powia- 
da, że dla niego ta uchwała Sejmu nie 
ma znaczenia. P. Lieberman godzi się 
na to, żeby minister skarbu za wyko- 
nanie tego samego budżetu trzy razy 
był pociągnięty do odpowiedzialności. 
Panie pośle, nie wolno robić żartów z 
interesu państwa. Jeżeli trzy razy po- 
ciągnie się ministra skarbu przed Try- 
bunał Stanu za ten sam budżet, to © 
jakimś kredycie Polski nie może być 

być na żaden krok wyraźny. P. Lieber 
man mówi, że chodziło mu o obronę 
praw budżetowych parlamentu. Na ta- 
ką obronę przysługiwała panu droga, 
doskonale panu znana, wypróbowana, 
że jeżeli rząd nie przychodzi ze swemi 
kredytami, to Sejm powinien był usta- 
lić termin. Zdaje się, że po uchwale 
Sejmu z dnia 5 grudnia z. r. przyzwo- 
itość tak wymagała. Np. termin trzy- 
dniowy. Jeżeliby rząd i wtedy nie prze 
dłożył to wolno panom było uchwalić 
votum nieufności bądź całemu rządo- 
wi, bądź ministrowi skarbu, o ileby w 
rządzie pozostawał. Dlaczego pan nie 
poszedł tą drogą. P. Lieberman mówił 
tu dużo o praworządności. Ale śmiem 
twierdzić, że ta cała droga, jaką obrał, 
nie była praworządna, Przypuśćmy, że 
w Połsce ma zapanować bezwzględ- 
ność najdalej posunięta. Coprawda, na 
Zachodzie nie było wypadku pociągnię 
cia do odpowiedzialności ministra skar 
bu przed Trybunał Stanu, aczkolwiek 
— jak to przytoczyłem — były liczne 
wypadki przekroczeń budżetowych. Mi. 
nister skarbu Hilferding w Niemczech 
22 maja wystąpił w parlamencie ż 
wnioskiem o zatwierdzenie  przekro- 
czeń budżetowych, poczynionych je- 
szcze przez jego poprzednika. Ale zgo 
rzę się nato że panów to nie przekona. 

P. LIEBERMANA. 

mowy. P. Lieberman, jako prawnik, . 
jednak zapomina o artykułach konsty* 
tucji, które dla niego nie są wygodne. 
Art. 7 mówi-o składaniu sprawozdania 
t.j. zamknięcia rachunkowego z gospo-. 
darki państwowej. Art. 9 powiada, že 
Najwyższa Izba Kontroli przedkłada 
Sejmowi wniosek po rozpatrzeniu spra 
wozdania rządu, o udzielenie rządowi 
absolutorium. Dlaczego p. Lieberman 
przeszedł do porządku nad temi arty- 
kułami, mającemi najistotniejsze zna- 
czenie? Jeżeli konstytucja tak rzecz 
pojmuje, to niechcąc bynajmniej uni- | 
kač' odpowiedzialnošci, nie mam za- 
miaru chować się za nikogo, za Mar 
szałka Piłsudskiego też się nie cho- 
wam, ale wymagam, ażeby moja odpo- 
wiedziałność była zgodna z prawem +. 
konstytucją. P. Lieberman może nie li- | 
czyć się z uchwałą Sejmu, z zasada lo-- 
jalności, ale ustawa konstytucyjna mu- 
si obowiązywać i p. Liebermana, jeże- 
li ustawodawca przewidział takie rze- 
czy poważne to nie są hacki - klocki. 
to poważne rzeczy ogromnej wagi. 

SZKODLIWA „TROSKA* P. LIEBERMANA O INTERES PAŃSTWA. 

Jeżeli te rzeczy ustawodawca tak 
obstawił, to nie w tym celu, ażeby p. 
Lieberman z tego robił żarty, ażeby 
dopuścić do tego. żeby ministra skar- 
bu trzykrotnie pociągać do odpowie 
dzialności, żeby: się pastwić nad miui- 
strem skarbu mimo wyraźnego przepi- 
su konstytucji. Czy jest do pomyśle- 
nia, ażeby prywatna spółka tak po- 
stępowała, żeby walne zebranie, nie 
biorąc do ręki sprawozdania, ani nie 
czekając opinji komisji rewizyjnej, w 
jednym roku trzy razy stawiała przed 
sąd swój zarząd? Czy taka firma nie 
zbankrutuje? A czy pan myśli, że Bank 
Polski taki eksperyment wytrzyma? P. 
Lieberman mówił dalej długo i obszer 
nie, że działa w imię troski o dobro i 
interes państwa. Otóż konstytucja mo- 
że nie dlatego właśnie tę rzecz tak uj- 
muje i tak robi każde zwyczajne towa- 
rzystwo akcyjne, ale*sądzę, ażeby za- 
pobiec tym niesłychanym następstwom 
jakie z taktyki p. Liebermana wynik- 
nąć mogą. P. Lieberman mówi, że cóż 
zrobić z wnioskiem rządowym, który 
nie daje Sejmowi materjału. Odpowie- 
dzialność parlamentarna wprawdzie 
istnieje ale to za mało, trzeba ukarać 
z całą bezwzględnością, trzeba się 
zemścić. Więc ponieważ rząd nie daje 
materjałów, to weźmiemy wszystkie te 

  

   

kredyty do jednego worka. Ale prze- 
„no wobec całego świata takie rzeczy . cież panowie mieli wykazy Najwyższej 

Izby Kontroli, z dokładnemi motywa- 

- Trybuna! udaje 
Po skończeniu ostatniego słowa p. 

kilku słowach mu odpowiem. Jest bo- Czechowicza pos. Wyrzykowski prag- 
wiem legenda, że za czasów urzędowa- nął zabrać głos w kwestjach odpowie- 
nia Cz 
szalała, szczególnie w zakresie podat- 
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echowicza šruba podatkowa dzi natury osobistej. 
Prezydent Trybunału oznajmił mu, 

mi. Przecież panowie wiedzieli, że to 
były wydatki na najkonieczniejsze rze- 
czy. Mogli panowie zakwestjonować 
parę miljonów, ale dlaczego panowie 
zrobili z tego taki kolosalny nabój. Pa- 
nowie widzą sami, że trzeba tu zacho- 
wywać ostrożność. Tak nie wolno ro- | 
bić i mówić. Rząd przekroczył budżet — 
a 600 milj. Zbrodnia, oddać pod sąd. 

P. Lieberman sądzi, że to z troski 
0 interes państwowy wynikło. Jeżeli 
panowie o tej trosce pamiętali, to po- 
cóż wam było brać wszystko do jedne- 
go worka i nadawać 'aktowi oskarże- 
nia taką formę, ażeby opinja w kraju i 
zagranicą, a zwłaszcza zagranicą —bo 
opinja krajowa już teraz tę rzecz zto- 
zumiała i odniosła wbrew prawdzie i 
rzeczywistości wrażenia, że rząd pol- 
ski zmatnował 600 miljonów. i 

Zwracam sie do Wysokiego Try- 
bunału z tą wielką prośbą, ażeby nie 
była ta straszna «w konsekwencjach 
teza, jaką p. Lieberman postawił, że 
każde przekroczenie budżetowe powin 
no pociągnąć za sobą natychmiastową 
odpowiedzialność konstytucyjną mi- | 
nistra skarbu, — ażeby nie była usan- 
kcjonowana teza, która nigdzie w ża- 
dnem państwie nie istnieje i której ża- 
dna konstytucja nawet teoretycznie 
nie zna, ażeby nie była przyjęta teza, 
która się zrodziła albo z nieszczerości, 
alboz prymitywnego ujmowania tak 
poważnego zagadnienia. 

się na naradę 
że po osłatniem słowie już niema dy-, 
skusji. ‚ 

Trybunał udał się na naradę celem 
sformułowania pytań i zarządził trzy- 
godzinną przerwę. 
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Przez długi czas Europa była po- 
zbawiona wiadomości jak żyje załoga 
Byrda, która wraz z nieustraszonym 
komendantem wyruszyła na podbój 
bieguna południowego. 

Przed paru dniami parski Exelsior 
otrzymał radjograf wysłany dnia 21 
biez. m, z Małej Ameryki, zawierają- 
cy garść ciekawych szczegółów z ży- 
cia dzielnych podróżników: 

„Jesteśmy świadkami niezwykłej 
zwyżki temperatury, która skoczywszy 
z 45 stopni poniżej zera, na dziewięć 
daje nam złudzenie że jest komplet- 
nie ciepło. 

„Tę łagodną temperaturę zawdzię- 
czamy północnemu wiatrowi, który 
nam przyniósł najobfitszy jak dotąd 
opad Śnieżny. Ogarnia nas zdumienie 
że nogi nasze grzęzną w miękkim pu- 
szystym Śniegu, gdyż zwykły wiatr 
okolic arktycznych, zmiata i zbija go 
w tak twardy lód, że stąpa się po 
nim jak po ubitej ziemi. 

„Od dwóch tygodni niebo jest po: 
kryte gęstymi chmurami, a wieczysta 
noc w około nas tak czarna, że wy- 
chodzimy z naszych domków pobu- 

D pokój religijny w Meksyku. Porozn- 
mienie wstępne między rządom i 

Kościołem 
Z dotkniętego krwawem przešla- 

dowaniem religijnem Meksyku nad- 
chodzą wiadomości, które stwierdzają 
zawarcie pokoju między Kościołem i 
państwem. Jeszcze w ostatnim tygod- 
niu dementowano pogłoski o pomyśl- 
nem zakończeniu oficjalnych roko: 
wań, teraz jednak agencja Reutera za- 
wiadamia, że dn. 21 czerwca rb., wie: 
czorem, zawarte zostało wstępne po- 
rozumienie między prezydentem pań- 
stwa Portes'em Gil'em i senjorem 
Episkopatu meksykańskiego, Mgrem 
Leopoldem Ruiz'em y Flores, arcybi- 
skupem z Morelia. „Porozumienie to 
musi uzyskać aprobatę Stolicy Apo- 
stolskiej. 

W układzie tym rząd meksykański 
wyjaśnia, że obcy mu jest cel zni- 
szczenia Kościoła katolickiego i że 
nie chce mieszać się w wewnętrzne 
sprawy kościelne. Rząd gotów jest za: 
pewnić duchowieństwu możność wy- 
konywania obowiązków urzędu ka- 

pładstiego. Oprócz tego duchowień- 
stwu przyznane będzie prawo stara- 
nia się w parlamencie o zmianę istnie- 
jących ustaw kościelnych. Równo- 
cześnie z ogłoszeniem układu prezy- 
dent Portes Gil złożył wyjaśnienie, że 
poszczególne punkty ustawodawstwa 
były dotychczas źle rozumiane i fał 
szywie interpretowane. (Przypuszczal- 
nie należy się domyślać, że chodzi tu 
o wrogie względem Kościoła rozpo- 
rządzenia, które weszły w życie bez 
zezwolenia parlamentu w drodze 
dyktatorskiego nakazu prezydenta 
Calles'a). 

Kościół ze swej strony wyjaśnia, 
że wyda rozporządzenie w sprawie 
przywrócenia nabożeństw i nauki re- 
ligii, któ a jednakże będzie udzielana 
w kościołach. Powodzenie rokowań 
między stronami w znacznej mierze 
należy zawdzięczać zabiegom Bright a 
Morrow'a, przedstawiciela amerykań- 
skiegow Meksyku. Do kroku tego 
skłoniło ambasadora Morrow'a, prze- 
konanie, że przywrócenie porządku i 
spokoju w Meksyku, co leży w inte: 
resie Stanów Zjednoczonych, możliwe 
jest tylko pod warunkiem porozumie- 
nia się rządu meksykańskiego z Ko- 
ściołem katolickim. 

W ciągu ostatnich dwuch tygodni 
katolicy meksykańscy tłumnie zbierali 
się na wspólne modlitwy, celem wy: 
jednania błogosławieństwa Bożego dla 
toczących się rokowań. Liga obrony 
mia religijnej wydała odezwę, w 
której usilnie prosi swych członków, 
by powstrzymali się od wszelkiego 
rodzaju wystąpień i oświadczeń, mo- 
gących zaszkodzić rokowaniom. Na 
ubiegłą niedzielę wyznaczone było 
ponowne podięcie nabożeństw reli- 
gijnych we wszystkich zamkniętych 
dotychczas kościołach. Senjor Episko- 
patu, arcybiskup Ruizy F[ores wezwał 
katolików do przybycia na uroczy- 
ste nabożeństwo dziękczynne w ka- 
tedrze stołecznej. ̀ 

Największe miasto świata 
Nowy York, w czerwcu. 

Nie jest Nowy York największem 

miastem świata pod względem ilości 

mieszk. bo Londyn go jeszcze pod 

tym względem przewyższa. Stolica W. 
Brytanii liczy bowiem około 7 miljo- 
nów mieszkańców, kiedy faktyczna 

stolica Stanów Zjednoczonych ma ich 

około 6-ciu. Ale ludność — Момево 

Yorku szybko się powiększa: jeszcze 
w roku 1893 wynosiła tylko 3 miljo- 
ny; dziś zarząd miasta już się zasta* 

nawia nad tem jak będzie wyglądał 
problem mieszkaniowy i problem ru- 

chu ulicznego, kiedy Nowy York liczył 

będzie 10 miljonów mieszkańców. Moż 

na więc śmiało nazwać Nowy York 

największem miastem świata, najwięk- 

szem w sensie tętna życia i rozmachu 

wielkomiejskich realizacyj. 

Dlaczego Nowy York powstał w 

ujściu Hudson'u, a nie gdzieindziej? 

Bo ujście to jest najlepszym portem 

naturalnym na wybrzeżu atlantyckiem. 

Sercem Nowego Yorku jest wyspa 

Manhattan, olbrzymi blok granitu, na 

Jak żyje załoga Byrda pod biegnnem południowym. 
dowanych ze zlodowaciałego Śniegu, 
ze strachem czy zdołamy potem od- 
należć do nich drogę. 

„Cieszymy się mimo to wszyscy jak 
najlepszym zdrowiem, a wieczysta noc 
zimy polarnej nie wywołuje w nas za: 
burzeń nerwowych. Mimo to cieszymy 
się wszyscy że czas mija i że się zbli- 
żamy do zimowego zrównania dnia z 
nocą, i że przyjdzie czas że słońce 
wesoło zabłyśnie. Ta pewność doda 
nam energji do przebycia najcięższych 
mrozów jakie nas czekają w lipcu i 
sierpniu. 

„Chcąc się przekonać jak nam 
służy pobyt w okolicach arktycznych 
zważyliśmy się przed dwoma dniami 
i przekonaliśmy się z przerażeniem 
że wszyscy gwałtownie tyjemy, to też 
obecnie ze zdwojoną energją oddaje- 
my się gimnastyce nie chcąc utracić 
smukłej linji. 

„Całą winę naszego zaokrąglania 
się przypisać należy Jerzemu Tennant, 
naszemu nadwornemu kuchmistrzowi, 
który ma tak przedziwny talent przy- 
rządzania wysmienitych potraw z mię- 
sa fok i wielorybów, że mimowoli sta- 
jemy się wszyscy smakoszami. Smak 
tych specjałów nie przypomina nicze- 
go co się jadło dotychczas ale trzeba 
przyznać że jest dobry. 

„Gdy monotonja specjałów arktycz- 
nych zbyt nam dokuczy mistrz Ten- 
nant raczy nas wyborną szynką lub 
baraniną krajów cywilizowanych, a 
nawet daje nam od czasu do czasu 
wyborne torty i leguminy obsypane 
skórką pomarańczową, będącą anty- 
dotum przeciwko szkorbutowi. Kiedyś 
gdy wrócimy do rodzinnych krajów, 
będziemy udawać że chorujemy gwał- 
townie na szkorbut, aby dostać znów 
porcję tak doskonałego tortu ze skór- 
ką pomarańczową. 

„Ponieważ nasza sala jadalna jest 
zbyt ciasną aby mogła wszystkich nas 
na raz pomieścić, musimy nie raz 
staczać formalne walki albo uciekać 
się do najwyszukańszych podstępów 
aby zdobyć miejsce w pierwszej zmia- 
nie. Majordomus nasz Arnold Clark, 
który troszczy się o to by nasz stół 
był zawsze czyściutko nakryty i ape- 
tycznie wyglądał nie broni nam zaj- 
mować miejsca na ławce na godzinę 
przed podaniem posiłku. | 

„W pierwszym okresie naszegojtu 
pobytu, udawało się wysadzić nie- 
Śmiałego i naiwnego z zajętego przez 
niego miejsca okrzykiem: „Komen- 
dant wzywa cię do telefonu", lub „W 
wo jest jakaś wiadomość dla cie- 
В 
„Ci z pośród nas komu ze sma: 

kowitego jedzenia rosną brzuszki, 
Śpieszą na szkolne ćwiczenia, odby- 
wające się pod komendą Byrda w 
sali gimnastycznej. Ćwiczenia gimna- 
styczne są dla nas najmilszą rozryw- 
ką, zwłaszcza w czasie gdy zimowa 
ciemność i wściekłe mrozy uniemożli- 
wiają wszelkie spacery. 

„Największym naszym ukochaniem 
jest nasza stacja radjowa, która jest 
najbardziej na południe wysuniętą ze 
wszystkich stacji na ziemi, a zarazem 
jedną z najbardziej czynnych stacji o 
krótkich falach. Dzięki niej utrzymy- 
waliśmy częstą komunikację ze stacją 
New York Times, i wysyłaliśmy liczne 
wiadomości w celach żywnościowych 
i informacyjnych. Codziennie za po- 
średnictwem naszej stacji odbieramy 
sygnał czasu. Komendant Byrd stacji 
w Małej Ameryce nadał nazwę „Adolf 
S. Ochs“ na czešč dyrektora „New 
York Timesa“. Naogo! biorąc nasza 
komunikacja radjowa przeszła naj- 
śmielsze oczekiwania. 

„W okół jednego z naszych do- 
mów ustawiono trzy wieże 20 metro- 
wej wysokości, tworzące najosobliw- 
sze zjawisko na tle pejzażu Małej 
Ameryki. Wieże umieszczone są na 
samej górze stoku opadającego ku 
zatoce, a odcinają się one tak wy- 
razne, że są nawet widoczne na tle 
nocy polarnej. Na jednej z tych wież 
umieszczone jest stale światło, które 
blaskiem swym sprowadza do domu 
tych, którzy by się zbłąkali w mro- 
kach nocy. Światło te błyszczące po- 
nad ośnieżonyrzi pagórkami, jest na- 
wst z bardzo daleka widoczne”. Z K. 

— 

którym z łatwością można budować 

wielopiętrowe, setki tysięcy tonn wa- 
żące „drapacze chmur“. Podłużna ta 
wyspa zorjentowana jest z północy 
na południe; rzeka Hudson oddziela ją 
na zachodzie od stanu  New-Jersey, 
rzeka Wschodnia jest przesmykiem 
wodnym rozdzielającym Manhattan od 
Long Island; wreszcie Harlem, rodzaj 
naturalnego kanału, oddziela na pół- 
nocy Manhattan od rzeszty miasta. 
Poza Manhattan'em są jeszcze trzy 
wielkie „borough'* w skład „wielkiego 

Nowego Yorku“ wchodzące, a miano- 

wicie: Bronx na północy (po tamtej 

stronie Harlemu), oraz Brooklyn i 

Queens na wschodzie, (na Long 
Island). Na zachód od Hudsonu leży 
miasto Jersey City, do stanu tej samej 
nazwy należące. Aczkolwiek inny to 
stan, aczkolwiek New jersey kłóci się 
nieraz z New Yorkiem o głupstwa, ta 
jednak faktycznie i Nowy York (mia- 
sto), i Jersey City, z ich przedmieścia- 
mi, stanowią razem największe na 
świecie skupisko ludzkie, gdzie żyje 
już dziś 10 miljonów ludności... 

Nic więc dziwnego, że już w la- 
tach szcześćdziesiątych Nowy York 
zaczął budować pierwsze kolejki na- 

Rozprawa przed 

SŁOWO 

Trykumałem Stanu 
Pytania 

Po trzygodzinnej przerwie i wzno- 
wieniu posiedzenia Trybunału Stanu 
o godz. 9,30 wiecz. przewodniczący 
odczytał następujące pytania: 

1) Czy dowiedziono, że w okre- 
sie od dnia 1 kwietnia 1927 roku do 
końca tegoż roku, w którym dwu- 
krotnie odbyła się sesja nadzwyczaj- 
na i raz sesja zwyczajna Sejmu, ot- 
wierane były kredyty w łącznej kwo- 
cie na sumę 210.913.253 zł. nieobjęte 
budżetem, ustalonym w ustawie skar- 
bowej z dnia 22 marca 1927 roku 
bez złożenia w tym względzie sejmo: 
wi wniosku i bez uzyskania na to 
przyzwolenia w drodze ustawodaw- 
czej? 

