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

NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa, Księgarnia Jażwińskiegy. 
NOWOGRÓDEK — kiosk St. Michalskiego. 
N. ŚWIĘCIANY — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 
OSZMIANA — Księgarnia spółdz. Naucz, 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski. 
POSTAWY — Księgarnia Poi. Macierzy Szkolnej. 
STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch*. 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9, N. Tarasiejski. 
WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 2 
WAKSZAWA — T-wo Księg. Kol. „Ruch*. 

s WOŁKOWYSK — Księgarnia T-wa „Ruch“. 
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Wyrok Trybunału ECHA STOLICY 77A KORDONÓW Zawieszenie procesu h.min. Czechowicza 
Stanu 

Gdy Rada Ligi jest w kłopocie, gdy 

omawiana sprawa przecina interesy 

wielkich państw, następuje  ajourne- 

ment. Trybunał Stanu składa się z lu- 

dzi. — Ludzie dowiedzieli się dawno, 

może jeszcze za Prometeusza, że nie 

trzeba wkładać palców między drzwi'. 

Oto przyczyna małodusznego ajourne- 

ment, jakie podobno niespodzian'e, 

spadło na nas z wyroku Trybunału 

Stanu w sprawie Czechowicza. 

To jest takie najbardziej brutalne, 

najbardziej powiedziałbym prostackie 

tłómaczenie wyroku Trybunału Stanu. 

Wykręcili się sianem. 

Słońce jest jasne i białe, ale białe 

promienie słoneczne  rozszczepione 

przez pryzniat dają szereg promieni 

kolorowych. Tak jest i z tym wyro- 

kiem. Po głębszej analizie wyroku nie 

można utrzymywać, aby sędziowie 

Trybunału Stanu nie odpowiedzieli nic, 

naepytanie, czy obowiązuje w Polsce 

Konstytucja 17 marca. Nie! jeśli ze- 

Ph. Gzechowicz i Sułowski na 
czele Banku Ziemiańskiego 
Rada banku ziemianskiego po rozwa- 

żeniu sprawozdania rachunkowego za rok 
ub. i zaakceptowaniu bilansu oraz budżetu 
za 1929 r., dążąc do dalszej konsolidacji 
banku, zdecydowała na podstawie Zzgod- 
nych propozycji zarządu banku zaaprobo- 
wać projekt reorganizacji władz kierowni- 
czych banku przez powołanie na stano- 
wisko dyrektora naczelnego p. Gabrjela 
Czechowicza, b. ministra skarbu, powierze- 
nie zaś prezesury zarządu p. Tadeuszowi 
Sułowskiemu. 

Zarówno te zmiany osobiste, jak i 
określenie dalszego stosunku banku do 
zagadnień kredytowych i gospodarczych, 
jakie w warunkach dzisiejszych stoją przed 
ziemiaństwem, stwierdziły zupełne porozu- 
mienie i wzajemne zaufanie osób, którym 
powierzono kierownictwo instytucji. 

Powyższe decyzje pozostały powzięte 
w ubiegłym tygodniu, jeszcze przed rozpo- 
częciem procesu w Trybunale Stanu. 

Zyon posła pułk. Macieszy 
WARSZAWA. 1.6 (tel. wł. „Słowa*). 

Wczoraj wieczorem zmarł nagle w Warsze- 
wie na anewryzm serca poseł klubu B. B. 
pułk. d-r Adolf Maciesza. Pułk. Maciesza 
był jednym z najbliższych współprącowni= 
ków Marszałka Piłsudskiego. Ś. p. pułk. 
Maciesza urodził się w roku 1878 w Tom 
sku, na Syberji. Po ukończeniu studjów 
ae tyczazch w roku 1914 wstąpił do Le- 
gjonów i odtąd pozostawał w służbie woj- 
skowei aż do chwili wybrania go posłem. 
Zmarły był również prezesem kapituły 

Terror w Mińszczyźnie 
Z Mińska donoszą: W tych dniach w 

m: Żyrowiczach wyjazdowa sesja mohy- 
lowskiego sądu okręgowego „wydała wyrok 

w sprawie 26 kontrrewolucjonistów, oskar- 

żonych o agitację antysowiecką, kolporto- 

wanie i rozlepianie antysowieckich odezw, 

organizowania zamachów na szereg wybit- 
nyeh komunistów, podpalenia urzędów 50 - 

wieckich, namawianie do niepłacenia po- 
datków it.d. Wyrokiem sądu siedm osób 

zostało skazanych na karę śmierci przez 

rozstrzelanie, 17 na więzienie od 5 do 10 
lat, dwie osoby uniewinniono. 