2) Jeżeli czyn, opisany w pytaniu 
pierwszem był dokonany, to czy sta- 
nowi to przestępstwo konstytucyjne 
w rozumieniu art, 1 ustawy z 27 
kwietnia 1923 r. o Trybunale Stanu? 

3) Czy b. minister skarbu jest wi- 
nien przestępstwa. wymienionego w 
pytaniu pierwszem? 

4) Czy dowiedziono. że w okres'e 
od dnia 1 grudnia 1927 roku do 31 
marca 1928 r. t. j. po rozwiązaniu 
Sejmu, zarządzonem orędziem Prezy- 
denta Rzeczypospolitej z 28 listopada 
1927 r., były otwierane w rożnych 
odstępach czasu kredyty w łącznej 
kwocie 346.474.909 zł. 61 gr., nie- 
objęte budżetem, ustalonym w usta- 
wie skarbowej z 23 marca 1927 roku 
i  nieprzedłożone  nowowybranemu 
Sejmu ani w dniu otwarcia sesji, ani 
w jakimkolwiek dniu późniejszym 
wniosku o uchwalenie kredytów w 
drodze ustawodawczej? 

5) Jeżeli czyn, opisany w pytaniu 
czwartem, był dokonany, to czy to 
stanowi przestępstwo konstytucyjne w 
rozumieniu art. 1 ustawy z 27 kwiet- 
nia 1923 r. o Trybunale Stanu? 

6) Czy b. minister Czechowicz jest 
winny przestępstwa, wymienionego w 
pytaniu czwartem? 

1) Czy dowiedziono, że w ciągu 
roku budżetowego 1927—28  uskute- 
czniono wydatki państwowe częściowo 

la cele nieprzewidziane w rubrykach 
budżetu państwowego, częściowo w 
rozmiarach, przekraczających granice 
kredytów temi rubrykami ustalonych? 

8) Jeżeli czyn, opisany w pytaniu 

siódmem, był dokonany, to czy sta- 
nowi to przestępstwo konstytucyjnejw 
rozumieniu art. 1 ustawy z 27 kwiet- 
nia 1923 r. o Trybunale Stanu? 

9) Czy b. minister Czechowicz jest 
winien przestępstwa, opisanego w 
pytaniu siódmem? 

10) Czy dowiedziono, że bez 
wszelkiej podstawy prawnej i niezgo- 
dnie z ustawą skarbową a nawet bez 
uchwały Rady Ministrów otworzono 
do dyspozycji prezesa Rady Mini- 
strów kredyt na miesiąc grudzień 
1927 r. w kwocie 1.671.976 zł. 64 gr., 
na styczeń 1927 r. w kwocie 2.146.654 
zł. 43 gr., na luty 1927 r. w kwocie 
4.136.206 zł. 92 gr., które to kwoty, 
zaokrąglono na łączną kwotę 8 milj. 
zł. później przez Radę Ministrów 
uchwałą z lutego 1928 r. zostały 
przyjęte do wiadomości, jako kredyt 
dodatko 'y do dyspozycji prezesa 
Rady Ministrów niezgodnie z ustawą 
skarbową oraz z działem pierwszym 
$ 11, części IV preliminarza budżeto- 
wego, ustanawiającym dla funduszu 
dyspozvcyjnego tylko sumę 2 miijony 
złotych? 

11) Jeżeli czyn, w pytaniu 10 opi- 
sany, był dokonany, to czy stanowi 
przestępstwo konstytucyjne w  rozu- 
mieniu art. 1 ustawy z 27 kwietnia 
1923 roku o Trybunale Stanu? 

12) Czy b. minister Czechowicz 
jest winien przestępstwa, wymienione- 
go w pytaniu dziesiątem? 

„. 13) Czy dowiedziono, że w ciągu 
roku 1927 28 dokonano przeniesie- 
nia poszczególnych kredytów na inne 
rubryki dla nich nieprzeznaczone, na- 
wet z jednego ministerstwa na drugie, 
które to kwoty wynoszą 29256105 
złotych. 

14) Jeżeli czyn, opisany w pytaniu 
trzynastem, był dokonany, to czy sta- 
nowi to przestępstwo konstytucyjne 
w rozumieniu art. 1 ustawy z 27 
kwietnia 1923 roku o Trybunale Sta- 
nu? 

15) Czy b. minister Czechowicz 
jest winien przestępstwa, wymienione- 
go w pytaniu trzynastem? 

16) Jeśli b. minister Czechowicz 
jest winien przestępstw, opisanych w 
pytąniu pierwszem, czwartem, siód- 
mem, dziesiątem i trzynastem, to czy 
ulega karze i jakiej? 

Repliki oskarżenia i obrony w sprawie pyfań 
Po odczytaniu pytań oskarżyciel Lieber- 

man oświ że pytanie dziesiąte jest 
niezgodne z wynikami rozprawy. Akt oskar- 
żenia mówi o funduszu dyspozycyjnym 8 
milj. ale szczegółów wydania tego kredytu 
Sejm nie znał jeszcze, gdyż protokuł N.I.K. 
mówił wprawdzie o tej sumie, ale zaznaczał 
że aktów brak. Zeznania jednak i śledztwo 
wykazały, że kredyt 5 milj. otwarto 19 gru- 
dnia, a kredyt 3 milj. dopiero 14 lutego na 
podstawie uchwały Rady Ministrów z 10 lu- 
tego. Oprócz tego z aktów śledztwa wiemy 
także jak zostały zrealizowane te kredyty. 
Mówca wnosi, ażeby to pytanie jednak u- 
względniało tę okoliczność. Co do wszyst- 
kich pytań wnosi, ażeby zawierały kwestię 
umyślnego lub nieumylnego popełnienia wi- 
ny, ponieważ ta kwestja stanowi moment 
ustawowy. W razie potwierdzenia głównych 
pytań ma być odpowiedź, czy wina jest u- 
myślna. Gdy to pytanie zostanie zaprzeczo- 
ne, pozostawałaby jeszcze odpowiedź czy 
wina jest nieumyślna. 

Po przerwie zarządzonej na życzenie 0- 
brońcy dla zaznajomienia się z pytaniami, 
zabrał głos obrońca Paschalski: jest rzeczą 
spóźnioną skoroście panowie już stanęli na 
stanowisku, podnosić kwestję w mojem prze 
konaniu zasadniczą czy było rzeczą celową 
stawiać w tej sprawie kilka pytań. Ale nad 
tem przechodzę do porządku dziennego. Mu- 
szę zaoponować przeciw pytaniom przez 
Wysoki Trybunał zaprojektowanym. Zacznę 
od pierwszego drobiazgu, od propozycji pos. 
Liebermana ażeby do pytania w sprawie 
funduszy 8 milj. dodać dodatki. Ja wycho- 
dzę z założenia, że w sformułowaniach Wy- 
sokiego Sejmu Prześwietny Trybunał nie 
ma prawa ani jednego słowa zmienia', 
ani jednego słowa usunąć. | My 
otrzymališmy gotowy akt oskarženia wbrew 
normalnej procedurze karnej i teraz ten akt 
oskarżenia trzeba tak czy inaczej rozstrzy- 
gnąć. Rozdzielenie pytań na pytania doty- 
czące udowodnienia faktów i inkriminowa- 
nia tego oskarżonemu, wynika z art. 757 u- 
stawy P.K. Ale tutaj to nie ma podstawy. 
Niema tu ani powództwa cywilnego ani po- 
czytalności. Ja krystalizuję moje pytania w 
sposób następujący, czy p. Czechowicz dopu 
ścił się umyślnego naruszenia ustawy skar- 
bowej przez to, że ... i t.d. jak we wniosku. 
Mówię, umyślnego naruszenia, ustawy, bo. 

p. Czechowicz dziś po raz drugi znalazł w lu 
dzkiem sercu p. Liebermana należytą opiekę 

powietrzne (elevated), bo tramwaje 
i autobusy (wówczas konne) nie wy- 
starczały. Dziś tramwaje są elektrycz- 
ne, autobusy motorowe, a oprócz ko- 

lejki napowietrznej (też elektrycznej) 
siedm linij elektrycznej kolei podziem- 
nej biegnie poprzez Manhattan z pół- 
nocy na południe, nie licząc linij po- 
przecznych; cześć linij „subway'u“ łą- 
czy Manhattan z Broooklyn'em i z 
Queens'em pod „East River*, a cztery 
olbrzymie mosty służą temu samemu 
celowi: o wysokości tych mostów da 
pojęcie fakt, że okręty morskie mogą 
pod niemi rzejeżdżać. Nad Hunson'em 
niema narazie mostu (jeden już jest w 
budowie), ale Manhattan z Jersey-Ci- 
ty łączą trzy tunele kolejowe, oraz 
dwa tunele samochodowe (po jednym 
w każdą stronę). Aby dać pojęcie o 
ruchu poprzez rzeki, dodać trzeba, że 
kilkanaście linij „ferry boats* (рго- 
mów parowych) funkcjonuje nieustan- 
rie dla przewozu wehikułów i wago- 
nów kolejowych... 

Największy ruch uliczny panuje 
naturalnie na Manhattan'ie. Musiano 
się uciec do dragońskich przepisów: 
w śródmieściu żadnemu  automobilo- 
wi nie wolqo jest stać na ulicy, za 

i zrozumienie jego serca. Poprzedni raz to 
było w czasie gdy p. Lieberman zapropono- 
wał na komisji budżetowanej zrzeczenie się 
oskarżenia p. Czechowicza z art. 636 KK., 
co niewątpliwie wypływało z dobrego serca, 
ale dla nas jako dla obrony było bardzo 
szkodliwe. tej chwili Lieberman twierdzi 
że panowie macie prawo z winy umyślnej, 
bo tak było'w uchwale sejm., przejść na nie- 
umyślną. Nie, tego prawa nie macie, bo auto 
rytet Sejmu istnieje . Jeżeli wysoki Sejm po- 
wiedział „z powodu umyślnego naruszenia', 
a jeżeli powiecie panowie nieumyślna wina”, 
to wasz wyrok musi być uniewiniający. A 
następnie drugie pytanie kwestja wyrządzo- 
nej oczywistej i znacznej szkody. Na czem 
to pytanie polega? Na praktyce i to Sądu 
Najwyższego. Panowie jesteście pierwszym 
Trybunałem Stanu w Polsce. Ale czy na- 
prawdę ustawa o Trybunale Stanu nie do- 
czeka się orzecznictwa. Któż o tem będzie 
stanowił, jeżeli nie wy którym przypadł dra- 
matyczny zaszczyt zasiadania w pierwszym 
Trybunale Stanu i dlatego sądzę, że mam 
prawo postawić pytanie które zazwyczaj 
Sąć Najwyższy na swoje rozpoznanie roz 
strzyga. A więc, jeżeli p. Czechowicz winien 
jest z pytania pierwszego w łączności z 
pytaniem drugiem tó czy i jakiej ulega ka 
rze. 

Oskarżyciel Lieberman podnosi, że we- 
dług art. 754 podzi ie pytań jest dopu- 
szczalne w razie iejkołwiek wątpliwości 
w samym matesj przebiegu tej sprawy 
w łonie władzy ijącej, t.j. w Sejmie. 
Wskazuje na to trzeba rozdzielić te dwie 
grupy faktów, jedną t.j. nieprzedłożenie pro- 
jektu ustawy o dodatkowych kredytach, a 
druga tj. sprawa 8 miilj. Dia Sejmu jest prze 
cież ważne, że gdyby nawet oskarżony zo. 
stał uwolniony. trybunał orzekł, czy dokona 
no naruszenia, ewentualnie bowiem można- 
by poczynić kroki, ażeby ta suma została 
napowrót wniesiona do skarbu. 

Obrońca Paschalski obstaje przy swych 
pytaniach gdy oskarżony wcałe nie twier- 
dził, ażeby te sumy nie były wydane i aże- 
by krędyt nie był otworzony. Zgłaszanie ja- 
kiegoś powództwa cywilnego jest niemožli- 
we, gdyż wyraźnie jest powiedziane, że ta 
kwestja będzie ewentualnie osobno uregu- 
lowana. Nie widzę tedy powodu do rozdzie- 
lania faktów. Stoję dalej na stanowisku, że 
nie może urząd prokuratorski zmieniać oskar 
żenia umyślnego na nieumyślne. 

    

   
   
    

  

wyjątkiem nielicznych na ten cel prze- 
znaczonych i absolutnie niewystarcza- 
jących odcinków. To też taksówki no- 
wojorskie krążą nieustannie po mie- 
ście szukając pasażerów, a prywatny 
posiadacz samochodu musi mieć szo- 
era, jeśli chce własnem autem przy- 
jechać do biura. Naturalnie, tylko 
mniejszość sobie może na to pozwolić. 
To też Nowojorczyk posługuje się 
przeważnie swym samochodem po 
biurze, uciekając za miasto. Specjalna 
komisja opinjodawcza w przedmiocie 
rozbudowy miasta wypowiedziała się 
już za dwupiętrowemi ulicami, jaka 
niezbędnemi dla: racjonalnego rozwią: 
zania problemu ruchu ulicznego w No- 
wym Yorku. 

Można być pewnym, że takie dwu- 
piętrówe ulice Nowy York już za kil- 
ka lat zobaczy. Amerykanie są nietyl- 
ko śmiali w pomysłach, ale także w 
ich wykonywaniu. Ruch budowlany 
nie zwalnia tu swego stępa. Około 
miljarda dolarów rocznie (trzy budże- 
ty Rzplitej) idzie w Nowym Yorku na 
budowę nieruchomości. Często ma się 
wrażenie, że obfitość gotówki powo- 
duje rozrzutność. Zburzony ma być 
np. sławny Hotel Waldort-Astoria 

Ameryka weźmie udział w morskie 
cji rozbrojeniowej 

NOWY YORK, 28. VI. PAT. Prasa donosi, 

i konieren . 

že gen. Dawes 
otrzymał polecenie poinformowania premiera Mac Donalda, že 
Stany Zjednoczone są gotowe wziąć udział w konferencji w 
sprawach rozbrojenia na morzu, zorganizowanej w ramach or- 
ganizacji Ligi Narodów, albo też niezależnie od niej. Decyzja w 
tej sprawie należy do Mac Donalda. 

Demarche generalnego komisarza Rzeczypospolitej 
w Gdańsku 

GDAŃSK, 28. VI. PAT. Dziś prasa gdańska przynosi wiadomości o 
manifestacjach na terenie w. m. Gdańska, skierowanych z racji dzisiejszej 
10-tej rocznicy podpisania traktatu wersalskiego przeciwko postanowieniom 
tegoż traktatu i odłączeniu części dawniejszego państwa 
Niemiec. 

W związku z tem komisarz generalny Rzeczypospolitej 

niemieckiego od 

Polskiej w 
Gdańsku zwrócił uwagę senatu w. m. Gdańska przedewszystkiem na wy- 
ražnie naložony na w m. Gdansk obowiątek mieč w poszanowaniu prze- 
pisy traktatu wersalskiego i prawa, które ten traktat przyznał Polsce. Na- 
stępnie komisarz generalny zwrócił uwagę senatu na to, że podobne mani- 
festacje, zwrócone także przeciw Polsce są szkodliwe, zarówno dla intere- 
sów gospodarczych Polski, jak i Gdańska, zakłócają one bowiem normal- 
ne wzajemne stosunki, układające się od pewnego czasu pomyślnie z ko- 
rzyścią dla obu stron. Wolne Miasto, które uskarża się na niedostateczne 
wykorzystanie przez Polskę jego aparatu ekonomicznego, winno uświado- 
mić sobie, że przez podobne manifestacje może samo unicestwić postęp 
na drodze zrealizowania tego postułatu. 

Demonstracja Gdańska 1 powodu -rocznicy Traklatu Wersalskiego 
! GDANSK, 28.VI. PAT. Wszystkie stronnictwa niemieckie Sejmu gdań- 

skiego podpisały następującą deklarację w związku z rocznicą podpisania 
traktatu wersalskiego: 

Dnia 29 b. m. upływa 10 lat od dnia podoisania w Wersalu traktatu 
pokojowego. Traktat wersalski odłączył w. m. Gdańsk od Rzeszy niemiec- 
kiej wbrew zdecydowanej woli ludności miasta, które przez to znalazło się 
w ciężkiem położeniu gospodarczem. Miasto to jednak wypełniło swe zo- 
bowiązania, nałożone na nie przez traktat wersalski. Deklaracja zasyła w 
końcu braterskie pozdrowienie narodowi niemieckiemu i stwierdza z całą 
stanowczością, że dotychczasowe 10-letnie wysiłki nie były w stanie za- 
chwiać kulturalnej spójni ludności w. m. Gdańska z narodem niemieckim. 

Zajście na uniwersyfecie pefersburgskim 
MOSKWA, 28.VI. PAT. Na uniwersytecie leningradzkim odbyły się 

pierwsze wybory ciała profesorskiego, poprzedzone publicznem sprawozda- 
niem sił wykładających. Audytorjum składało się poza studentami z przed- 
stawicieli fabryk, czerwonej armji i pracowników biurowych. Prof. Rymskij- 
Korsakow, wezwany do złożenia sprawozdania ze swej działalności cało- 
rocznej, odmówił publicznego wystąpienia, zaznaczając, że o jego pracy 
mogą sądzić tylko specjaliści. Oświadczenie Rymskiego-Korsakowa spotka- 
ło się z ostrą krytyką występujących na zebraniu tem mówców. 

OSTATNI TYDZIEŃ 

VIl-mej dorocznej Wystawy Obrazów i Rzeźb 

Wileńskiego Towarzystwa Artystów Plastyków. 

Pałac Reprezentacyjny, wejście z ulicy Uniwersyteckiej codziennie 
od godziny 10 do 19. 

|   
  

poszukuje 

„Spółka 

Światowa firma 

Rutynowanego biuralistę 
z pewną znajomością buchalterji i 

Zgłoszenia wraz z odpisami 
oraz fotograiją składać do administracji 

od zaraz 

korespondencji 

Świadectw, życiorysem 
pod 

Akcyjna“. 
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przy 5-ej Alei: na jego miejsce stanie 
„drapacz* trzy razy wyższy... Ale to 
burzenie „starych* domów (nie liczą- 
cych średnio mniej więcej niż 30 lat) 

i stawianie nowych ożywia przemysł 
żelazny, cementowy, cegielniany i sze- 
reg innych. Trzeba stale i coraz wię- 
cej produkować: taki jest nakaz ame- 
rykańskiej gospodarki... 

Wyżywienie tego olbrzymiego kom- 
pleksu, jakim jest Nowy York, zaopa- 
trzenie go w wodę, w światło, w gaz, 
w środki komunikacji no i w rozrywki 
— to są problemy, których dziś z bra- 
'ku miejsca rozpatrywać nie będę.. Każ- 
dy widzi, że są to zagadnienia olbrzy- 
mie, które — pośpieszam dodać — 
rozwiązane zostały naogół zadawala- 
jaco. Elektryczność jest w Nowym 
Yorku trzy razy tańsza niż w Paryżu, 
to też jej zastosowanie w kuchni jest 
tu na porządku dziennym. Wody jest 
poddostatkiem i to dwojakiej: do my- 
Cia i do picia; ta ostatnia w większych 
domach mieszkalnych jest zawsze bar- 
dzo zimna, co przy wysokich tempe- 
raturach letnich jest prawdziwem do- 
brodziejstwem. Bruki są nienadzwy- 
czajne, szczególnie w okolicach nad 
brzeży portowych (wszystkie brzegi 

Liceum Handlowe Żeńskie 
8. Piefraszkiewiczówny w Wilnie 

(Żeligowskiego 1, m. 2), 

Przyjmuje zapisy kandydatek ze szkół średnich lub zakładów równorzęd- 
nych codziennie od godz. 10 2, 

a) Ukończenie liceum ogólnokształcącego 
6 klas gimnazjum (ewentualnie 3 kursów seminarjum) 
średniej szkoły zawodowej. 

Kurs dwuletni. Opłata miesięczna 35 zł. 

Szkole przysługuje prawo zwrotu wpisowego zą dzieci funkcjonarjuszy 
państwowych. i 

Warunki przyjęcia: 

| 
„a 

Manhattan'u, jak i Brooklyn'u są jed- 
nym wielkim portem). Poprostu skan- 
dalem jest obecność tramwajów na 
Brodway'u, to jest na najbardziej ru- 
chliwej arterji; wytłumaczono mi to 
tak, že t-wo tramwajowe ma jeszcze 
koncesję na kilkadziesiąt lat i chce ją 
drogo miastu odprzedać, miasto się 
obecnie z t-*wem procesuje. 

Jest jeden dzień w tygodniu, kiedy 
ulice Nowego: Yorku są niemal puste: 
to niedziela. Bogaci jadą do swych 
will ńa Long Island lub w hrabstwie 
Westchester (na północ od Nowego' 
Yorku) położonych, biedniejsi wyjeż- 
dżają na wycieczki własnemi samo- 
chodami (bo samochód nie jest w 
Ameryce oznaką bogactwa), a naj- 
biedniejsi wypełniają parki i plaże, 
używają ludowych i dość brutalnych 
przyjemności na. Coney Island, wy- 
pełniają chłodne sale kin, lub popro- 
stu odpoczywają w domu, słuchają 
radja i popijając przemyconą  „whi- 

sky"... Kazimierz Smogorzewski 

Pda śe m 
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ECHA KRAJOWE 
# życia i sądūw prowincji. 

i 26 czerwca Sąd Apelacyjny roz- 
a ość rzadką sprawę, mianowicie: 
rżenia przez Urząd Prokuratorski b. 

pokoju w  Dokszycach Zenona 
za 0  łapownictwo (pobieranie 

* według delikatnych określeń jed 
w) i o nieprawne zaareszto- 

dni, i to w sprawie podle- 
cji sędziego śledczego, nie- 

burmistrza m. 
Z. R. ws 

jak twierdzili 
<odliwić osobę dla 

zną, znającą o jego spraw 
ie w tym wypadku trafiła ko- 

     

  

   
   

      

   

           

  

świadkowie 
niego nieb 
kach. Widoc 
sa na kamień. 

ężkie robi wrażenie przewód sądowy, 
»waż odczuwa się odrazu jak trudno 

na jaw, a sprawiedliwości 
j' zapanować. 
nego, zachowującego się 

na ławie oskarżonych z wielką pewnością 
siebie robi niesympatyczne wrażenie, jest 
to z zawodu oficer artylerji armji rosyjskiej, 
który jednak uniknął wąchania prochu pod- 
czas bohaterskiej i rozpaczliwej wałki Pol- 
ski z Bolszewją. 

Były „naczelnik zięmski* wreszcie stał 
się za czasów Z. T. P. sędzią pokoju pol- 
skim, choć dość niefortunnym, jednak jak 
się okazuje pod szczęśliwą gwiazdą urodzo- 
ny. 

   

  

   
   

Przed sądem przechodzi długi szereg 
świadków w liczbie ich 2 sędziów czynnych 
i 2 byłych. Ze strony oskarżenia wezwano 
11 świadków, obrona, której podjął się me- 
cenas Petrusewicz, sprowadziła własnym 
sumptem około 13 świadków. Ogólne wra- 
żenie takie, że przed Sądem rzeczywisty 
winowajca, lecz ze względu na jego inte 
gencję, a raczej t. zw. wielką „zręczność 
życiową”, prawdę trzeba wydobyć gdzi 
z głębi „Atlantydy”. Jeszcze parę  cieka- 
wych szczegółów ©o do figury oskarżone- 
go: zdołał on już otrzymać ze skarbu kil- 
ka tysięcy zł. za czas zawieszenia go w 
czynnościach a obecnie pyszni się otrzyma 
niem 85 proc. (t. j. około 500 zł.) emerytury 
sędziowskiej z kasy tegoż skarbu polskiego 
za... służbę w artylerji rosyjskiej, w insty- 
tucji „naczelników ziemskich i zaledwie kil. 
koletnią i do tego naganną służbę w sądow- 
nictwie polski: 
że „tak zasłużony” Ojczyźnie Z. R. oskarżo 
ny z artykułów zagrażających paroletniem 
więzieniem, kładzie spokojnie do eni 
tysiące złotych, wtedy „kiedy. również 
ce tylko nie złotych, lecz inwalidów wojen- 

kończy swój biedny żywot o grosząch 
a często i bez grosza! 

Sprawa nadspodziewanie szybko si 
kończyła, 26.g0 podprokurator p. Kom 
dał surowego ukarania z obu artykułów, 
słusznie dowodząc, że fakty łapownictwa 
(przepraszam „datków*) zostały z druzgo- 
czącymi szczegółami udowodnione przez 3 
świadków oskarżenia. 

Obrona skierowała caly swój wysiłek 
ażeby narzucić na Świadków tych conaj- 
więcej cieniów. W  patosie przemówienia 
obronnego dało się zanotować taką niedo- 
kładność, jak przeniesienie własności ziem. 
skiej p. R. (raczej jego synów) pozostałej 
w Ž. S. S. R. w odległości dwudziestu kil- 
ku kilometrów od obecnej rezydencji na od- 
ległość paru kilometrów, kiedy zaszła — ро- 
trzeba uzasadniać odwiedziny p. sędziego 
przez gości zagranicznych. 

Atak „gazowy* obrony, czy „zasłona 
dymna“ jak kto chce określić co do wspom- 
nianych 3 świadków miał powodzenie; Sąd 
nie uznał ich za wiarogodnych. PE 

Nie zważając na obfity materjał wyrok 
w sprawie nie kazał na siebie długo cze- 
kač i niebawem został ogłoszony: były s 
dzia pokoju w Dokszycach Z. Rotkow 
został skazany z art. 498 K. K. na 3 1 
siące więzienia, z pobierania zaś „datków 
został uniewinniony. Dopomogła mu jeszcze 
amnestja i niepraworządny sędzia wyszedł 
niemal suchuteńki z wody. Stało się jednak 
dobrze, że nie będzie w Polsce takiego, jak 
Rotkiewicz sędziego. p) 

    

      

     

   
  

   

   
    

  

    

  

SZARKOWSZCZYZNA, Pow.  Dziśnieński. 

‚ — Czy będziemy mieli kolej? Wieści 
które ukazały się gazetach o mającem na- 
stąpić zawieszeniu robót przy budowie ko- 
lei Sakana zostały wyjaśnione 
uspakajającym komufikatem. Budowy ko- 
lei nikt nie miał zamiaru ruszać. Gdzieżby 
tam! Została tylko zmieniona forma i za- 
miast specjalnego kierownictwa, które od 
roku budowało kolej, roboty w dalszym cią- 
gu poprowadzi wileńska Dyrekcja P. K. P. 
Wszystko w porządeczku nie było się o co 
martwić i alarm podejmować. Uspokójcie 
się — sza! P. minister Kiihn nietylko że wa- 

  

  

Czerwiec jest punktem szczytowym 
tak zwanego „Sezonu Paryża". A jed- 
ną z najczęstszych dekoracji dla 2a- 
baw w tym okresie jest Śliczna miej- 
scowość pod Paryżem, Neuillv. | 

Moda nakazuje, zwłaszcza w pią- 
tek (dlaczego właśnie w piątek—któż 

UN
A 

  

odgadnie?) zjeść obiad w  Fontaine- 
bleau, w Saint-Germain lub w Wer. 
salu i wracając autem drogami wśród 
kwiatów i zieleni trawników, zajechać 
wesołą bandą „na resztę wieczoru" 
do Neuilly. 

We wszystkich budynkach oŚwie- 
tlonych jaskrawo lampami lukowemi 
—ruch ponoszący! Modnym jest tego 
roku pistolet, i prawie co wieczór ja- 
kaś młoda, wielka i smukła blondya- 
ka, prawdziwa „gwiazda z filmów 
amerykańskich" przybywa wraz z bu- 
kietem swych przyjaciółek wystrzelać 
swoich dwanaście naboi. Udrapowane 
w jasne wieczorowe Okrycia, z lekklm 
wualem zaledwie  przyćmiewającym 

iem. — jakoś trudno pomyśleć * 

0 WSZYSTKIEM POTROSZE 

szemu krajowi da kolej z Woropajewa do 
Drui, ale projektuje budowę szerokotorowej 

Nowogródka do Nowojelni. Wszak 
acząc na moc zajęć, które go przyku 

wają do Warszawy jeździł sam do ;Nowo- 
gródka i konferował z wł: mi i czynnika 

         

      

  

   

    

      

   

Hm, bardzo to pię 
sem u nas na „froncie“ 
czej . słychać, a zło: 
w kraju o cudnym nąaddziśr 
nie brak, inaczej mówią. Więc przedewszy. 
stkiem pomimo, iż mamy już Lipiec na no- 
sie — żadnych robót nie zęto. A więc 
narazie wyraźnie stwierdzam fakt, że 
i czerwiec — t ią kowo nada- 
jące się do robót ziemnych kutek teg 

cznej suchej pogody komį ie zmarno- 
ty. Pozatem mówią, że cegielnia, któ- 

rą dotychczasowe kierownictwo dla 16 
К 

    

    

  

  

    

      

    

     
   

      
ję wileńską budowało, zostaje prze 
nawet kur. zlikwidowana. Poszukuje się į 1 

ca, któryby nabył całe urząd z surów- 
ką przygotowaną do wypaler Słupy tele- 
graficzne, które z takim pośpiechem kazano 
Sejmikowi przygotować, jako nieodzownie 

       

  

    

potrzebne do ustawiania w początkach 
kwietnia — leżą bez tku. 3 

Jakby nie było i jakaby decyzja nie 
miała zap, to jednak opinja miejscowa 

  

„powinna się tą sprawą zająć. W swoim cza- 
sie inicjatywę budowy kolei podjął Sejmik 
dziśnieński, czyniąc starania u władz woje- 
wódzkich i centralnych. Czyż dziś nie jest 
obowiązkiem Sejmiku wniknąć wcałokształt 
sprawy która pod względem gospodarczego 
znaczenia budzi zrozumiałe zainteresowanie 
u całej ludności bez różnicy stanu posiada- 
nia? jeżeli dotychczasowe wieści są tylko 
domysłami ludzi zmęczonych o zekiwaniem, 
to czyż politycznie narażać prestige państwa 
na ironiczne uśmieszki i niedomówienia o 
gospodarce polskiej? S. H. 

@ т 
WIDZE POW. BRASŁAWSKI. 

  

    
  

— Czerwony gust komendanta posterun- 
ku w Widzach maraża obywateli na ogrom- 

ne straty. Zarządzenie p. ministra Składkow- 
skiego 0 doprowadzenie do porządku i mo- 
żliwie estetycznego wyglądu miasteczek na- 

Ž dotarło e i do miasteczka 
   

  

   

    

  

  
    
      tej y 

j od kolei ż nej, poł 
i bezdroży. Oto już 

1 poczęto porządkować wnętrza Sklepi- 
w, których tu mamy co niemiara i jed- 

nocześnie przystąpiono do „malowania do- 
mów. Otóż właśnie w tem „małowaniu" i 
utknął sęk. Poczęto małować domy jak kto 
chciał. Drewniane domki na ustroniu i w 
końcach ulic, domki przeważnie zamieszka 
łe.przez chrześcijan, malowano na biało, 
zaś same geto, centrum miasteczka, han- 
diową dzielnicę w rynku, podobało się przo- 
downikowi Rusakowi wymałować na cze: 

o, tak že m i y 

się w szatę Moskwy. Malowanie miast 
według gustu p. Rusaka, zajęło parę tygod- 
ni czasu i pochłonęło wielki nakład gotów- 
ki wcale niezamożnych jego obywateli, a 
wszystko to poszło na marne, bo podczas 
niedawnej tutaj inspekcji miasteczka, przez 
p. wojewodę Raczkiewicza ta pstrokacizna 
i czerwony wygląd miasteczka, zwróciły 
uwagę pana wojewody,i obecnie już mia- 
steczko przemałowuje się na biało. 

Jak dałece p. Rusak kocha się w kolo- 
rze Czerwonym, widać choćby z tego, że 
w malowanym na biało domku, gdzie się 

mieści posterunek policji w Widzach, kazał 
wymalowač drzwi i okna na  czer- 
wono. 

Dotkliwe straty, jakie ponoszą obywa- 
tele tutejsi z dwukrotnego przemalowywa- 
nia swych domów, a to przez czerwony gust 
przodownika Rusaka, każą się spodziewać, 

ako satysfakcję dla to, pan Ru- 

5 zapewne pojedzie gdzieś stąd, na prze- 
szkolenie, jako podkomendny, do jakiegoś 
większego miasta, bliżej Widz, dla wyzby- 
cia się swego czerwonego gustu i wyrobie- 
nia poczucia estetyki, potrzebnego dla ko- 
mendanta posterunku tembardziej, że błędy 
p. Rusaka polegają nie li tylko wyłącznie 
w jego guście malowania domów na czer- 
wono. Vox. 

        

    

   

     

  

BARANOWICZE 

— Pływba Ligi Morskiej i Rzecznej. W 
dniu 12 czerwca r. b. odbyło się posiedze- 
nie zarządu oddziału Ligi Morskiej i Rzecz- 

nej z następującym porządkiem dzienny! 

1) wybór prezesa, 2 wice prezesó 

sekretarza i skarbnika, 2) sprawa pływby 

do Gdyni, 3) sprawa zapomogi dła oddzia- 

łu w Wejherowie, 4) sprawa loterji fanto- 
wej i 5) wolne wnioski. 

Na prezesa wybrano 

  

dotychczasowe- 

blaskęich naszyjników z pereł, z dłu” 
gim ustnikiem od papierosa w kar- 
minowych usteczkach, damy te potra- 
lią strzaskać raz po razie wszystkie 
gliniane głowy, stanowiące cel, z wpra- 
wą i pewnością cow-boyów. 

«Ale najbardziej poszukiwane atrak- 
cje, to te, gdzie trzeba sobie zdoby- 
wać miejsce używając zlekka łokci, 
więc menażerja, w której ładnie wy- 
tresowane lwy wydają swe wieczorne 
ryki, więc wagonetki co z piekielnym 
szczękiem i zgrzytem skręcają w róż- 
nych kierunkach po stalowych szy- 
nach, więc huśtawki, maneż, a zwła- 
szcza „wodospad. 

Wesoła kompanja, panowie w 
smokingach, panie w  tualetach wie- 

czorowych, wdrapują się pośpiesznie 
na elektryczne schody, skąd z za- 

wrotną szybkością zjadą za chwilę 

wprost do miniaturowego stawu. Wa- 

gonik wpada w wodę, tworząc tuman 
rozproszonego pyłu wodnego; krzyk 
śmiech, brawa! Wszyscy mają uczu- 
cie, że są w niebezpieczeństwie—i to 
właśnie jest rozkoszne! To też sport 
swego rodzaju, ale bodaj że jeszcze 
pomysłowszym był bieg w Saint-Cloud, 
tak zwane „Wyścigi trzech pokoleń". 

Kaźda „ekipa'* składała się z trzech 
biegaczy: dziadka, Ojca i wnuka. 
Zwyciężyła rodzina panów Menu, zło- 

    

SEL wo 

R DJACHYLOWY 

go prezesa p. rejenta Danowskiego, wice- 
prezesów p. p. Kwiecińskiego i inż, Layma- 
na, sekretarzem i skarbnikiem p. Głąbika. 

Sprawa pływby wywołała szeroką dy- 
ę, pływby takie, jak wiadomo z inicja- 
głównego zarządu Ligi mają w poło- 

lipca wyruszyć ze wszystkich  zakąt- 
ków R pospolitej, aby  zademonstro- 
wać naszą żywotność i przywiązanie do 
morza. Zarząd Oddziału będąc w kłopotach 
finansowych z początku miał zamiar przyłą- 

do pływby oddziału w Słonimie, 
lecz na posiedzeuiu w dniu 12-VI uchwalił 
uruchomić własną pływbę, składającą się z 
2 łodzi typu miejscowego, lecz zaopatrzo- 
ną we wszystkie nowoczesne środki tech- 
niczne włącznie do radja. 

Kierownikiem pływby został wyznaczo- 
ny p. Bereśniewicz. 

Pływba wyruszy z najdalszego zakąt- 
ka Rzeczypospolitej od Stołpców z Niemna. 
Niemnem do Czarnej Hańczy przez Kanał 
Augustowski, Biebrzę i Narew do Wisły. 

Zapomogę dła oddziału w Wejherowie 
wyznaczyć po wyjaśnieniu ilości oddziałów 

Następnie uchwalono urządzić loterję 
fantową w celu pokrycia wydatków na uru- 
chomienie pływby. 

W wolnych wnioskach uchwalono utwo- 
rzyć sekcję kolonjalną, na czele której sta- 
nął 'p. Markowicz. у 

Nie od rzeczy będzie nadmienić, iż od- 
dział w Baranowiczach w stosunkowo krót- 
kim czasie rozwinął swą działalność nad- 
zwyczajnie dodatnio i życzyćby naležaio, 
by inne oddziały w tej rywalizacji nie po- 
zostały w tyfe i godnie zareprezentowały w 
dniu piywby na Polskie Morze „Ziemie 
Wschodnie". 
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Koniec roku szkolnego na wsi. 
Zbmža się czas Po, na odpo- 

czynek po naukowych pracach. Miljony dzie- 
ci i młodzieży opuszczą wkrótce  duszne 
izby szkolne, by w dali spędzić wesoło na 
słońcu upragnione wakacje. Słowem na 
niwie szkolnej odbywa się już zbieranie plo- 
nów, jesteśmy więc starsi o rok, jesteśmy 
doświadczeńsi o wiele. 

.  Jakiegoż to doświadczenia nabyliśmy w 
ciągu Tao roku? — spyta niejeden z 
czytelników. Odpowiedź na powyższe py- 
tanie jest zbyt trudna i skomplikowana. In- 
nego bowiem doświadczenia nabył uczeń, 
innego jego nauczyciel innego niższe i wyż- 
sze władze szkolne, innego rodzice, wreszcie 
innego całe społeczeństwo. Chcielibyśmy 
więc tutaj skojarzyć wszystkie te doświad- 

: czenia razem i stworzyć jeden obrazek, ilu- 
strujący tę wiełką dziedzinę naszego do- 
robku kulturalnego. Przedewszystkiem mu- 
simy budować liczne szkoły, jest to zasad- 
niczy punkt rozwoju naszego szkolnictwa 
powszechnego. Następnie jako system nau- 
czania winien być daltonizm. Dzieci 

żona z dziadka w wieku lat 59, syna 
29 i wnuka trzytatka. 

Niedługo pewno doczekamy się 
wyścigów pięciu generacji, włączając 
w to pradriadków (którzy będą ucze- 
stniczyli na małych popychanych wóz- 
kach)-i prawnuków (scigających się 
na rękach niańiek lub na czwora- 
kach). W każdym razie te zwycięstwa 
opromieniające chwałą całe rody są 
nieco sympatyczniejsze od wyścigów 

  

kulawych, jakie miały miejsce w Bar- 

bizon. 
Ostatnio kwestja exstra—sportowa 

została przedłożona organizatorom 
następnego międzynarodowego turnie- 

ju tenisowego w Wimbledon koło 

Londynu. 
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anormalne winne się kształcić w specjal- 
nych zakładach chore leczyć i t. d. i. t. d. 

Na wielką też uwagę zasługuje poważ- 
ny wzrost w kierunku oświaty 'pozaszkolnej, 
a mianowicie: skonstatowano w czasie 
ostatniego zjazdu nauczycieli szkół pow- 
szechnych woj. wileńskiego i nowogródzkie- 
PE i e b. w wala, że lud- 
ność tutejsza z każdym rokiem ubożeje, 
stanowiono więc GbUk intelektu dbać o Pk 
największy dobrobyt (przez zakładanie pó- 
lek doświadczalnych, Kółek Rolniczych, koo- 
peratyw, Spółek Mleczarskich i t. d. i t. d.). 

` 

Daje się też zauważyć słaby przypływ 
młodzieży wiejskiej do szkół miejskich — 
wyżej zorganizowanych. Chodzi tu zwła- 
szcza o jednostki wybitnie uzdolnione, któ- 
re giną w szarzyźnie, czyniąc nieopisaną 
krzywdę sobie jak również całemu państwu. 

,. Dla uzupełnienia, chociażby nawet czę- 
ściowego, dodać tu należy  niejednolitość 
podręczników szkolnych dostosowanych 
programów nauczania do poszczególnych 
przedmiotów, brak usługi radja (o tem 
osobno w artykule p. t. „Wieś a гафо“ — 
ukaże się niebawem) w naszych szkołach 
it. d. i t. d. oto doświadczenia, poczynio- 
ne uprzednio które każą nam braki te w 
życie szkolne wciełać, które żywcem cisną 
Się do progów szkolnych od września r. b. 

Nauczycielstwo do pracy tej rwie się 
stale, nauczyciel nasz jak wyraził się kura- 
tor wileński p. St. Pogorzelski podczas 
wspomnianego już zjazdu nauczycielskiege 
— „w pracy tej wytrwał jeśli mu zaś bra- 
kło kiedy ciepła w klasie, zdobył się na 
ciepło inne — na ukochanie polskiego 
dziecka”. 