Woldomaras o komunikacji pólska- 
онНЕ 

KOWNO, 1,6. PAT. "Dziś o godz. 4 po 
południu  premjer Woldemaras przyjął 
przedstawicieli prasy zagranicznej i miejs- 
cowej. W rozmowie z — dziennikarzami 
premier litewski wyjaśnił, że zgromadzenie 
Ligi Narodów na swej sesji w grudniu 1928 
roku poleciło komisji dla komunikacji i 
tranzytu zbadanie kwestji, czy Litwa wy- 
pełnia swe zobowiązania międzynarodowe. 
Komisja ta, która zbiera się raz do roku, 
wybrała specjalnie w tym celu podkomisje 
prawniczą i techniczną. Zadaniem podke- 
misji prawniczej jest ustalenie, czy Litwa 
wypełnia swe zobowiązania międzynarodo- 

W sobotę, po jedenastu godzinach obrad członków Trybunału Stanu, 
zapadła uchwała, treści następującej: 

Zważywszy, że w myśl art. 4 i 7 konstytucji uchwalenie budżetu i kon- 
trola wykonywania tegoż stanowią wyłączne i podstawowe prawo ciała usta- 
wodawczego, zaś stosowanie się do budżetu i wyliczanie się z dokonanyci 
wydatków, zasadniczy konstytucyjny obowiązek rządu. ' 

Że jedynie Sejm powołany jest do inerytorycznej oceny otwartych przez 
rząd kredytów i dokonanych wydatków, 

Że oceny takiej wrazie uchylenia się przez rząd od wykonania swoje- 
go obowiązku „konstytucyjnego przez niezgłoszenie do zatwierdzenia Sejmo- 
wi kredytów dodatkowych bądź zamknięć rachunkowych, Sejm władny jest 
dokonać w każdym czasie, nie wyczekując nawet przedstawienia rządowego 
(art. 7 konstytucji) i wniosku Najwyższej Izby Kontroli (art. 9 konstytucji), 

Że w uchwałe sejmowej z dnia 20 marca 1929 r. Trybunał Stanu nie 
znajduje ostatecznej oceny merytorycznej otwartych przez Gabrjela Czecho- 
wicza, byłego ministra skarbu, poza budżetem kredytów, że w aktach Try- 
bunału Stanu znajduje się obecnie materjał do takiej oceny, że należyte roz- 
strzygnięcie sprawy, przekazanej Trybunałowi Stanu, wymaga uprzedniej 
merytorycznej oceny przez Sejm kredytów otwartych przez oskarżonego po- 
za budżetem, że zgodnie z art. 15 ustawy o Trybunale Stanu przepisy usta- 
wy postępowania karnego mogą mieć w postępowaniu przed Trybunałem 
Stanu tylko odpowiednie zastosowanie. 

Trybunał Stanu jednogłośnie postanawia: 
Postępowanie w sprawie niniejsz ej zawiesić 

do czasu wydania przez Sejm Rzeczypospolitej 
Polskiej uchwałyzawierająej ocenę mery torycz- 
ną zakwestjonowanych przez Sejm pod wzglę- 
dem iermalnym kredytów. . 

Jaki będzie dalszy bieg "gray h. min. Czechowicza? 

  

plomatyczny, to wysunięcie braku for- 

malnego potępienia ze strony Sejmu 

p. Czechowicza za to, że wydatkował 

te pieniądze. Trybunał stanu z głupia 

frant odpowiada: „Minister Czecho- 

wicz wydał pieniądze, bo. wydał, ale 

my jesteśmy tylko sądem, a zdecydo- 

wanie czy dobrze zrobił min. Czecho- 

wicz, że wydał te pieniądze, należy do 

Sejmu, a Sejm nam jeszcze o tem nic 

nie powiedział. Kto wie może Sejm jest 

bardzo zadowolony, że min... Czecho- 

wicz tak te pieniądze wydał?'* 

Oczywiście Trybunał Stanu wie tak 

samo dobrze, jak i Ty czytelniku, że 

cały Sejm, zarówno większość, która 

to uchwalała, jak i mniejszość, która 

uchwale tej sprzeciwiała się, sądził, 

że albo może za dodatkowe wydane 

pieniądze min. Czechowicza  rozgrze- 

szyć, albo go ukarać oddając pod sąd, 

Czyli cały Sejm uważał, że w samym 
fakcie oddania min. Czechowicza pod 

sąd, mieści się już potępienie wydat- 

kowania przez niego tych pieniędzy. 

Trybunał Stanu dając lekcję prawni- 

czą Sejmowi tak samo niemal gorzko 

ironizuje nad tą instytucją, jak ironizo 

wał nad konstytucją Marsz. Piłsudski, 

chcemy zamknąć wyrok Trybunału Oferu Virtuti Militari. we. Komisji zaś, technicznej — wyszukanie WARSZAWA, 1—VII (tel. wł. Słowa). W kołach politycznych War- kiedy mówił, że nie potrzebował zmie- 
Stanu w jednym wyrazie, to tym wy- Na miejsce posła Macieszy wchodzi z kroków, jakie należy przedsięwziąć, gdyby STAWY zastanawiano»się nad dalszym biegiem sprawy b. ministra Czecho- niać ustawy marcowej, aby Sejm po- 
razem mie będzie „nie wiemy”, lecz pow. Warszawskiego p. Jan Krysa— rolnik. Litwa swych zobowiązań ie wypełniła. wicza która orzeczeniem Trybunału Stanu z ubiegłej soboty załatwiona nie ohebić: Žas 

© ” Эр gnębič. 