Państwo, samorządy, wreszcie całe spo- 
łeczeństwo „Winni z doświadczeń tych ko- 
rzystać, pójść w kierunku znacznej meljo- 
racji — ku lepszej przyszłości... J. Hopko. 
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Chodzi o to, czy mis Helen Wills 

i inne zawodniczki amerykańskie bę- 
dą miały prawo ukazać się aa Por- 
tach Anglji z gołemi łydeczkami, jak 
to czyniły na boisku Rolland-Garros 
we Francji. 

Komitet angielski wykręcił się z 
tego problemu bardzo sprytnie. O- 
świadczył mianowicie, że zdaje się na 
rozsądek i dobry smak zawodniczek. 

Chodzi więc o to czy grać w te- 

"nisa bez pończoszek sprzeciwia .się 
s okg smakowi i rozsądkowi czy 
nie 

Z punktu widzenia estetyki- 0 kt6- 
rym nie wspominano—naležy przyz- 
nać, że pończoszki są bardziej  ele- 
ganckie, ale kwestja oszczędności, tak 
wszędzie wysuwana? Ruchy, krórych 
wymaga ten sport, często bardzo wy-, 
wołują tak zwane „Spuszczenie ocz- 
ka" w pończoszce, a.może miss He- 
len Wills z zasady nie nosi pończoch 
nie jedwabnych? W takim razie słusz- 
e woli zachować je sobie na dan- 
cing. 

Naogół o kłopotach garderoby "krajowcem. 
niewieściej zaczyna się mówić „głośno 

   

0 hymnach narodowych maje irzy grosze 
Rozpoczęta na łamach „Słowa”* wymia- 

na zdań na temat hymnów narodowych za- 
chęca i mnie do wypowiedzenia paru uwag 
w = kwestji. 

Pieśń „Jeszcze Polska nie zginęta“ by- 
ła dotychczas naszym narodowym hymnem 
naczelnym i pozostanie chyba nadal w tej 
roli. Ma ona muzycznie dwa oblicza: dziar- 
skiego i wesołego mazurka (mazurek Dą- 
browskiego), który odpowiada wcale do- 
brze psychice polskiej, albo też, przy wol- 
niejszem tempie, — marsza o dość dużej 
sile sugestywnej. Tylko ta ostatnia jej po- 
stać nadaje się na właściwy hymn, o czem 
zdaje się zwykle zapominają, grając skocz- 
nego mazurka w chwilach uroczystych. Tak 
czy owak grana, ma ta pieśń najbardziej 
ze wszystkich naszych hymnów typowo pol- 
ski charakter. Słabą jej stroną są słowa 
anachroniczne, spóźnione o sto dwadzieścia 
lat a przytem z wyjątkiem pierwszej strofki, 
artystycznie słaba. Może warto byłoby za- 
mienić je dzisiaj na inne, oby tylko ze zmia- 
ną słów urok pieśni nie zmniejszył się!*) 

Pieśń ,Poże, coś Polskę* nie spełniła 
swojego przeznaczenia. Stworzona na cześć 
Aleksandra I jako króla polskiego, stała się 
gorącą modlitwą o uwolnienie nas z pod 
obcej przemocy. jest to piękna pieśń  ko- 
Ścielna, która jednak, nawet przy zamianie 
słów na inne, na hymn narodowy we wła- 
ściwem znaczeniu nie nadaje się, a to z 
powodu swojej smutnej nuty.  Niewesoto 
byłoby z nami gdyby najbardziej do nas 
dostosowanym był hymn płaczliwy, 

Piesy ,Z dymem poż «, Pieśń tragicz 
na, najpiękniejsza chyba z naszych hymnów. 
Jej tekst jest to jeden z najsilniejszych utwo- 
rów Ujejskiego. Z powodu anachronicznych 
słów i tragicznego charakteru na hymn na- 
rodowy dzisiaj nie nadaje się. Źle byłoby 
z nami gdyby najodpowiedniejszym dla nas 
hymnem był hymn tragiczny.*), 

Pieśń Rota. Pod względem charakteru 
muzycznego dość swojski śpiew dziadów 
pod kościołem. Pod względem tekstu — 
anachronizm. Wielokrotnie już podnoszono, 
że słowa „Nie będzie Niemiec pluł nam w 
twarz” są dla nas upakarzające. Ponieważ 
Konopnicka napisała „Rotę* dla Sląska, jej 
słowa w zastosowaniu do innych dzielnie 
mp. do Wileńszczyzny tracą wszelki sens. 
Znaczenie słów: „Duch: będzie nam hetma- 
nič“ mało kto potrafi zrozumieć. Ogół naszej 
ludności przywykł bać się duchów i nie ma 
wcale ochoty oddawać się pod komendę 
nieboszczyka. Zapewne niejeden. myśli: „Go- 
tów jeszcze do piekła zaprowadzić!* Z „Ro- 
ty“ zrobiono niefortunnie pieśń _ młodzieży 
szkolnej, rodzaj hymnu szkolnego i zapew- 
ne dlatego trzyma się ona tak uporcie po- 
mimo słusznej krytyki, która ją spotyka. Na- 
leżałoby położyć temu koniec. Trzeba dać 
młodzieży inny piernik w postaci wesołej i 
rażnej piosenki a ten stary i niezupełnie 
zdrowy trzeba odebrać. Śpiewanie „Roty* 
w szkole przez dzieci białuruskie jest to 
„czort wie co takiego”, jako fałsz i jako 
absurd. Na hymn narodowy „Rota* natural- 
nie się nie nadaje. Smutno byłoby z nami 
gdyby najwłaściwszym dla nas hymnem był 
śpiew dziadowski. 

Pieśń„My pierwsza brygada”. Jest to 
pieśń dumna i pieśń tragiczna ale nieprzy- 
jemna z powodu swojej bezmiernej emta- 
zy. Jej treść (anachroniczna) tak wyłącznie 
należy do jednego tylko obozu polityczne- 

  

  

*) Czy nie stworzyłby nowego tekstu 
do naszego hymnu narodowego Or-O't. 

*) Słyszałem niegdyś, bardzo już daw- 
no, jakiś utwór Bethovena w wykonaniu 
orkiestry. Zdaje mi się że to była jedna z 
jego symfonij. Wpadło mnie wtedy w ucho 

kilka taktów przypominających wyraźnie 
motyw „Z dymem pożarów. Czy nie stwo- 
rzył Nikorowicz swojego chorału pod świa 
domym albo nieświadomym wpływem sym- 
fonji Bethovena? 

W/GD-RA MED. NAPOLEONA CYBULSKIEGO PROF. UNIWER8S.JAGIELL 

Z UWZGLĘDNIENIEM NAJNOWSZYCH BADAŃ NAUKOWYCH ‚ 

TLENOL"RA 
JEDYNY RADJOAKTYWNY. 
KREM I ELIKSIR DO ZĘBÓW I UST 

DZIAŁA BIOLOGICZNIE - CZYSC! — ODKAŻA-ODSWIEŻA 

HUA GEE [GM A KL В ЗЕН G MJ A ЕР В КЕ G BS В КЕЫ & ЕЕБ A К НЫ К НЫ R EE & EE 
Skład Główny: J. PRUŻAN, Wilno, ul. Mickiewicza 15. 

    

ipublicznie. Taka np. kwestja tualety 
miss Margaret Bondsfield zajmuje 
bardzo poważne umysły w gabinecie 
angielskim. ; 

Jej nominacja na ministra pracy 
stwarza bardzo trudny problem  ety- 
kiety. Uniform ministrów składa się 
z kostjumu na wzór francuskich z 
18 wieku, a więc z fraka, krótkich 
spodenek, pończoch jedwabnych, trze- 
wików z klamrami, trojgraniastego 
kapelusza z piórami i szpady u bo- 
ku. Nie przewidziano jednak odpo- 
władającychstemu uniformów dla ko- 
biet, 

Biedna Margaret Bondsfield! Cóż 
za ambaras spada na jej głowę! Bo 
ostatecznie można być  najprawdzi- 
wszym ministrem pracy, niemniej prze- 
to pozostaje się kobietą — a trudno 
występować w kostjumie  moderne 
wpośród z panów przyodzia- 
nych we fraki z 18 wieku! Skądinąd 
znów suknia w tymże stylu, rodzaju 
„18 wiecznej markizy" byłaby nieco 
uciążliwa. A więc? Spodenki, trykorn, 
szpada, jak mężczyzna? — Biedna 
miss Margaret! Troski o tualetę do- 
rzucone do państwowych! Bezrobocie, 
stosunki z Sowietami, moda i kwe- 
stja kolonjalna... Czy podoła? 

Ale nietylko ona ma kłopoty. Ta 
ki trybunał w Johannesburgu w Tran- 
Svaalu, bardzo się namyślał nad wy- 

rokiem, jaki ma wydać na podsądne- 
go Tomasza Webstera, poddanego 
angielskiego. + 

Był on oskarżony o przekroczenie 
prawa  zabraniającego człowiekowi 
rasy białej poŚlubiania murzynki. Ale 
Webster nie tylko żył długi czas 
wśród Zulusów, ale zżył się z niemi 
do tego stopnia, iż stał się prawie 

czasie badania Oskar- 
żonego, sędziowie skonstatowali ze 

   

   

go że awansowanie tej pieśni na hymn na- 
rodowy byłoby zignorowaniem obozu dru- | 
giego. Byłby ielki nietakt ze strony tych 
którzy są dzis . Hymnu narodowy nie 
powinien nas dz na dwa obozy według 
dwóch orjentacyj z czasów wojny albo dwo- 
jakiego stosunku do majowego przewrotu*) 
Pozatem nie jest chyba z nami tak źle aby 
pieśń strceńców była równoznaczna z na- 
szym hymnem narodowym. 

Z tego „,przeglądu* wyprowadzam nastę- 

      

    

'pujący wniosek: jedna tylko pieśń „Jeszcze 
Polska nie zginęła” pomimo swoich minu- 
sów, nadaje się dzisiaj na hymn narodowy. 

Co do ubocznej kwestji — oceny hym- 
nów innnych narodów, zaznaczę: piękny był 
hymn austrjacki, porywająca jest „Marsyl- 
janka” niezwykle śpiewny i pełen uczucia 
„Koło domow mój* ale najpiękniejszym był 
dzisiaj już pogrzebany, potężny, którego na- 
zwy nie ośmielam się wymien Kto się ze 
mną nie zgadza ten ałbo jest zaślepiony nie- 
chęcią polityczną albo nie słyszał hymnu 
„Boże caria chrani* w wykonaniu dużego 
chóru z udziałem orkiestry**). 

M. Ber1owicz. 

*) O ile się orjentuję co do stanowiska 
p. Czesława Jankowskiego, nie poleca on 
„Marszu pierwszej brygady na hymn na- 
rodowy, jak to się mu przypisuje, ale zazna- 
cza tylko, że marsz ten nabrał większego 
znaczenia niż to jego tekstowi odpowiada i 
przewiduje możliwość zrobienia go w przy- 
szłości hymnem reprezentacyjnym. Nie jest 
to stanowisko propagatora ale tylko obser- 
watora, więc nie uważam abym był z tem 
stanowiskiem w sprzeczności. 

**) Podsuwam naszym firmom wy- 
dawniczym taki projekt: niechaj która z nich 
wyda w formie nut na fortepian hymny róż- 
nych narodów. Myślę że takie nuty, o ileby 
były niedrogie miałyby spore powodzenie. 
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CZEKOLADA 
„Daniusia“, „Ziofa“ 

„Owocowa“, 
fabryki 

A.PIA$ECKI 
w KRĄKOWIE | 

% Są wyśmienite. Żądać wszędzie, # 

Ofiarności Sz. Czytelników po- 5 
lecamy chorą wdowę niezdolną do 
pracy, mającą 4 małoletnich dzieci 
(lat 11, 9, 4i 11 mieś.), znajdującą 
się w ostatniej nędzy materjalnej. 
Łaskawe ofary w gotówce lub na- 
turze prosimy składać w adm. „Sło- 
wa” dla Karpowiczowej. —Т 

  

  

  

Przy przeczułeniu, bólach giowy,  bez- 
senności, ospałości, przygnębieniu, posiada- 
my w naturalnej wodzie gorzkiej Francisz- 
Ка - Józefa niezawodny środek domowy do 
usunięcia wszelkich zaburzeń przewodu tra- 
wiennego w każdym jego odcinku. Powagi 
lekarskie przyznają, iż nawet u ludzi w star 
szym wieku woda Franciszka - Józefa działa 
niezawodnie. Żądać w aptekach i drogerjach. 

    

   

     

  

zdumieniem, iż całkiem zapomniał | 
języka angielskiego, i aby prowadzić 
Śledztwo, należało zawezwać zuluskie- | 
go tłomacza. > A 

Oskarżony przyznał się do mał- 
żeństwa z Zuluską według ceremon- 
jału miejscowego, to jest przez ofia- 
rowanie ojcu narzeczonej dziesięciu — 
sztuk bydła. Po długich debatach 
Webster został skazany na jeden 
dzień więzienia. Poczem, trybunał di 

  

   

    

przyszedł mu na myśl przed wyro- 
kiem, tak iż biedny małżonek czarnej 
piękności musiał odsiadywać karę za 
swe legalne uczucia. Li: 
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Co będzie 
Tak wygląda w głównym zarysie i 

w majważńiejszych szczegółach pro- 

jekt ustawy wypracowany w Minister- 

stwie Reform Rolnych a mający zlikwi- 

dować ostatecznie resztki wieczystych 

stosunków prawnych, oraz długolet- 

nich dzierżaw — chronionych ustawo- 

wo i nie chronionych — na jednostron- 

ną korzyść dzierżawców a na szkodę 

właścicieli gruntów i ich wierzycieli. 

— Projekt ustawy nie idzie wpraw- 

dzie tak daleko, aby i przy drobnych 

chronionych ustawowo  dzieržawach 

przyjmował za podstawę ceny kupna 

śmiesznie mały ustawowo oznaczony 

czynsz — bo to doprowadziłoby do 

takiego absurdu — jak kupno „gruntu 

za cenę równowartości 12 do 25 cetną- 

rów żyta za hektar, i to kupno przez 

tych, co mając dzierżawy gruntów za 

bezcen — mieli sposobność przez sze- 

reg lat na tem się zbogacić. — Nie — 
projekt ustawy przyjmuje i dla chro- 

nionych ustawowo dzierżaw, jako ce- 

nę kupna czynsz z r. 1913-go—względ- 

nie taki czynsz, jaki w tych czasach za 

podobne grunta płacono. 
Niemniej jednak przyjęcie za mnoż- 

niki liczby 16 2,3 daje w rezultacie 

ceny tak niskie — że wynosi to prze- 
ciętnie zaledwie połowę obecnych cen 

targowych gruntów, a często jeszcze 

znacznie mniej. 
Pod względem  kodytikacyjnym, 

jest projekt wypracawaniem wielce 

wadliwem. Poszczególne  postanowie- 

nia są niejasne; w poszczególnych ar- 

tykułach zawarte są motywy, co do 

kodyfikacji stanowczo nie należy. Bra- 

kuje też wielu postanowień kóniecz- 

nych lub potrzebnych, bez których 

wykonawcy ustawy nie będą wiedzieli 

jak postąpić. 
I tak np. projekt postanawia, że 

dzierżawca ma prawo kupić grunt 
dzieržawiony, © ile obszar tego grun- 

tu nie przewyższa wraz z jego włas- 
nym gruntem norm oznaczonych w 

ust. grudniowej. 
Projekt jednak nie określa, co się 

ma stać z ewentualną przewyżką ob- 
szarów. Czy przewyżka ta wraca w 
postadanie właściciela, czy pozostaje 
nadał w posiadaniu dzierżawcy, czy 
też ma ułec parcelacji? 

Projekt ustawy normuje przy czyn- 
szach i obliczeniach ceny kupna prze- 
liczenie sum rublowych na złote we- 
dług równi 100 rubli=458 złotych w 
złocie. 

Nie wspomina się jednak nic o 
przeliczeniu przedwojennych koron 
austrjackich i neimieckich marek. 

A przecież ustawa na całem tery- 
torjum Połski ma obowiązywać. 

Ustawa nie ma dotyczyć gruntów 
państwowych wypuszczonych w dłu- 
gołetnie parcelacyjne dzierżawy. 

Więc Państwo, jako największy 
właściciel ziemski ma mieć nietylko 
przywileje wolności od wszelkich po- 
datków i przywileje kredytowe, ale ma 
też nie podlegać żadnym naruszającym 
własność ustawom? \ 

Długoletnie dzierżawy w  mająt- 
kach państwowych nie mają więc być 
zlikwidowane! 

Wykluczeni od nabycia gruntów 
dzierżawionych są dezerterzy z wojska 
i przestępcy przeciw Państwu — ale 
tyłko wtedy, gdy zostali skazani nie 
na mniej jak 2 lata więzienia. Więc 
dezerter lub zdrajca skazany tylko na 
półtora roku, lub 23 miesiące, ma mieć 
jednak przyznany ten cenny przywilej. 
-— lmni zbrodniarze kryminalni także! 

Wykluczeni od prawa nabycia 
runtów użytkowanych są ci, co użyt- 
ją grunta na podstawie stosunku 

służbowego. Płacenie jednak czynszu 
dzierżawnego odrobkiem, nie uważa 

się za istnienie stosunku służbowego. 

zest 

wynagradza swych stałych  robotni- 
ków użytkowaniem gruntu, co wobec 
powszechnego braku gotówki jest czę- 
stem, to ten robotnik ma być uważa- 
ny za dzierżawcę? Wykluczeni od na- 
bycła gruntów są też ci długoletni, 
chronieni i nie chronieni ustawowo 
dzierżawcy, którzy nie uiścili lub nie 
uiszczą z własnej winy czynszu okre- 
ślonego w umowie lub w ustawie z 31 
lipca r. 1924. — Któż jednak ma orze- 
kać, czy nie uiszczenie czynszu nastą- 
piło z własnej winy dzierżawcy? Nie 
sądy — lecz komisje ziemskie, których 
skład jest takim, że uznanie własnej 
winy po stronie dzierżawcy jest na- 
der wątpliwem. Prawo do nabycia 
gruntów będą więc mieli i ci, co wa- 
runków umowy lub przepisów ustawo- 
wych nie wykonali, i prawnie prawa. 

_ do dzierżawy stracili. 
: Złożenie do depozytu sądowego 
kwoty czynszu pomnażonej przez 
16 2,3 uwalnia dany grunt od wszel- 
kich obciążeń hipotecznych i rzeczo- 
wych. : | 

' Jeżeli zaś obciążenie wynosi wię- 
cej, to wierzyciele tracą. Czy to jest 
najwłaściwsza droga do odbudowy 
CZA kredytu długoterminawe- 

go? 
Najbardziej rażącemi w projekcie 

są zbyt wielkie uprawnienia urzędów 
i komisij ziemskich i zepchnięcie są- 
dów do rołł wykonawczej. 

Fr Projekt jest dalszym krokiem na 
drodze etatyzmu. Pcha nieuchronnie 

| do dalszej rozbudowy urzędów i do 
mnożćnia liczby urzędników, bez cze- 

_go by się obeszło, gdyby projektodaw- 
cy weszli byli na drogę likwidacji dłu- 

 goletnich dzierżaw, zwłaszcza ustawo- 
wo chronionych prżez stopniowe,   

— Więc jeżeli np. właściciel folwarku 

2 ochroną drobnych 
przez kilka lat podwyższanie ustawo- 
wych czynszów. 

Projekt nie wspomina nigdzie 'ani 
słowem o prawie stron zaskarżania 
decyzji komisij ziemskich przed Najw. 
Trybunałem Administracyjnym. 

Sądzę jednak, że bez potrzeby od- 
woływania się do przepisów konsty- 
tucji już na podstawie ustawy z dnia 
11 sierpnia r. 1923. „O zakresie dzia- 
łania Ministerstwa reform rolnych i 
organizacji urzędów i komisyj ziem- 
skich* prawo ta bezwarunkowo stro- 
nom przysługuje. 

Wszystkie wyżej wymienione błę- 
dy i usterki projektu — pochodzą stąd 
że projektodawcy ustaw w Polsce, nie 
trzymają się metody oddawania przy- 
gotowanych projektów pod dyskusję 
iachowych czynników społecznych i 
interesowanych organizacyj Oraz oce- 
nę fachowej i politycznej prasy — lecz 
trzymają wypracowany przez urzęd- 
ników projekt w tajemnicy. 

Wszełkie istniejące dawniej komi- 
misje opinjodawcze poznoszno, 
lub nie zwołuje się je  wca- 
le i ogół obywateli dowiaduje się o 
treści projektu, dopiero gdy zostanie 
jako rozporządzenie Prezydenta z mo- 
są ustawy ogłoszony — lub wniesiony 
jako projekt rządowy do Sejmu. W 
pierwszym wypadku krytyka jest spó- 
źnioną, w drugim mało skuteczną. 

W obu zaś wypadkach wykazanie 
usterek, nonsensów, szkodliwości a 
czasem i niewykonalności postano- 
wien, przyczynia się do osłabienia po- 
wagi rządu, czego w interesie ogól- 

SŁOWO 

dzierżawców? 
nym unikaćby należało. — lleż to już 
mieliśmy w Polsce przepisów praw- 
nych szkodliwych, urągających zdro- 
wemu rozsądkowi i niewykonalnych. 
Dość przypomnieć rozporządzenie Pre- 
zydenta o zagospodarowaniu lasów 
nie stanowiących własności Państwa. 
Szereg postanowień tego rozporządze- 
nia np. o uwolnieniu od podatków la- 
sów ochronnych trzeba było uchylić. 

Inne okazują się w praktyce nie- 
wykonalne, lub demoralizujące zarów- 
no obywateli jak urzędników. 

O ile ta metoda przygotowywania 
projektów ustawowych przez biuro- 
krację w tajemnicy — nie zawsze, jak 
np. w tym wypadku przestrzeganej — 
o ile ta metoda będzie dalej stosowa- 
na, to każdy nawy przepis. prawny 
konstruowany nie bez kładzenia zbyt 
wielkiej wagi na interesy urzędników, 
dążących do pówiększenia władzy i 
rozszerzenia swych urzędów, da sze- 
rokie pole do uzasadnionej a często i 
zjadliwej, podkopującej powagę rządu 
krytyki. Niejeden zaś projekt — staw- 
szy się przepisem prawnym przyczyni 
się tylka do powiększenia istniejące- 
go zamętu, do pogorszenia stosunków 
gospodarczych i do wystraszania z 
Polski kapitałów i wszelkiej prywatnej 
inicjatywy. - у 

Czas już przejść do zaprzągnięcia 
do współpracy w przygotowywaniu 
nowych norm prawnych także i oby 
wateli. 

Bo ustawy wydaje się w interesie 
Państwa i obywateli a nie w interesie 
biurokracji. Dr. Jan Hupka. 

Jarmark św. Piotra 
Już od ubiegłego poniedziałku rozpo- 

czął się na placu przed Św. Piotrem na An- 
tokolu ruch. Gwar, rozgardjasz, niekiedy 
kłótnie. 

Przygotowania to do dorocznego „fe- 
stu', dorocznego jarmarku, « go Wilno 
nasze tradycyjne i uroczyście od wiełu, wie- 
lu łat obchodzi. 

I tak, jak powiadam, już od poniedział- 
ku zaczęło się. Zaczęło się od tego, że ten 
i ów powbijał w ziemię kołki, ten i ów po- 
stawił stół. Powstały rzędy „kramów*, sto- 
isk, powstały jarmarkowe ulice. 

V środę zaczęty zjeżdżać odpustowe 
atrakcje. Więc: karuzełe, huśtawki, strzel- 
nice, wreszcie największe jarmarkowe wi- 
dowisko: zwierzyniec. 

Stopniowo stopniowo jarmark rósł i 
rósł, aż wkońcu w piątek wypełnił się cały 
płac przed kościołem, wypełnił płace przy- 
łegające do t. zw. ul. Kościuszki, cośmy ją 
dawniej poprostu Antokolem zwali, aż po 
boisko sportowe 6 p. p. Leg. 

Zjechali ludzie z całego świata iz pod 
Święcian i z Oszmiany i z pod Trok, 
Bieniakoń i Mejszagoły. A mało to „zagra- 
nicznych” gości mamy? 

u z za Szyrwint wóz ak w welnia- 
ki SZŁA tem gierwiaccy parafianie z płót- 
nem zjechali. 

Smorgońskich obwarzanków morze ca- 
łe. Stosy ich ogromne na wozach. Ruch wo- 
koło nich i rwetes bo każdy woli z pier- 
wszych rąk te smakołyki kupić. S 

Co kilka kroków piwiarnia. Kiełbasy, 
co zeszły rok jeszcze pamiętają, bułki, ma- 
„ło od nich świeższe, ale na wszystko ama- 
torzy się znajdą, bo jakże tu na  „feście” 

nie kupować? A wreszcie czy to warto czas 
tracić na szukanie przyzwoitej jadiodajni? 

Albo dziady! Czy kiedy mógł się gdzie 
jarmark odbyć, żeby dziadów nie było? 

Co krok — to jakaś zawodząca w nie- 
bogłosy baba, albo dziad siedzi i tylko gro- 
szaki — gdzie tam  groszaki — złotówki 
zbiera. Intencji ludziska mają dużo, pienię- 
dzy też ten i ów przyniesie, robi się więc 
taka kombinacja, że- się pierwszemi napełnia 
dziada czy baby a drugiemi ich kiesy i... 
wszystko w porządku. 

Na uboczu siedzi jakiś poważny, bro- 
daty starzec, ten inaczej na chleb zarabia: 
Wkoło siebie ludzi chętnych skupia i nauki 
prawi. Mówi dużo, płynnie i kwieciście, mó- 
wi, tak gestykulując jak najlepszy sejmowy 
orator ale ktoby się w tem  wszystkiem 
sensu chciał doszukać, ten: djabła zje... i 
„wszystko równo' nic nie poradzi. 

łacą więc „mówcy* wszyscy, jakby 
im ten wykup był niezbędny, a on gada, 
i i gada. Cały dzień — bez przerwy. 
oraz nowych ludzi ściąga i coraz nowych 

— naciąga. : 
Już od kilku lat tak się składa, že jak 

tylko św. Piotr — to deszcz murowany. G0- 
rąco, parno i co pewien czas ulewa, a po 
niej znowu pogoda. Mamy więc od kilku lat 
kilka razy na św. Piotra popłoch. Wszyscy 
biegną, chowają się, wszyscy szukają schro- 
nienia, a że go nie dla wszystkich wystar- 
cza więc wielu zmoknie akuratnie. 

Co nam w tym roku niebiosa przyniosą, 
nie wiadomo. Lepiejby jednak było, żeby ta 
deszczowa św. Piotrowa tradycja 'zawio- 
da _ (S) 

  

Z PRZECHADZEK URBANISTYCZNYCH. 

GEHENNA JAZDY AUTOBUSOWEJ 
Korzystanie z komunikacji autobusowej 

w Wilnie staje się coraz bardziej uciążliwe. 
Autobusami naszemi jeździć właściwie 

powinni tylko ludzie o mocnych nerwach 
it. zw. „Śśrodkach*. Kto się nie obawia, że 
mu duszę samochód wytrzęsie -tena jeździć 
może. 

Stare przysłowie powiada: „Kto musi, 
ten wiele może*. Przysłowie to nie posiada 
jednak zakończenia: „„nieść bez słowa 
skargi". Otóż ponieważ autobusami wileń- 
skiemi jeździ większość ludzi należących do 
kategorji „muszących*, zaś k„mogący* sta- 
nowią znakomitą mniejszość, przeto w 
obronie, w danym wypadku, większości 
autobusowiczów zabrąć mi głos wypada. 

  

Znajdzie się napewno ktoś, kto akurat 
z zamiarem nabycia sobie samochodu się 
nosi. Ten przeczytawszy początek moich 
gryzmołów gotów jeszcze się cofnąć i Sa- 
mochodu nie kupować. 

„ Głośno więc wołam: nie o samochody 
mi chodzi, nie do autobusów mam preten- 
sję. Broń Panie Boże! O jezdnię lepszą 
pragnę kruszyć kopię. 

Już słyszę powiedzenie: „Ładnieś się 
pan wybrał, toż nie dawniej, jak 2-3 ty- 
godnie temu pisaliście w „Słowie* o przy- 
szłych asfaltąch. Przecież jeszcze tego lata 
mają być, na wcale dużej przestrzeni ulic, 
zaprowadzone*, : 

„Otóż tym z moich oponentów co mi 
takiego, jak powyżej, monitu udzielić ra" 
czą, odpowiem: 

„Pomnik, wdzięczności pomnik Magi- 
stratowi naszemu od Wilna wdzięcznych 
mieszkańców należeć się będzie, jeśli istot- 
nie projekt przeasfaltowania miasta w czyn 
wprowadzi. Chodzi tylko o to, czy i kiedy 
to nastąpi. 

Tymczasem po „kocich łbach* ježdzi- 
my, jak jeździliśmy, a skoro tak jest, niech 
nam przynajmniej te „kocie łby* gdzie trze- 
ba od czasu do czasu reperują. 

„_ Właśnie w „przechadzkę“ niniejszą wle- 
piono fotografję, jedną z „przyjemnošci“ 
brukowych przedstawiającą. 

U zbiegu ulic Tomasza Zana i Witol- 
dowej na Zwierzyńcu rynsztoczek sobie 
biegnie wpoprzek. Cóż ©on winien jest, że 
go takim zrobiono, że nim się przez niego 
siaki taki pojazd przekolebie, już i resory 
nadwerężone, już i jadący akuratnie na 
wszystkie strony „wykaczani*. 

W każdym autobusie, ktoś z jadących 
zaklnie na rynsztok zwierzyniecki, bo i 
czasy kołysania już zapomniał pewno i 
akurat mu konduktor, równowagi utrzymać 
nie mogący, na nagniotki nastąpił. 

A spasatoł tymczasem, jak od niepa- 
miętnych czasów, a w każdym razie od 
początku ery autobusowej Wilna istniał, 
tak po dziś dzień istnieje. Czy to wreszcie 
ten tylko jeden zwierzyniecki rynsztoczek 
wpoprzek jezdni idzie, nieprzykryty de- 
szczułką? A mało to takich samych na 
ul. Piłsudskiego, na linji autobusowej Nr. 3, 

  

  

Popularna cena 

i pierwszorzędne zalety 

Nieoceniony w mieście 

  

. Niewyczerpane zasoby techniczne General Motors umożliwiły 
wypuszczenie na rynek 6-cio cylindrowego Chevroleta, zaopat- 
rzonego we wszelkie najbardziej współczesne udoskonalenia w 
cenie wozów 4 cyłindrowych. Nowy Chevrolet, posiadając 
wszystkie zalety znacznie droższego samochodu, wygodny, silny, 
i szybki jest dostępny dla najszerszego ogółu, dzięki niebywale 
niskiej cenie i umiarkowanym kosztom utrzymania. Zdobył on 
sobie od pierwszej chwili olbrzymią popularność w Polsce, jako 
wóz najbardziej odpowiadający polskim warunkom komunika- 
cyjnym. 

Gęsta sieć stacji obsługi, zorganizowana na wzór zagranicy 

przez Generał Motors w Polsce, zapewnia nabywcy Chevroleta 

fachową opiekę nad sprawnym funkcjonowaniem jego wozu 
oraz możność nabycia oryginalnych części zamiennych wrazie 
potrzeby. 

Należy jednocześnie zaznaczyć, że 6-cio cylindrowy Chevro- 
let może być nabyty na ułatwiomych warunkach płatności w 
porozumieniu z najbliższem zastępstwem General Motors. 

Wyrób General Motors. 
Upowažnione Zastępstwa na całem terytorjum Polski i w 

'Wolnem Mieście Gdańsku 

    
  

CHEVROLET 
GENERAL MOTORS w POLSCE, WARSZAWA 
  

ч <Ы    
: Turniej fenisowy 
Przypominamy, że w dniu dzisiejszym 

nisowych Parku Sportowego Mł. Szkolnej im. gen. 
rozpoczyna się na kortach te- 

Żeligowskiego propa- 
gandowy turniej tenisowy z następującemi konkurencjami: - 

Gra pojedyńcza z wyrównaniem pań o nagrodę przechod- 
nią - puhar firmy Juljan Nowicki i Syn. 

Gra pojedyńcza z wyrównaniem panów o nagrodę prze- 
chodnią—puhar Redakcji „Slowo“. 

W turnieju mogą wziąść udział 
lub niestowarzyszeni bez ograniczeń. 

wszystkie osoby należące do klubów 

Wpisowe - 3 zł. Zapisy przyjmuje kierownictwo Parku. 

Zbiórka zawodników o godz. 9 rano w Parku na kortach tenisowych, 
gdzie odbędzie się losowanie i wyznaczenie handikapu. 

  

Dzisiejsze imprezy sportowe 
Marsz Szłakiem Batorego. 

Dziś rozpoczyna się, budzący ogromne 
zainteresowanie, drużynowy marsz Szla- 
kiem Batorego. jak to już było zapowie- 
dziane ogólna trasa marszu, wynosząca 84 
klm. Konstantynów—Wiino rozdzielona jest 
ną dwa etapy: Konstantynów — Słobódka i 
Słobódka Wilno. Dotychczas zapisała się 
około trzydziestu drużyn. 

Broszura z okazji marszu. 

Z okazji Marszu Szlakiem Batorego 
Wojewódzki Komitet W. F. i P. W. wydał 
bardzo piękną broszurę, opatrzoną słowem 
wstępnem Prezesa Wojewódzkiego Komi: 
tetu W. F. i P. W. wojewody Raczkiewi- 
cza. Broszura jzawiera szereg artykułów 
sprawozdawczych o zeszłorocznym pierw- 
szym marszu Szlakiem Batorego oraz arty- 
kuły o tegorocznym drugim Marszu. Bro- 
szura jest bardzo bogato ilustrowana róż- 
nemi zdjęciami fotograficznemi. Każdy Z 
uczestników Marszu otrzyma tę książkę na 
pamiątkę uczestnictwa w zawodach. Prócz 
tego broszurą pojawiła się na rynku księ- 
garskim. 

Stadjon Ośrodka W, F. na Pió- 
romoncie. 

Dziś rozpoczyna się na Stadjonie 
Ośrodka międzyklubowy mecz lekkoatle- 
tyczny Pogoń—AŻZS. Mecz trwać będzie w 
przeciągu dwuch dni. 

Jutro na tymże stadjonie rozegrany bę- 
dzie pięciobój panów i trójbój pań o mi- 
strzostwo Okręgu. 

AZS — Warszawa na boisku 
wileńskim. 

Stołeczna drużyna akademików piłka- 
rzy zmierzy dziś i jutro swoje siły z miej- 
scową Makabi. Mecze zapowiadają się cie- 
kawie gdyż AZS jest drużyną mocną i do 
niedawna prowadzącą w rozgrywkach klasy 
A. Warszawy. W barwach AŻS'u zobaczy- 
my znanego Wilnu zawodnika (Pogoń) p. 
Karol Zbyszewski. 

Wycieczka automobil-klubu od- 
wołana. 

Zapowiedziana na dnie 28 i 29 b. m. 
wycieczka automobil-klubu połączona z 
grą „pogoń za lisem“ została odroczona do 
dnia 7 lipca r. b. 

albo na tej z numerem 4, co aż na stację 
Towarową wiedzie? > 

O, Municypalności wileńska! zlituj się 
nad starmyi naszemi autobusami, zlituj się 
nad nami, nieszczęsnymi ich pasażerami i 
tak, jak szyny po—„Piegutku* antokolskim 
zdejmujesz już teraz, tak i rynsztoki wpo- 
przek ulic, któremi autobusy kursują prze- 
prowadzone, rącz jakoś OE 

Onólnopolski Zjazd Ziemian w Poznaniu 
Podczas wystawy hodowlanej na 

P. W. K. począwszy od 29 czerwca 
do 7 lipca r. b. włącznie wystawiana 
będzie największa dotychczas w Euro- 
pie ilość inwentarza żywego, gdyż aż 
przeszło 5.200 sztuk. W ciągu tegoż 
tygodnia hodowlanego w związku ze 
znacznym udziałem większych  rolni- 
ków tak w wystawie hodowlanej, jak 
i w dziale rolniczym P. W. K. Rada 
Naczelna Organizacyj Ziemiańskich u- 
rządza zjazd członków Związków Zie- 
mian z całej Polski w Poznaniu w 
dniach od 5 do 9 lipca r. b. Zjazd 
ten ma na celu obok zwiedzenia Po- 
wszechnej Wystawy Krajowej pod- 
kreślenia roli i znaczenia rolnictwa i 
większych warsztatów rolnych dla ży- 
cia gospodarczego w kraju. 

Wobec pewnych pogłosek, lanso- 
wanych przez pewne koła polityczne, 
iż zjazd ziemian w Poznaniu ma mieć 
znaczenie polityczne, Rada Naczelna 
Organizacyj Ziemiańskich, organizują- 
ca ten zjazd, informuje nas, iż ma on 
mieć jedynie znaczenie gospodarcze 
przy podkreśleniu jaknajdalej idącego 
zrozumienia i poparcia dla prac o- 
becnego Rządu. 

PROGRAM 
Zjazdu Związku Ziemian 

6.VII. — Poznań. — 10.VII. 
1929. 

Sobota, 6 lipca 29. 

10,30. Otwarcie Zjazdu w westibulu 
reprezentacyjnym Powszechnej Wystawy 
Krajowej przy ul. Marsz. Focha, róg ul. 
Grunwaldzkiej (obok pomnika Kościuszki). 

a) Powitanie Zjazdu przez  Prezesą 
Wielkopolskieśo Związku Ziemian Hr. J. 
Żółtowskiego z Czącza, 

b) Przemówienie Prezesa Rady Naczel- 
nej Organizacyj Ziemiańskich ks. Kazimie- 
rza Lubomirskiego, B 

c) Referat o Wystawie Rolniczej i o 
Powszechnej Wystawie Krajowej wygłosi p. 
Jaxa Bykowski, vice-dyrektor Działu Rolni- 
czego P. W. K. i 

13,00. Wspólne śniadanie w Centralnej 
Restauracji P. W. K. na Terenach Wysta- 
wowych (Browaru klugera). : 

14,30. Zwiedzenie Pawilonu Związków 
Ziemian na Terenach Zachodnich P. W. K. 

(Dział Rolniczy) oraz zwiedzenie Wys- 

tawy. 
01,30. Raul i bal wydany ną cześć 

uczestników Zjazdu przez Wielkopolski 
Związek Ziemian na Białej Sali klotelu 
Bazer. 

Uwaga! Przemówienia wygłoszone na 
otwarciu Zjazdu transmitowane będą przez 
Radjostację Warszawską i Poznańską 
Od godz. 10,30 począwszy można zapisy- 
wać się na sali Zjazdu celem wzięcia 
udziału w wycieczkach gospodarczych, któ- 
re się odbędą 9-go lipca rb. 

Niedziela, 7 lipca 29 r. 

10.00. Msza św. dla uczestników Zjaz- 
du w Kościele św. Wojciecha. Po mszy 
św. Śniadanie dowolne—potem zwiedzenie 
Wystawy. Przewodnicy po Wystawie w ra- 
zie :zapotrzebowania — do dyspozycji w 
biurze Związku Ziemian—ul. Franc. Rataj- 
czaka 1 w czasie od 12-3. 

21.30. Bał urządzony przez Związek 
Ziemianek i Ziemian pod | protektoratem P. 
Prezydentowej Mościckiej. Czysty dochód 
przeznączony na cele niesienia pomocy 
biednej ludności Wileńszczyzny. Bal odbę- 
dzie się w Białej Sali Bazaru. 

Poniedziałek, 8 lipca 29 r. 

900. Od rana zwiedzenie Wystawy. | 
10.00. Zwiedzenie Pawilonu Meljoracyj 

Najpiękniejsze morze 
Marsylja przygotowuje się obecnie 

do uroczystego obchodu stulecia, za- 
winięcia do portu  Marsylskiego, 
pierwszego parowca. 

Jubileusze epokowych wydażeń, ma- 
ją tą przewagę nad  jubileuszami 
wielkich ludzi, że przypominają o 
wypadkach, które bezwzględnie wy- 
uarły doniosły wpływ na rozwój ca: 
łego państwa, podczas gdy bardzo 
często, ludzie wielcy widziani z bliska 
okazują się zupełnie małymi. 

Uroczyste obchody Święta jubileu- 
szowego w Marsylji, będą zarazem 
świętem tego najpiękniejszego wśród 
mórz, morza Śródziemnego. 

Piękne morze Sródziemne, o różno- 
rodnych i malowniczych wybrzeżach, 
miało czasy swojej Świetności, jako 
droga wodna dla niezmiernie ożywio- 
nego i bogatego handlu, potem przez 
jakiś czas znaczenie morza Śródziem- 
nego i jego portów upadło, a teraz 
znowu zaczyna Się coraz bardziej 
ożywiać. Wybrzeże Azjatyckie zaczy- 
na się budzić, Afryka wychodzi z cza- 
sowego odrętwienia, nie mówiąc już 
o Marsylji, która co do znaczenia w 
eksporcie i imporcie do Francji, zaj- 
muje już piąte miejsce, przytem  do- 
dać należy, że port w Marsylji roz- 
wija się z kolosalną szybkością. 

Przypuszczać należy, że podczas 
jubileuszu stulecia Pierwszego parow- 
ca, będzie omawiany nietyiko doro- 
bek tych ostatnich stu lat minionych, 
lecz również będą poruszane sprawy 
prac i rozwoju portu w Marsylji na 
przyszłość. Z. K. 

  

TANIO 
najlepsze Farby, Pokost, Pędzle, 
Szczotki i t. p. Oraz farby ochronne 
do mostów żelazn. i drewnianych 

poleca 
SKŁAD FARB 

Franciszka Rymaszewskiego 
Wilno, Mickiewicza 35. “g 
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nego na Terenach Zachodnich P. W. K. 
(Dział Rolniczy) Tamże 3 krótkie referaty 
a 10 minut z dziedziny meljoracji. 

12.00. Wycieczką na Sołacz celem zwie- 
dzenia sztucznych deszczowni Uniw. Poza 
Popołudniu wolno. 

Wtorek, 9 lipca 29 r. 
6 00 do 8.50. Wyjazd wycieczek z głów- 

nego dworcą do poszczególnych majątków 
Wielkopolski, celem zwiedzenia ich. Wszel- 
kich bliższych informacyj co do miesżkań, 
zwiedzania Wystawy wycieczek i t.p. udzie- 
lać będzie członkom *zjazdu Biuro infor- 
macyjne Wielkopolskiego Związku Ziemian, 
Kao głównym, czynne przez całą 
obę.
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   akon ten mający ża cel swój, 
X nad chorymi i niedolęžnymi, 
ieyilna w 1635 r. sprowadził bi- 

> Abraham Woyna. Pozostawali 
Jonnicy na terenach im podarowa- 
k, prowadząc szpital do roku 1843, 
dy to rząd rosyjski ich usunął. 
tedy też zostały zamknięte i inne 
sztory tegoż zakonu na terenie 

olski, pozostały tylko domy w Kra- 
kowie i Zebrzydowicach. 

Po burzach dziejowych, gdy Ро!- 
ska strząsnęła z siebie kajdany nie- 
woli, zmartwychpowstała i prowincja 

ka Boniiratrów. Przetrwałe w za- 
ruchach konwenty w Krakowie, 

Zebrzydowicach i powstałe na zie- 
miach polskich nowe w czasach za- 
orów wyodrębniają się w 1919 r. w 
dzielną prowincję pod zwierzch- 

ictwem O. Hijacentego Misiaka, za- 
eżną jednak od prowincji prusko- 
ląskiej. Dopiero w 1922 r. usamo- 

dzielnia się prowincja polska, a na 
jej czele z wolnego wyboru braci zo- 
staje postawiony pierwszy prowincjał 
odrodzonej prowincji, wyżej wymie- 
niony O. Hijacenty. Po nim na na: 
stępnej kapitule w 1925 r. stanowisko 
to obejmuje wielce zasłużony zako- 
nowi O. Eljasz Ulman. 

Jaką zaś jest praca zakonu w 
Polsce, świadczyć mogą dane zaczer- 
pnięte ze sprawozdań z działalności 
konwentów krakowskiego i katowic: 
kiego za rok 1928. W Krakowie w 
roku tym przebyło 2069 chorych, z 
<zego 281 wyznania mojżeszowego, 
przebywając ogółem 41984 dni, czyli 
przeciętnie dziennie 114 chorych. Po- 
madto wykonano operacji poważniej- 
szych 1438, a porad ambulatoryjnych 

i drobnych zabiegów leczniczych wy- 
konano z górą 43000, nie licząc w to 
pracy w ambulatorjum dentystycznem. 
W, Katowicach w tym okresie było 
chorych 1844, przebywając dni 56724, 
przeciętnie dziennie 155 chorych. O- 
geracji poważniejszych wykonano 461, 
ponadto wydając bezpłatnie biednym 
i bezrobotnym 53513 obiadów i ko- 
lacyj. 

Nowopowstała prowincja polska 
zakonu św. Jana Bożego, licząca, pod- 
ług ostatnich danych, domów zakon- 
mych osiem i mająca za sobą pracę 
konwentów ocalałych z burz dziejo- 
wych oraz nowopowstałych, pragnęła 
rozszerzyć swą działalność i na Wilno 
Rozpoczęto pertraktacje z władzami 
świeckiemi i duchownemi; Ś. p. bisk. 
wileński Jerzy Matulewicz z entuzjaz- 
mem odniósł się do powrotu zakonu 
i już 20 mają 1924 roku kościół św. 
Krzyża--Bonifratrów oddał zakonowi. 

Sprawa jednak zwrotu klasztor- 
ch murów, będących w posiadaniu 
agistratu m. Wilna, nie doszła , do 
kutku i gdy 9 stycznia 1925 „roku 
rzyjechał z konwentu krakowskiego 
r. Jan Grande, musiał korzystać z 
ościnności O.O. Jezuitów. Dopiero 
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władzami miejskiemi otrzymali bracia 
w liczbie trzech maleńki pokoik na 
piętrze, przyległym do kościoła. 
Zwierzchnictwo tymczasowe nad brać: 
mi objął kapłan zakonu O. Jan Bo- 
ży Krauze. Później, drogą  pertrakta- 
cji, otrzymano jeszcze kilka pokoików, 
przy których remoncie nowo przyby- 
ły przeor O. Ignacy Marquitan, za- 
jębiwszy się, po czternastu dniach 
bytu w Wilnie zmarł dnia 4 czerwca 

1925 r. Zastępstwo po nim pełnił 
znowuż O. Jan Boży, aż do przyby- 
cia nowomianowanego wikarego O. 
Macieja Bujary wyznaczonego na ka- 
pitule, odbytej w Krakowie dnia 9 — 10 

Na odcinku Michniewicze odbyła 
Się konferencja polsko-sowiecka zwo- 
łańa w celu omówienia sprawy wyda- 
"wania zbłądzonych za kordon koni i 
bydła. Ostatnio z tego powodu wy: 

| nikł cały szereg zatargów pomiędzy 
włościanami a strażą graniczną która 

Onegdaj na odcinku Stołbce przedo- 
stał się do Polski niejaki Katuszko, który 

iał na całem ciele liczne poranienia, Wed- 
ług jego zeznań chcąc się przedostać przez 

, linię graniczną trafił on na kręcących się 
/ w pobliżu granicy rzekomych przemytni- 

kėw, którzy zobowiązali się przeszwarco- 
wać go do Polski, za opłatę 30 rb. w zło- 
cie. Katuszko zgodził się i w towarzystwie 
nieznajomych udał się w drogę. Przecho- 
dząc przez nieznany sobie las Katuszko 
otrzymał nagle cios w głowę zadany; mu 

     

  

     

    

Aum 
Generalne Przedstawicielstwo 
uwagę wszystkich jnteresującyć 
dowemi na doniosły w swych 

cych w Stanach Zjednoczonych 

  

o pertraktacjach O. Prowincjała z 

  

ti Pal! 
WAGA? 

„HUDSEXWwĄy« Tow. Handlu Samochodowego w Gdańsku” 
samochodów „Essex' 
h się zagadnieniami samocho- 

rynkowi polskiemu samochodów „Essex" po cenie 

pd 2.000 — gdy 4.000 Zł. 
od wykalkułowanej ną podstawie Cen stanowiących o istotnej 

wartości samochodów amerykańskich t. zn. cen, 

Twierdzenie powyższe udowodni niezbicie najbliższe przed- 

stawicielstwo samochodów „Essex': 

w Wilnie, ul. Mickiewicza 23. 

Zanim nabędziecie samochód, obejrzyjcie „Essexa“ i do- 

wiedzcie się o rewelacyjnej jego cenie! 

BONIFRATRZY 
czerwca 1925 roku. Przeorem po nim 
został O. Anzelm Koniarek by dalej 
prowadzić zbożne dzieło i rewindy- 
kować własność zakonu. 

Magistrat m. Wilna początkowo, 
jak można stwierdzić na podstawie 
korespondencji, znajdującej się w wy- 
dziale Opieki Społecznej miasta, przy- 
chylnie odniósł się do zakonu; gotów 
był nawet oddać przytułek starców, 
znajdujący się w murach klasztornych, 
bez żadnych zastrzeżeń. Później jed- 
nak zawiał wiatr inny z niewiadomych 
powodów i odtąd sprawa cała natra- 
fiała na ustawiczne przeszkody.Ostat- 
nia tego rodzaju, że ni mniej, ni wię 
cej Magistrat jest właścicielem +pose- 
sji odwiecznie i że zakon był tylko 
chwilowym użytkownikiem (w  notat- 
kach jakie znalazły się w zeszłym ty- 
godniu w dziennikach niezupełnie Ściś- 
le użyto zwrotu „w chwilowe posia- 
danie Magistratu”, gdyż władze miej- 
skie zawsze i wszędzie twierdziły, że 
ziemia posesji klasztornej jest włas- 
nością miasta). 

Sprawa stanęła na martwym pun- 
kcie i zakon mimo swej woli musiał 
się udać poszukując swych praw, do 
sądu powierzając obronę p. mec. 

Marjanowi Kosińskiemu. Sąd na po- 

siedzeniu w dniu 9 kwietaia br. przy- 

znał tytuł własności do klasztoru za- 
konowi. Obecnie zmieniło się i stano- 
wisko Magistratu na przychylniej- 
sze zawdzięczając czemu dosło także 
do porozumienia w sprawie przy- 

tułku dla starców, mieszczącego się 

w murach klasztornych. Zakon dnia 
1 lipca b. r. obejmuje go pod wła- 
sne kierownictwo, zapoczątkowując 
po blisko stuletniej przerwie swą 

działalność dobroczynną. 
Życząc na tem miejscu zakonowi 

powodzenia w zbożnej jego pracy, 
odzywamy sję jednocześnie do spo- 
łeczeństwa naszego z prośbą by po- 
parło tą nową placówkę w miarę sił i 
możności. Bracia ofiarowują swą 
pracę i wszelki wysiłek by nieszczę- 
śliwym starcom i ułomnym  osłodzić 
ostatnie dni żywota. 

Kto by chciał zapoznać się bliżej 
z działalnością Bonifratrów w Polsce 
a szczegółowo z historją domu wi- 
leńskiego, tego odsyłamy do dość 

obszernej pracy p. St. Rosiaka p. t. 

„Bonifratrzy w Wilnie", znajduje się 

ona w handlu księgarskim oraz przy 
kościele Bonifratrów. 

S. Buras.    в 

в 
m PAMIĘĆ według metody prof. mne- 
z moniki, Członka Akademji Paryskiej 
m S. Fainsztejna, opartej na psychol. 
® prawach kojarzenia wyobrażeń, wzma- 
B cnia i udoskonala u osób każdego 
m wieku D. Fajnsztejn Wilno, Zawal- 
M na 15. tel. 12-73. Specjalny kurs dla 
Ė maturzystów i eksternów. Moje lekcje 
m korespondencyjne dla zamiejscowych 
3 w zupełności zastępują ustne wykła- 
в danie. Dla uczącej się młodzieży, 
m urzędników i grup ulgowe warunki: 
= Informacje 5-6 po poł. Prospekt 
a wysyłam darmo. 

  

  

NA SEZON BUDOWLANY 
D E 5 E K suchych budowlanych 

i stolarskich 
oraz WSZELKIE MATERJAŁY BU- 
DOWLANE poleca skład tartakowy 

D. MARGOLIS Wilno, 
Ul. PLJARSKI 2, į 

(za Zielonym Mostem ną lewo). —0 

Z ot nono 45 

Konierencja polsko-sowiecka 

zatczymywała przechodzących przez 

linję graniczną poszkodowanych uda- 

jących na poszukiwanie zaginionych 

koni. Zobowiązano się, że wszyst 

kie te sprawy będzie się załatwiano 
za pośrednictwem straży. (b) 

Ograbili w nasie granicznym 
przez jednego z przewodników ciężkim ki- 
jem. Drugi przewodnik idący obok nigo 

chwycił go za gardło i począł dusić. Roz- 
poczęła się walka, w trakcie której Ka- 

tuszko otrzymał tak ciężkie rany, że stra- 

cił przytomność. Gdy po pewnym czasie 

otworzył oczy zauważył, że leży w jakimś 

bagnie bez palta i butów. W kieszeni we- 

wnętrznej palta było 180 rb. w złocie, które 

bandyci zabrali. Po kilku dniowym błądze- 

niu po okolicy zdołał zmaltretowany zbieg 
dostać się do Polski. 

zwraca 

skutkach fakt zaofiarowania 

niższej 

obowiązują- 
Ameryki Półn. 

Podpalenie Hal Miejstich 
_ Nocy onegdajszej dozorcy nocni peł- 

niący dyzury w pobliżu Hal Miejskich zau- 
wążyli kłęby dymu wydostający się z jed- 
nej z piwnic znajdujących się pod gmachem. 
Zaalarmowano natychmiast pobliski komi- 
sarjat policji, skąd wysłano kilku policjan- 
tów w celu zbadania sprawy na miejscu. 
Po otwarciu drzwi i dostaniu się do środ- 
ką stwierdzono, że w piwnicach wybuchł 
pożar, który zajął już zapasy wędlin i sło- 
niny, będące własnością właścicieli sklepów 
w Haląch: Sakowicza i Żurawskiego. Po- 
żar zdołano w prędkim czasie ugasić, nie 
maiej jspowodował on straty w towarze na 

  

KRONI 
SOBOTA | 

29 ozs | | Wschód si. g. 2 m. 40 
Piotra i P. Zach. sł. o g, 19 m. 62 

futro 

Emilji 

Spostrzeżenia m eiocza Zakładu 
Meteorologii U. S. B. 

1 z dnia 28 - VL 1929 г 

Ciśnienie | -g, 
średnie w m. į 760 

‚ 
Temperatura i | 
średnia | + 140C 

Opad za do- J 06 
bę w mm. | у 

wiatr | н 
przeważający | Zachodni 

Uwagi: pochmurno krótkotrwała ulewa 
z gradem. 

Minimum za dobę-|- 75. >, 
Maximum na dobę -l- 20. 77 
Tendencja barometryszna: 

wzrost ciśnienia. 
  

URZĘDOWA 

— Zarządzenie p. wojewody w sprawie 
szarwarku. Ogólne niezadowolenie sfer rolni- 
czych wywołane nadmiernem obciążaniem 
gospodarstw rolnych szarwarkiem przez ra- 
dy gminne znalazło zrozumienie u władz 
wojewódzkich, które stanęŁy całkowicie na 
stanowisku, że doprowadzenie dróg do sta- 
nu możliwego jest pierwszorzędnym zada- 
niem samorządu nie może jednak przyczy- 
niać poważnych strat gospodarstwom. 

W okólniku swym, wystosowanym do 
przewodniczących wydziałów powiatowych 
p. wojewoda zaleca by po ustałeniu przecięt- 
nej w danej miejscowości ceny dnia robocze 
go lub ceny dostarczenia metra3 żwiru ro- 
boty drogowe w naturze ustalane były przez 
rady gminne w takiej wysokości by po prze 
rachowaniu ich na gotówkę, nie przekracza 
ły maksymalnej normy 1 zł. 50 gr. od zło- 

tego płąconych podatków państwowych bez- 

pośrednich. Normy te muszą być stosowane 

już w roku bieżącym. 

— (0) Z posiedzenia Okręgowej ko- 
misji Ziemskiej w Wilnie, Dnia , 26 i 27 
czerwca, pod przewodnictwem prezesa O. 
K. Z. w Wilnie p. St. Łączyńskiego, odbyło 
się posiedzenie Okręgowej Komisji Ziem- 
skiej w Wilnie. 

: pierwszym dniu posiedzenia Komisja 
zatwiercziła 12 projektów scalenia grun- 
tów poszczególnych wsi, położonych w 
pow.  Wileńsko-Trockim,  Święcianskim, 
Brasławskim, Ossmiańskim, Postawskim i 
Dziśnieńskim. 

Pozatem Komisja ustaliła na 160 dzie- 
sięcin rozciągłość służebności  pastwisko- 
wej, obciążającej pierwotne dobra ziemskie 
Ołona, zaś obecnie stanowiące dobra ziem- 
skie Ołona, własność Witolda Kucewicza, 
dobra ziemskie Bolesławowo, własność 
Eleonory Czernickiej, oraz lasy obrębu 
Zatroczańskiego „nadleśnictwa Trockiego, 
własność Państwa, na rzecz wsi Ołona, 
gm. Rudziskiej, pow. Wileńsko-Trockiego. 

Następnie Komisja zatwierdziła projek- 

ty przymusowego zniesienia. służebności 
pastwiskowej, obciążającej; a) „wydzielone 
z byłych dóbr ziemskich Żary vel Anusino, 
gm. Postawskiei, pow. Postawskiego, ma- 
jątki: Żary I, własność Wandy ze Śmigiel- 
skich Reiff-Orłowskiej, Żary Il, własność 
Bronisławy Kalinowskiej i folwark Ignacisz- 
ki, własność An. i Ap. Śmigielskich, na 

rzecz wsi Cucki; b) dobra ziemskie 
Chołchło, gm. Gródeckiej, pow. Mołode- 
czańskiego, własność Olgi Czajkinowej, ną 
rzecz m. Chołchło i wsi Witkowszczyzna, 

W końcu Komisja postanowiła umożyć 
postępowanie w sprawie likwidacji służeb- 
ności pastwiskowej. obciążającej rzekomo 
grunta nadleśnictwa Smorgońskiego w uro- 

czysku Mikulewszczyzna, na rzecz wsi Mi- 
kulewszczyzna, gm  Krewskiej, powiatu 
Oszmiańskiego. 

W drugim dniu posiedzenia Komisja 
zatwierdziła 7 projektów :scalenia gruntów 

poszczególnych wsi i projekt przymusowe 
go zniesienia służebności, obciążającej uro- 
czysko Trabowszczyzna, gm, Grėdeckiei, 
pow. Mołodeczańskiego, własność S. i A. 
Mietlickich, na rzecz wsi Dowgule i Ja- 

dziejki. z 
Reszta spraw, objętych porządkiem 

dziennym, z powodu różnych formalnych 
przyczyn została odroczona. 

MIEJSKA 
— (oe) Posiedzenie Rady miejskiej. Do- 

wiadujemy się że najbliższe posiedzenie Ra- 

dy miejskiej odbędzie się dnia 11 lipca. 
— [iość chorych epidemicznie na terenie 

Wileńszczyzny. W przeciągu ostatniego ty- 

godnia zarejestrowano na terenie wojewó- 

dztwa naszego następujące wypadki chorób 

zakażnych: dur (tyius) brzuszny — 7 dur 

plamisty — 6, płonica 10, błonica — 10, 
odra — 24 krztusiec — 39 i jaglica — 14. 

WOJSKOWA. 
— Dowódca i Korpus Oficerski 5 pułku 

iechoty łeg. zawiadamia, że pułk w roku 
ym swego święta uroczyście obcho- 

dzić nie będzie. Kwotę zebraną na urządze- 
nie Święta przeznacza pułk na fundusz dy- 
spozycyjny Pana Ministra Spraw Wojsko- 
wych“. 

SZKOLNA 
— Egzaminy dojrzałości dła eksternów. 

Kuratorjum Okręgu Szkolnego Wileńskiego 
zawiadamia, że egzaminy dojrzałości dla 
eksternów w terminie jesiennym r.b. rozpo- 
czną się dnia 16-go września rb, Podania o 
dopuszczenie do egzaminów składać należy 
do Kuratorium  (Kancelarja pok. 84) w 
terminie nieprzekraczalnym do dnia 15 ser- 

      

   

          

pnia rb. 
Do podania dołączyć należy: metrykę u- 

rodzenia, życi s własnoręcznie napisany 
z dokładnem w aniem, gdzie  ekstern, 
łub eksternistka u (a) się, gdzie, y i 
jakie składał(ła) już egzaminy, jak przygo- 
tował(a) się do egzaminów: posiadane świa 
dectwa szkolne a szczególniej z ostatnich 
lat nauki, wykaz lektury z jęz. polskiego i 

  

  

spad następnie = 

sumę 3 tysięcy złotych. Oględziny miejsca, 
gdzie wybuchi ogień jako też okoliczności 
towarzyszące rowi nasunęły 
podejrzenie, że pożar powstał wskutek 
podpalenia. pól aresztowała pewnego 
osobnika, który miał zatarg z Sakowiczem 
i Żurawskim i Odgrażał się im zemstą. Do- 
chodzenie ustąfi, czy faktycznie on jest wi- 
nien. Natomiast nie ulega wątpliwości, że 
pożar wynikł z powodu podpalenia i gdyby 
nie ugaszenie go w zarodku mógłby on 
spowodować pożar całego gmąchu Hal 
Miejskich. (c) 

GZIERIOWEAASZLOWBNA 

! 
jęz. obcych, dwie nienaklejone  iotograije, 
Świadectwo moralności, wystawione przez 
władze kompetentne miejsca zamieszkania, 
oraz kwit o wpłaceniu taksy egzaminacyjnej 
w wysokości 60 zł. do Centralnej Kasy Pań- 
stwowej przez PKO Nr. 30110. 

    

policji 

Podania nie odpiadające powyższym wa- pi 
runkom będa zwracane bez rozpatrywania. 

Wskazanie danych niedokładnych lub nie 
zgodnych z rzeczywistością może spowodo- 
wać niedopuszczenie do egzaminów lub u- 
nieważnienie już wydanego Świadectwa. 

W podaniu należy również wskazać wy- 
dział gimnazjum i zaznaczyć, z którego języ 
ka obcego (francuski, niemiecki i angielski) 
chce esternistka (ekstern) składać egzamin. 

> AKADEMICKA. 

— A wycieczka do Po- 
znania. Wileński Komitet Akademicki or- 
ganizuje w dniu 9 lipca r. b. akademicką 
wycieczkę do Poznania na Powszechną 
Wystawę Krajową. W Poznaniu wycieczka 
zabawi 3 dni. 

_. lnformacji udziela oraz Ona za- 
pisy sekretarjat Komitetu (Wielka 24) w 
dnie powszednie do dnia 5-g0 lipca r. b. 
włącznie od godz. 19-ej go 20-ej. 

S ZEBRANIA I ODCZYTY 

— Z'ramienia Polskiego T-wa Eugeni- 

cznego 27 Czerwca został wygłoszony przez 

dr. med. ]. Genzela odczyt na temat ada- 

nia psychologji indywidualnej przy wyborze 

zawodu”. Na ostatnim wiosennym odczycie 
również jak i na innych publiczność zjawiła 

się licznie. д 

Nowy cykl odczytów na tematy treści 

eugenicznej przewidziany. jest w sezonie je- 

‚ 

siennym. 

RÓŻNE 

— Wyjazd Biskupa Bandurskiego do 

Strzelców Wielkopolskich i na Kongres 

Eucharystyczny do Sosnowca. W dniu wczo 

rajszym wyjechał JE biskup Bandurski»na 

uroczystości 10lecia 62 punłku piechoty do 

Bydgoszczy, następnie 30 bm. bierze udział 

w Kongresie Eucharystycznym w Sosnowcu. 

— Wycieczka dziennikarzy austryjackich 

w Wilnie. W środę 3 lipca przybędzie do 

Wilna na jednodniowy pobyt wycieczka 

dziennikarzy austrjackich. Zainteresowanie 

się Wilnem zegranicy wzrasta stale, to też 

niema niemał tygodnia abyśmy nie gościli 

u siebie gości z Europy lub Ameryki. k 
— (Wycieczka Zw. Miodziežy Polskiej 

na PWK. W dniu dzisiejszym wyjeżdża do 

Poznania wycieczka Stow. Młodzieży Pol- 

skiej, zorganizowana przez Zw. M.P. w Wil 

nie. Przed wyruszeniem na dworzec uczestńi 

cy wycieczki wysłuchali Mszy św. przed Cu 

downym Obrazem Ostrobramskim. | 

Jednocześnie wyruszyły grupy tejże wy- 

cieczki z Brasławia, Postaw i Lidy. Uczestni 

kami wycieczki jest przeważnie młodzież 

rolnicza. : 

— Poświęcenie sztandaru _ Garnizonu 

Strzeleckiego m. Wilna odbędzie się jak do- 

nosiliśmy dnia 30-go czerwca 1929 r. w 0- 

grodzie Bernardyńskim o godz. 14. Poświę- 

cenia dokona ks. prałat Sawicki, O godz. 15 

nastąpi wspólny obiad żołnierski, o godz. 17 

rozdanie nagród zawodnikom Marszu Bato- 

rego. Na uroczystość zapowiedziało przyby- 

cie cały szereg osobistości z Warszawy. ‹ 

Po oficjalnej części odbędzie się zabawa ogro- 

dowa przy dźwiękach dwuch orkiestr wojsko 

wych. 
— Walka z jaglicą. Kolumny okulistyczne 

Czerwonego Krzyża rozpoczęły w. tebo- 

kiem i Džišnie swą pracę. Frekwencja zgla- 

szających się celem leczenia ludności jest 

bardzo wielka, gdyż zrozumiano nareszcie, 

że ,zamawianie* nie działa skutecznie. , 

Podkreślić należy że kolumny te organi- 

zował Wil. Oddział P.C.K, : 
— W sprawie ochotniczej Straży Pożar- 

nej w Wilnie. Ochotnicza Straż Pożarna m. 

Wilna jest najstarszą ze wszystkich placó- 

wek strażackich w Polsce. Powstanie swoje 

datuje od roku 1802. 127 lat pracy społecz- 

nej, pełnej poświęcenia zmagań i trudów. 
Od roku 1927 straż ochotnicza w Wilnie 

jest nieczynna. Mimo wa próśb 

delegacji straży, Związek Straży ożarnych 

w Wilnie nie przedsięwziął żadnych kroków 

zmierzajacych do wskrzeszenia iei. _ Zwią- 

zkowi nie należy się może i dziwić bo w 

skład obecnego Zarządu wchodzą również 

członkowie nieczynnej straży ochotniczej. 

Nasuwa się tylko pytanie gdzie jest doro- 

bek przeszło stuletni straży? Co się stało z 

narzędziami i jej majątkiem? 

Magistrat m. Wilna posiada straż zawo- 

dową, zaopatrzoną w nowoczesny , sprzęt 

automobilowy i powoływanie do życia stra- 

ży ochotniczej może minęłoby się z. celem. 

Jest to kwestja zapatrywań. Stan AE. 

straży zawodowej i narzędzi posiadanych 

przez nią nie daje żadnej gwarancji, że na 

wypadek kilku pożarów w jednym czasie 

lub pożaru masowego obecna straż zawodo- 

wa potrafi opanować  żywiół choćby ze 

względu na zbyt szczupłą ilość ludzi. Chcąc 

być przygotowanym na wszelkie ewentual- 

ności a szczególnie na wypadek pożaru ma- 

sowego, konieczna jest rezerwa choćby od- 

działu karnego ludzi obeznanych z narzę- 

dziami i umiejętnością gaszenia pożarów. 

Jeżeli nawet sprawa zostanie przesądzona W 

ten sposób, że ochotnicza straż w Wilnie 

będzie rozwiązana, to najwyższy czas, przy- 

stąpić do prawnego załatwienia sprawy. To- 

wwarzystwo ochotniczej straży pożarnej w 

Wilnie posiada swój statut zatwierdzony 

przez województwo. Statut ten przewiduje 

możliwość rozwiązania straży i sposób prze- 

kazania majątku. Przypuszczamy że ostatni 

Zarząd straży przystąpi do uregulowania po- 

wyższej sprawy i da społeczeństwu gwa- 

rancię że wysiłek lat ubiegłych i majątek 

wileńskiej straży ochotniczej zostanie prze” 

kazany właściwym czynnikom. „Wojewódzki 

Związek Straży pożarnych winien wreszcie 

zainteresować się takim stanem rzeczy I po- 

móc załatwić kwestję statutowo w przeciw- 

nvm bowiem razie będziemy zmuszeni od- 

nieść się do pana starosty grodzkiego. 

TEATR I MUZYKA 

— Teatr Polski. Pożegnalne wyste 

py W. Brydzińskiego. Dziś w sobotę wielki 
nasz gość wystąpi przedostatni raz w Wilnie 

w dowcipnej pełnej niespodzianek komedii 

włoskiej „Twarz i maska” która po jutrzej- 

  

szem przedstawieniu schodzi zupełnie z re- 
pertuaru. 

Premjera w poniedziałek, 
— Pożegnanie W. Brydzińskiego. Jutro 

w niedzielę o godz. 8.30 nastąpi ostatni po- 
żegnalny występ znakomitego gościa W. 
Brydzińskiego, w oryginalnej i niezmiernie 
wesołej komedji „Twarz i maska', 

Ceny miejsc zniżone. 
— Występy Zotji Jaroszewskiej. Liczni 

zwolennicy talentu Zofji Jaroszewskiej w 
Wilnie, którzy z taką natarczywością przez 
ostatnie dwa lata dobijali się o jej wystę- 
py nareszcie mogą być zadowoleni, Żofja 
Jaroszewska bowiem, zdobywszy w Warsza- 
wie i Krakowie kilka nowych kreacyj, któ- 
rym krytyka poświęca całe feljetony, jutro 
rozpocznie gościnę na naszej scenie. Pier- 
wszą sztuką, w której Zofja Jaroszewska 
pokaże nam swe dawne, no i liczne nowe 
walory swego bujnego talentu (wiadomo 
bowiem, że z liszki przedzieżgnęła się w tę- 
czowo barwnego motyla) będzie „Cień* Ni- 
codemiego. 

CO GRAJĄ W KINACH? 

Kino Heljos — W obronie kobiet. 
Kino Miejskie — Tarzan i „Złoty Lew". 
Kino Lux — Na własnych śmieciach. 
Kino Polonja. — Romans królewski. 
Kino Piccadilly — Dama w tygrysim 

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

dziec" (Ill serja) 

WYPADKI I KRADZIEŻE. 
— (c) Fruwająca taksówka. Nieujaw- 

nieni sprawcy wyprowadzili z podwórka Nr. 9 
przy ul. Piłsudskiego taksówkę, będącą wła- 
snością Fieleny Paszkiewiczowej. Wszczęte 
natychmiast przez poszkodowaną poszuki- 
wania doprowadziły do ujawnienia skra- 
dzionego samochodu, porzuconego na ulicy 
Węgłowej. Oględziny taksówki wykazały 
uszkodzenie chłodnicy. 

(c) Rzucił się do Wilji. Wczoraj 
rano. z mostu Zielonego rzucił się do 
Wilji Aleksander Daniszewski, niewiadome- 

(© miejsca zamieszkania. Wydobyto go po 
ilku minutach, lecz wobec stwierdzenia, 

że padając doznał on powaźnych poranień 
głowy i piersi odwieziono go do szpitala 
żydowskiego. Stan jego ciężki. 

- (c) Odnalezienie. Zaginiony przed 
kilku tygodniami Janusz Wiszniewski zo- 
stał zatrzymany w Warszawie i oddany na- 
stęenie pod opiekę Franciszki Grzybow- 
skiej (Mostowa 15). Taksamo odnalazła się 
Monika Ławecka, którą zatrzymano w Du- 
niłowiczach* 

— (c) Kradzież obuwia. Do mieszkania 
Szewy Borowik (Bazyłjańska 6) po uprzed- 
niem usunięciu przeszkód dostali się złodzie- 
je którzy skradli 115 par pantofli kaloszo- 
wych, kostjum męski i inne rzeczy. Poszko- 
dowana straty określa na 2 tysiące złotych. 

— (c) Zginął rower. Stanisławowi Szpa 
kowskiemu (Zwierzyniecka 13) zginął pozo 
stawiony chwilowo na ul. Rudnickiej koło 
domu Nr. 6 rower rejestracyjny numer 100. 

— (c) Rabunek. Wczoraj w godzinach 
-popołudniowych do przechodzącej ulicą M. 
Pohittlanka Simy Salmy podeszło 2 osobni- 
ków którzy podstępem wyrwali jej z pod 
pachy zawiniątko w którem znajdowało się 
palto, poduszka i kilka sztuk bielizny poście- 
lowej i uciekli w kierunku Góry Boufałowej. 

Zarządzone natychmiast przez policję poszu 

kiwania nie dały rezultatów. Dziwne rozwy- 
drzenie przestępców dało się zaobserwować 
ostatnio w Wilnie którzy pozwalają sobie 

na  napastowanie przechodniów w biały 

dzień. > 
— (c) Dozorca ogredowy wpadł do Wi- 

lenki. Wczoraj w godzinach ponołudniowych 
podczas porządkowania ścieżki przy wejściu 
do ogrodu po-Bernardynskiego Od: Strony 
košciola upadi z wysokiego brzegu dė Wi- 
lenki dozorca tego ogrodu Jerzy Chrul (Mi- 
ckiewicza 3). Wypadek zauważyli przecho- 
dnie którzy rzucili się na ratunek i wydoby- 
li go z wody. Okazało się że Chrul dostał 
nagle zawrotu głowy co też spowodowało 
wypadek który mógł się skończyć tragicz- 
nie. Wypadek ten nie jest odosobnionym 
ponieważ stromy w tym miejscu brzeg Wi 

lenki nie jest zupełnie zabezpieczony i ba- 

wiące się tam dzieci bardzo często spadają 
do wody. Dziwić się należy, że Magistrat 
dotychczas nie pomyślał by zbudować na 
tym odcinku jakąś barjerę co uchroniłoby 
od wypadków nie tylko dzieci lecz i doro- 
słych. Policja również ma tutaj coś do po- 
wiedzenia. 

KRONIKA MIEJSCOWA 

— (n) Ceny w Wilnie z dnia 28-go 
czerwca r. b. 

Ziemiopłody: Ceny za 100 kg. przy 
tranzakcjach wagonowych franco st. Wilno: 
żyto 30—31, owies zbierany 30—31, jęcz- 
mie6 na kaszę 27- 28 browarowy (brak), 
otręby pszenne — 24 żytnie — 23, ma- 
kuchy Iniane 47 — 48. Tendencja słaba 
Dowóz dostateczny. 

Ceny rynkowe: pszenica 40-45, żyto 
32-34, jęczmień 32—33, owies 33—24, 
gryka 40—43, ziemniaki 12—13, siano 10 —12, 
słoma 9—10. 

Mąka pszenna 85-100, żytnia razowa 
35 - 36, pytlowa 45—48 za kig. 

Kasza jęczmienna 70—85, jaglana 90— 
110, gryczana 90 120, owsianą 100 —120, 
perłowa 80 — 100, pęczak 60 — 75 za 
1 Masa 100 —125. 

ięso wołowe 270-300, cielęce 180 — 
220, baranie 280 300, wieprzowe 280 - 340, 
słoniną świeża 380 —420, 
e 380—420, smalec wieprzowy 480— 

520, 
Nabiat: Mleko 25—30 gr. za litr, śmie- 

tana 180—200, twaróg 100—120 za I kg., 
ser twarogowy 120—140, masło niesolone 
450 500, solone 380—450. | 

Jaja: 130-150 za 1 dziesiątek. 
Warzywa: groch polny 60—70, fasola 

biała 180—210, kartofle.10—13, młode 50— 
80 kapusta świeża (brak), kwaszona (brak), 
marchew 40—45, młoda 70—830, buraki 25 —- 
30, młode 20—25 (za pęczek), brukiew 25— 
30, rabarbąr 70—80, ogórki 40 50 za sztukę, 
cebula 30—40, młoda 5—10 (za pęczek). 

Drób: kury 4—7 zł. za sztukę, kaczki 
6-8, gęsi 8—12. kurczęta 150—180, 

Ryby: liny żywe 380 -400, śnięte 250— 
300, szczupaki żywe 250—380, śniętę 220 — 
280, leszcze żywe 380—400, śnięte 250—280, 
karpie żywe 380— 400, śnięte 200—220, ka- 
rasie żywe 200—220, śnięte 150—180, oko- 
nie żywe 380 - 400, śnięte 250—280, wąsa- 
cze żywe 350-380, śnięte 250—280, siela- 
wa (brak); sumy 200—250, węgorze (brak), 
RS 150—170, płocie 100—120, drobne 

solona 400—440, Kr. 

REDAKCJA i ADMINISTRACJA 

Poznań, Cieszkowskiego 9. 

Z SĄDÓW 
Sprawa karna uczniów komu- 

nistów. 

Urząd prokuratorski zakończył do- 
chodzenie w sprawie byłych uczniów 
białoruskiego gimnazjum w Wilnie 
Włodzimierza Pasynko i Włodzimie- 
rza Kabuszkową aresztowanych przeg 
kilku miesiącami za działalność anty- 
państwową. W trakcie Śledztwa zdo- 
lano zebrać dane że obaj wymienieni 
uprawiali usilną agitację komunistycz- 
ną i byli członkami Związku Mło- 

dzieży Komunistycznej Partji Zachod- 
niej Białorusi gdzie zajmowali czoło- 
we stanowiska w ciągu roku 1928 i 
na początkach 29. Rozprawa przeciw- 
ko nim odbędzie się najprawdopodob- 
niej w Nowogródku. (c) 

Pomysłowa ale nieudana afera. 

  

Wacław Downarowicz i Piotr Ber- 
natowicz dwaj mili młodzieńcy, któ- 
rym los kazał już spotkać się z ko- 
deksem karnym w części jego, doty- 
czącej oszustw i kradzieży wczoraj 
znów znaleźli się na ławie oskarżo- 
nych Sądu Okręgowego. Chodziło o 
śmiało pomyślane i poważne oszu» 
stwo połączone z podrobieniem pod- 
pisów. 

Wspólnicy gnapisali plenipotencję 
na prawo sprzedania maj. Małe Mo- 
żejki, potwierdzili je u rejenta w Li- 
dzie, a następnie przy pomocy jakichś - 
chemikalji wywabili nazwisko i podpis 
fikcyjne wstawiając na miejsce o na- 
zwisko i podpis p. Wł, Brochockiego 
właścicieła domu Nr. 16 przy ul. M. 
Pohulanka, 
„Z tym dokumentem udano się do 

Biura Komisowo Handlowego (Mi- 
ckiewicza 21) prosząc o wyrobienie 
pożyczki. 

Pieniądze, w sumie 3580 dolarów 
dała p. Marja Dubowa. Sporządzono 
akt rejentalny (zapis hipoteczny) wy- 
płacono gotówkę, p. Zawadzki, przed- 
Stawiciel biura, otrzymał swoją na- 
leżność (210 dolarów). 

Wszystko zdawało,by się w po- 
rządku i niewątpliwie oszuści zdążyli 
by się ulotnić gdyby: nie pociągnęło 
ich do „Bachusa“, a p. Zawadzki nie 
wpadł na pomysł, że... coś tu jest 
niewyraźnego. 

Syn p. Brochockiego  zainterpelo- 
wany w tej sprawie oświadczył kate- 
gorycznie, że ojciec jego nikomu nie 
dawał upoważnienia. у 

Chwilowa konsternacja, telefon do 
Urzędu Śledczego, wywiadowcy i już 
w kilka godzin potem obaj aierzyšci 
zostali przytrzymani. 

Przy Bernatowiczu znaleziono 3370 
dolarów t. j. całą sumę pozostałą po 
zapłaceniu kosztów. 

Sąd, któremu przewodniczył sę- 
dzia p. Brzozowski przesłuchał sze- 
reg świadków. W chwili 'kiedy pisze- 
my niniejsze, Sprawa toczy się nadal, 
nie ulega jednak żadnej wątpliwości, 
że wyrok będzie skazujący — zbyt 
ważkie są dowody winy. 

  

Kronika radjowa 
Prof. Władysław Burkarth przed 

mikrofonem 

1 lipca wystąpi w Radjo Wileńskiem 
znany i ceniony pianista Władysław Bur- 
karth, : 

Dyrekcja Programów, dowiedziawszy 
się, że prof. Burkarth w drodze do Łotwy 
zamierza zatrzymać się w Wilnie, nie omie= 
szkała skorzystać ze sposobności, aby dąć 
możność swym słuchaczom usłyszenia do- 
skonałego pianisty-wirtuoza. 

Uroczystości sprowadzenia zwłok 
gen. Bema — a Radjo 

W dniach 29-g0 i 30-go Czerwca odbę- 
dą się w Krakowie i Tarnowie zorganizo- 
wane w wielkim stylu uroczystości, zwią- 
zane ze sprowadzeniem na ziemię ojczystą 
zwłok wielkiego wojownika polskicgo i zło- 
żeniem ich do mauzoleum w Tarnowie, 
wobec Prezydenta Rzeczypospolitej. Mościc- 
kiego i licznych reprezentantów Wegier 
oraz Turcji. 

Polskie Radjo ma niewątpliwie "ważne 
zadanie do spełnienia, transmitując prze- 
bieg tych uroczystości do wszystkich stacyj 
polskich i ustawiając megafony na Ryńku 

akowskim oraz w Tarnowie, aby zebranyin 
tłumom umożliwić wysłuchanie przemówieńs 

- 

Głos z obłoków. M 

Ameryka znów wymyśliła nowy sposób 
reklamy. Pewien pomysłowy fabrykant pa- 
pierosów zakupił aeroplan, zaopatrzył go 
w aparaturę amplifikacyjną i z obłoków 
kazał ogłaszać nowojorczykom jaki gatu- 
nek papierosów palić powinni. Między jed- 
nem a drugiem ogłoszeniem nadaje się mu- 
zykę płyt gramofonowych. Użyto do tego 
celu trzech  motorowego jednopłatowca 
Fakkera z wzmacniaczem firmy Western 
Electric. Załogę aeroplanu tworzą pilot, 
mechanik i dwaj zapowiadacze  radjowi. 
Mówione słowo kilka  miljonów razy 
wzmocnione zostaje rzucone z megafonów 
na ziemię. Cała aparatura mieści się w 
kabinie poza plecami pilota. Dla mikrofonu 
zrobiona jest osobna izolowana kabina, do 
której hałas śmigła aeoroplanu nie docho- 
dzi. Stamtąd  zapowiadącz wygłasza 
ze przemówienia o papierosach i nadaje 
płyty. 

(zytajcie IyŚl Wotarstwową 
jedyny organ młodego konserwatyzmu w Polsce. 

` 

\
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DGŁOSZĘENIE ZSWSEBEZ "wu 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie 

Antoni Sitarz, zamieszkały w Wilnie przy 

  

     

  

  RADJO. 
Sobota, dnia 29 czerwca 1929 r. 

Od dnia 28 czerwca do dnia Ż lipca 1929 r. włącznie będą wyświetlane filmy: 

Biejsil Naea(ograł + MARZAŃ : ' ZŁOTY LIEŲ** Najpotężniejszy dra 
Е й 3 mat sensacyjny w 9 

aktąch. Wspaniała epopea przeżyć, przygód i sensacyj w krainach podzwrotnikowych. Udzi     
    

    
    

W sobotę dn. 29 czerwca r.b. o godz. OGŁOSZENIE PRZETARGU. 

       

  

   
    

    

  

  

Te same 7 proc. 83, CH EMI KAL A 5 ниннннннисининняни KW dobrym tania 

' ( : nad pełnem morzem, BE rzystne oprocento- 

; m J Н l (hi | W ńżla Renia GŁ WIĘ kilka najpiękniej po- 8 i sA ARE Kae wanie u osób 50- | 
4 8. Polski 163, Zw. Spółek Zarobko- :  LIANQ CAIlOMANIKA NOZNA 3 sytiis i skórne. Wil łożonych will, pensjo= za 1200, 2ł.. duża ka: | lidnych. Gwarancja | 

/ wych 78,50. Siła i Światło 126. Firley 46. s wyzdrowiała wznowiła przyjęcia. lefon 567. Przyjmuje nat »JaSna*, od 6 lat pa.pję lot an zupełna į 

Iš Ostrowiec Bo. Parowóz "23. Stara: E V A ER T 2 Praegoviada DEPO SN CWE od 8 do 1 iod 4 do 5. od jednym zarządem. elektryczne. Lombard, D. H.-K. „Zachęta” į 
24,—, Ostrowiec 80. Parowóz 23. Stara- = dowe, o miłości i t. d. przyjmuje od & arszawa, Polna 78 Biskuyia EDO Mickiewicza 1, 

chowice 26. Zieleniewski 120. MAN AINA TRAIN TSO : 10-ej do $-mej wieczór. Adres; Na : ss KN i NL 

е z przeciw Krzyża, ul. Młynowa Nr Н minias ini wa] m 
TWORZĄ DOSKONAŁĄ CAŁOŚĆ, : RE 6, w bramie na prawo schody. : Noktór.Ma dycyny ae nai i ać 

. sze i najintratniej- 

GIEŁDA WILENSKA NIEZBĘDNĄ DLA KAŻDEGO AMATORA: : A. GYMBLER Lotniska sze majątki ziemie się, lub sprzedaje się 
8 : R < choroby SO majątkach — ziem- skie do sprzedania A e” w 

Że i: Slot ie woja WIĘ | o Papaog, pychy? — : е а. | 5940 - 1 achdo 

Papier. procentowe państw. borów fotograficznych TTT Glatermia. Sollux. skiem.'__ Iaformacje: tela 52, zed Niestaniszki Karcia 
i ) : [zl nę MJ 06 Mickiewicza 12, róg Wilno, Jagiellońska 8! ! 97. ECO i pjanowicz. pigz=o 

4 proc. Prem. Poż. Inwestycyjna 
Mi a Sa 2 : : 

  

    

  

    

  

  

  

  

   

12 obędzie się transmisja z kiermaszu wi, św, Michalskieį Nr. 8 zgodnie z art. 1030 I Wika“ Gi Kulturaine-Oświatowy najnjebezpieczniejszych drapieżców dżungli! W roli głównej; EDGAR RICE. Nad progra 

gaga oś ое hama" Pama i pic oglada Js „NIOM SERA as | ана ма ] ЗК TAKE BETO a p, waiorctapęendewy. 2). EGZYWRÓŚÓWA * ruku o gudzinie rano w Wilnie przy ul. ю ESO 3 MS GR AWOL w £E* — film ilustruje otwarcie Staajonu Ośrodka W. F. 
9.45—: Transmisja z Krakowa uroczys- Wielkiej 21 odbędzie się sprzedaż z licytacji mieszkalnego trzypiętrowego| przy a K 1. Os Е oraz |1-sze w Polsce Międzynarodowe Zawody Lekkoatl. (Was. O.W. F.) 3) „PAPA NIE POZWA 

tości związanych ze sprowadzeniem zwłok publicznej majątku ruchomego Lejby Żół- WSE róg ulic Piórom Wilnie. ul. Ostrobramska 5. LA*! Komedja w 2 aktach. Kasa czynna od g. 5 m. 30. Początek seansów od g. 6ej. W nie 
$.p. generała Bema. 10.15—: Transmisis taka, składającego się z towarów bławat- „| zetug DOUEAZZ PAR w dun "pca dzielę i święta kasa czynna od g. 3-ej m. 30. Początek seansów od g. 4-ej. 
nabożeństwa z Katedry Poznańskiej. 11.45 nych, oszacowanych na sumę złotych 7.940 Mach. o godz. 13 w Sekcji Technicznej * 
—11.55: Komunikaty P W. K. z Poznania. ną zaspokojenie pretensji A. Borlikowskie- ^ agistratu. 3 szy Ra 
116 ias Mais, Koks gii ianych wierzycieli. R z dołączeniem kwitu Ka- KINO-TEATR я Роъ;е;;:[зп_д-‹;і‹зчгт‹іп{;тя_еля;*ізёсёгуЁ%@К\\{Ё:пёёао&г\а\ж W obrocie KEBIET" porywe jąc 
nilka e © 316. .20: sy Miejskiej o wpłaconem w. n przetar- ТЕ tainy BFC SU ® A э› óramat. 
Transm. z Warsz. Odczyt rolniczy p. t. 7YSKBEGAWUUNOSZODYNAOKEASAOWONEUC — ост w wySOKośCI 3 pro rowanej Su- « 2) Wspaniała, tyyskająca humorem 4 ' 166 ze słynnym SLIMEM. Baiccz- ё 8 li „MĘDIOS” || © szemosdlk: kome - „BYKKOWIEŁ Mimo woli” 5 e „Miodobranie* Kaz. Bajorck. 16,20 — 10.40: 
Transm. z Warszawy Odczyt „Wa- @— any = chnicznej Magistratu do dnia I2 lipca 1929 Cudowne sceny, Dla mło zieży dozwolone. Pocz. seavs. o g 6E8 i 10.15 w. 
kacje dzieci a rodzice" -Pelagja Restorffo- R F-ma MIEKAL GIRDA m r. godz. 1L-ej. 4 
wa. 1640—17 00: Transmisja z Warszawy % B 

Odczyt rolniczy p. t. SRoliictwć na Wysta. ® — Wilno, ul. Szopena 8, tel. 16-72. = Warunki wykonywania tob': przetargo- Kino - l eatr Das! Najnopul iejszy ulubieciec publiczności, dawno niewidziany HARRY LIEDIKE, czarująca "OLGA 
wie Powszechnej w Poznaniu* - Gustaw g oleca a wych, warunki techniczne, ilarze ofert, $ i i ii 46 CZECHOWA i porywająca MARJA MINSZENTY MARGEWRY L MIE” zachaycającj е 
Pomianowski. 17,00—183:: Transm. z War- B RR a.Akumulatory 8 obowiązujące dla ofertantów |kOSZO- | 49 WIMIOWI w swej najnowszej kreacji » 4 ЕЁ“КЗ!“ opowieść film: 
szawy Konceit orkiestry dętej pod dyr. % De: = M rysy otrzymać możną w K jj Sekcji ul. Mickiewicza 0. * według romansu Roda Roa Następny program „KSIĘŻNICZKA CZARDASZKA* Е 
Aleksandra dra Sielskiego. 18.35 — 19.00: g _ radiowe, samochodowe i inne. A Technicznej w godzinach od 9 do 13 za 

danka „O chorobach nerwowych vie- 4 Części do akumulatorów: płyty, 5 zwrotem kosztów ich sporząd a. Tam też 

i mieścić a aina Puriwowiczówa a“ naczynia, kwas siarkowy. a 4 wyłożony będzie do przeįrzenią projekt bu- % Br. G. WDLF5ON 
ns.19400 „19,15: Wolna trybuna (Dyskusja M ŁADOWANIE i NAPRAWA BA gowa. | gt Kursy a ZI isl Vensanas, „mocas Urzędnik państwowy 
radjosłuchaczy przed mikrofonem) 19.15— @ fachowo, szybko i tanio. 61£ -0 PORUSZA OR SW w aiski w RIE ciowe i skórne, . uł, oszukuje na ok ) šos 
19,35: Czytanka aktualaa, Mysli Leonarda 8 > ja > nego obioru oferenta, uzalc PREDZTDZNJ TEDE ю leńska 7, tel. 1067. w 0d.22 lipca, Mai ny as 
da Vinci, odczytą Antoni Bohdziewicz. 19 35 

- 20.05: Program na tydzień następny, ko- 
munikaty i s.gaał czasu z Warszawy. 20.05 

20.30: „Radjokronika" dr. M. Stępowski. 
20,30—22,00: Trans. z Warszawy. Koncert raniczn k rozpocznie zajęcia dnia 3 lipca r. b. i 
as z Doliny Śdecjeńskiei. 22,00 3 Zanim kupisz fowar zagraniczny Magistrai m. Wilaa. Zapisy przyjmuje i iatonnicii udzielą Sekretarjat Kursów LEKARZE DEKTYŚCI tais Pema k B oraz rzek 
22.45: Komunikaty: P.A.T. i inne. 22,45 — BN. ab j f krajow codziennie od g. 12:ej do 18-ei przy ul. Ponaskiej 55, IeNIE GEDRPO SKA pujące zawiądo- 

23,45: Transm. muzyki tanecznej z restau- ejrzyj towar y. tel. 13-30 2743—g. II AE Vin SE ana S 
racji warszawskiej „Oaza“. BELEK SBM a AS Е Ladi baluas 42, inżynier Wacław Strawiński. —o arz-Dentysta — — 

Niedziela, dnia 30 czerwca 1929 r. 

10,10-: Nabożeństwo z Katedry Wileń- faj 
skiej. il.45—11.55: Wieści z P. W.K. w 
Poznania, 11.56-12.10: Sygnał czasu z 

farsz. t omunikat meteorolo- 
giczny 16 — 16 Transm. z Warsz. 

-„Pogadanką ała gospodyń wiejskich" wygł. 
Marja Karczewska. 16.20—16.40: Transm. z 
W-wy. Odczyt rolniczy p. t. „Lubin“ inž. 
Zdzistaw Krzyžewski. 16.40—17.00: T:ansm. 

    

  

4 

z Warsz. Odczyt rolniczy p. t. „Letnie robo- au i m. 5. Przyjmuje: od 
ty w sadzie i ogrodzie" wygł inż. Wł. wóć (u1rykowanych sztucznie i 8-1 i ad 4 -7. RZNRNSKWENUMES MAŁPKA Pietrzak, 17.00-18.35: Transm. z Warsz. M noszących nieprawnie nazwę VICHY į Wydz, Zdr. Nr. 3 B POSADY Й japońska, nieduża, zu- Konceit popularny poświęcony utworom Gi : Ё $ pełnie oklimatyzowa- 
St. Moniuszki. 18.35—19.00: Opowiadanie $ : -— KISS 6) ROME KI RGSEMM NA, łagodna, Ž asy dla dzieci wygł. Ciocia Hala. 19,00 19,25: AB + Żądajcie marki г ' __` Р niebieskich”, sj 124 „Kukulka wiletska“ (Moviony tygodnik - EŁGBY Ji sh. EB Kosmetyka: BB Leśnik, 4,25; SE" daje się. Dowiedzieć 
humorystyczny). 19,25 — :  Transm. J э 7 IDO PoGCOŃ c Wile w 
z Warszawy. i; a: i dziejów naro- S TACE wym, z | kilkuletnią się: Wileńska 24, Rap 
du*—wygł. prof, H. Mościcki, 1950—20,00: GN VIKO 
Program na dzień PY i sygnał/czasu E$ Urodę kobiecą jągkach, ZYC a Pi tk 2 z Warszawy.  20,05— 20.30: Stuchowisko pudu anas nana je,” Rpa OC iani : 
wesote Z Warszawy p. t „Portret“ — рбга @ Ba i aaa ad TA zana: в аозкопаіікозіёэі'зе'"'“ posady lesni-(gypjom pina at.) 
Władysława Junoszy Szaniawskiego. 20,30 # a Skład Fortepjanów, Pianin i Fisharmonji H usuwa braki i skazy czego: Zgłoszenia pi- obejmie lekcje gry 
—22,00: Transm. z Warszawy. Koncert z в е z ВС к'оз":е"іізе_тпе J. Horoszkie- fortepjanowej i iż Doliny Szwajcarskiej. 2200—22.45: Komu- я K D b w k © Leczniczej Cedib* wicza arosław, SUTO* wąkącyj letnich 2a 
nikaty: P.A. T. i inne. 22.45—23.45: Transm. й a ą ro S a. g Hryniewicz owej CR: wór. _ Mało- koszt utrzymania w- 
z Warsz, Muzyka taneczna z „Oazy*”. a Wilno, ul. Niemiecka 3, m. 6, a Trwałe przyciemnianie Pow 5612 ! majątku ziemskim. 

Poniedziałek, | lipca 1929 r. B Wielki wybór najlepszych zagranicznych | kra. g BW! wieka 18—, daja a 
® h instrumentów tylko gwarantowanej © godz, 10- 19 P k klamowego S. Gra jowych ii en y т BA oszukuj й * 

Polskie Rsdjo komunikuje, że od dnia a jakości: ; : 8 ВЕО МЕ0 RANCZO de oska 1, dia”). sh 
1 lipca r. b. Stacja Wileńska przechodzi na m SPRZEDAŻ i WYNAJĘCIE. © letniej | dziewczynki > 
swoją stalą falę 385 m., przydzieloną na BONN ANYNRKONADBONUGNE DKG KRRAGERSANAKNBGAM m" na lato na wieś. Pro- sku 

ostatniej konferencji radjowej w Pradze. ° a LOKALE "HB Zgłaszać się 4-go es, 
„11,55 12,05: Sygnał czasu z Warsz. i SR Aa o, в La Rėžų E i 

kejnał. 12,05--12,50: Gramofon. 12.50—13,00: BAGS TEO as ĖS NS ės, 
Wieści z P. W. K. w Poznaniu. 13,00 
Komunikat meteorologiczny z Warszawy. 1 
17,00—17,20: Program dzienny, repertuar i 
chwilka litewska. 17,20 — 17,30: Chwilka 
strzelecka. 17,30—17,50: Opowiadania dła 
młodzieży wygł. Flanną Kozłowska. 17.50 — 
18.00: Wieści z PWK. w Poznaniu. 18,00 — 
19,00; Transmisja koncertu z kawiarni B. į 
Sztralla w Wilnie. 19,00- 19.25 Odczyt p. 
t. „O muzycznych instrumentach* wygł. 
prof. M. Józefowicz. 19,25—19,45; Recital 
fortepianowy prof. Władysława Burkatha, 
19,45—20 00: Program na dzień następny, 
komunikaty i sygnał czasu z Warszawy. 
20,00 20,30: Audycja wesoła. ,20,30 22,00: į 
Transmisja z Warsz. Operetka „Teresina“— 
Oskera Straussa. 22,00 22,45: Komunikaty ** 
PAT. i ione. 22,45—23,45: Muzyka tąneczna 44 : i S 

‚ й Ч 5 ajęcia. Įni. Ś-to Ja- i Mickiewicza 21, z. Krekowa. XVI LNO ZANVALNA kódska 16 m. -7,| Spółka z ogr. odp.| tel 152. Ozlc=6 | 

СЛЯЦПАМОЕТИЛЕ WORTRRSZKIENEOEI KOCE > WŁ. K. Z18Z—0| Wilno, ul. Tatarska 
‹ „.. | 20, dom własny. Płącimy có 

    

GIEŁDA WARSZAWSKA żaci Fabryka i skłąd jlarów 13 proc. w sto- 

28 czerwca 1929 r Е AJ MWAWAWE d wynajecia | mebli | |sunku ROCZNYM. ю \ at Wileńsk g By D wszelkiemi | jadalnie, sypialnie, | Wileńskie Tow. Han- 
Овя {ку | waluty: i D-P. Biawat непук! g hBRARZE g rodzinie”. za” 35, zt Te ais i Eaninety, dowo a 

а į ak sA л zka niklowane i ombard), ac Ка- 
; Tranx. | e Kupna ul. Wileńska 34, tel. 3-82. UWAWAWAE pn A angielskie, kreden- | tedralny, Biskupia :2 Doiary 890 6, 8,88 : ка m. 9, (ObOk Za”| sy, stoły, szafy |tel. 14-10. Wkłady są 

Belgia 123.80, 12410. | 123,48, WYPRZEDAŻ TOWARÓW LETNICH retowej). | 0SLZ—0 eu : (ae zabezpieczone złoieni, 
237,56, 238,1 й TOR SANKI «dębowe i t. p. Do-|srebrem i drogiemi RB W A 40 | OCE rrr OR аан -а |. a oe о ZNIŻONYCH. v812-c_B | B.ABKDGWŁGZ | 2 DETNISKA na raty. ‚ 

Mo! > ja Poz Z 4 dig B di saaa i B GHOr::* wenótyczne, m "Tysiące chorych na: 
Loadya ‚ 43,34, „13, |GEROS асС : sylliia, narządów | ОБ О ВЕНЕ W OWA katar żołąd- 
Mowy-York 0, 8.92 3.43 moczowych, ой 9 Letnisk ® ka, wzdęcia, kurcze,. 
Paryk 34%, 34,00, 34,81 PF 77777 7 ЛОНА ПЦЯ GS B | 1, od 5—8 więcz. Ska "bóle, niestrawność, 
Praga 26%, 26,48 26.35 SKŁĄD FARB Elektroterapia |do odnajęcia. Wiado- i alia et Edas a „A > ы ; Т w administrac. ‚ : 
Szwajcaria 111,61, 172404, 171.18 į Jana Mazurkiewicza į (diatermja). majątku Jańdwaro c. skało zdrowie, uży-- 
Stokholm 239,08 289,68 238,48 У Kobleta-Lekarz |(Stacja i poczta, S walski 994“ ziółka sławne- 

więdzą 125,30, 125.61,  125,— й B w WILNIE Landwarów). gólz 0 9PA/OWI: Kowalski Igo na cały świat 
kę 15,30, 61, у— Dominikańska 11, tel. 11-36. ił, Lldowiczowa #я i , . drzewny,drzewo rąba" |)oktorą Dietla, pro” 

Włąchy 3 46,66, 46,78, 46,54, Poleca: a | KOBIECE, WENE- | I i į -Pontjonat ne. Dostawa Od fesora Uniwersytet 

Marks niesniecka 212.70, B Ł 0 N y m Gwarantowanej dobroci _ pokost, m | RYCZNE, NARZĄ- ginISKO- PERS] 6 100 Klgr.  Jagiellonskiego.  Ž4- 
api (we pędzle, farby olejne i emaljowe i t. d. DOW MOCZÓW. |na wzgórku w lesie i Wiloał dajcie bezpłatnej bro-- 
Papiety procentowe: TOWARY WYBOROWEJ JAKOŚCI. Od 32--2 ( ой 4-6, | SOSNowym. K 3 szury pouczającej. 

* Pożyczka inw. 106,— 5 proc. Doła- ; CENY NAJNIZSZE. B ai. Mickiewicza 24, | Landwarów 10 minut Styczniowa 3. Adres: Liszki-apteka, 
rowa 65-50 5 proc. _ konwersyjna 57. p 7 y T y “ ь. NAJ + 0SSZ Ong tei. 277 drogi. Ko Sia ы 6212 -Х 

5 proc. «olejowa konwersyjna z — proc. ! : AWZ W й L 0-0 przedają się pozo-TpiENjADZE wi olejowa 102,50. 8 proc, L. Z. B. Gosp. CZA: O SZEWS — M stałe Z licytacji: PĘ ka ie | 
Samochód (Taksów- zy Sa Kra; i B. Roln. GE B. Gosp. Kraj. 94. 
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