„spróbujcie. 
Dlaczego twierdzimy tak odważ- 

nie, że konstytucja 17 marca nie obo- 

wiązuje? Dlatego, że istotą każdej 

konstytucji nie są artykuły proklamu- 
jące pewne zasady, jak równość oby- 

wateli wobec prawa, czy maksymy 

podobne, lecz jest tą istotą ta mecha- 

nika wzajemnego stosunku do siebie 

władz państwa, którą konstytucja bu- 

duje. I ta właśnie mechanika została u 

nas pogruchotana przez zamach  ma- 

jowy i ta mechanika nie została póź- 

niej naprawiona. Konstytucja 17 mar- 

ca opierała rządy w państwie na Sej- 

mie, to zostało zupełnie zmienione i 

Sejm w ostatnich czasach miał znacze- 

Kto ma fe numery? 
WARSZAWA, 1 VII. PAT. Dnia 1 b, 

m. odbyło się ciągnienie 5 proc. prem, 
pożyczki dolarowej serji drugiej. YWylo- 
sowano numery następujące: 8 tys, dol. 
—Nr. 917.280, 3 tys. dol.- 083.244, po 
tysiąc dol. — Nr. Nr. 579787, 264, 7/9, 
229, 149, 386, 905, 945 i 909. 

zjazd delegatów Zw, Inwalidów. 
WĄRSZAWA, 1 VII. PAT. W dniu 29 

czerwca r.b. odbył się w sali klubu urzęd- 
ników państwowych zjazd delegatów Zwią- 
zku Inwalidów Rzeczypospolitej Polskiej 
województwa. warszawskiego -z udziałem 
150 uczestników. \ 

Podwyżki płac urzędniczych. 
Na przyjęciu delegacji Centr. Kom. 

Porozumiewawczej Zw. Zaw. Prac. Państw. 
u prezesa Rady Ministrów dr. Świtalskiego 
omawiąna była sprawa podwyżki płac urzę- 
dniczych. Delegacja prosiła p. premjera o 

Wyjazdy komisyj Ligi Narodów do Litwy 
Są- zdaniem Woldemarasa—zupełnie zby- 
teczne, gdyż każdemu wiadomo, że żadna 
komunikacja między Litwą i Polską nie 
istnieje. Na zapytanie jednego z dziennika- 
rzy, co do otwarcia komunikacji kolejowej 
litewsko-polskiej przez Suwałki i Kalwarię 
Woldemaras oznajmił, że nietylko nie bę- 
dzie dozwolona _ komunikacja kolejowa 
między Litwą a Polską, lecz nawet „swi- 
nia* nie będzie mogła przekroczyć linji 
administracyjnej. 

Komunikacja między Litwą a Polską 
wtedy tylko będzie możliwa, kiedy Wilno 
będzie należeć do Litwy, Generałowi Can- 
dollowi, który, odwiedził niedawno Litwę. 
zakomunikowano w Kownie, że może on 
bęz przeszkód jeździć po Lilwie i zatrzy- 
kt żel się, gdzie zechce, jednakże w cha- 
rakterze osoby prywatnej, posiadającej od- 
powiednią wizę. Zastępca sekretarza gene- 
ralnego Ligi Narodów Sugimura przybył do 
Kowna na zaproszenie Woldemarasa i żad- 
nych rozmów politycznych w Kownie nie 
przeprowadzał. Na pytanie o odbywających 
się w Berlinie posiedzeniach komisji rze- 
czoznawców Ligi Narodów  Woldemaras 

została. Na podstawie decyzji Trybunału Stanu prezes Supiński w krótkim 
czasie prześle do Sejmu akta sprawy wśród których znajduje się dosta- 
EW. materjał dla merytorycznej oceny celowości wydatków pozabudže 
lowych. 

Marszałek Daszyński z urzędu skieruje akta do komisji budżetowej 
która po zbadaniu wydatków wypowie się na temat ich celowości i przed- 
łoży uchwałę swoją Sejmowi. 

W razie jeżeli Sejm wszystkie wydatki pozabudżetowe zaakceptuje 
Sprawa na podstawie orzeczenia Trybunału Stanu ulega oczywiście umo- 
rzeniu. Jeżeli jednak choć jeden z wydatków pozabudżetowych zostanie u- 
chwałą Sejmu zakwestjonowany to wówczas sprawa b. ministra Czechowi- 
cza zostaje przed forum Trybunału Stanu wznowiona. Oczywiście wszystko 
powyższe załatwione być może dopiero po otwarciu sesji sejmowej. 

Z inicjatywy rządu, na podstawie konstytucji nastąpić to musi dopie 
ró w ostatnich dniąch października. jednakże opozycja sejmowa licznie ob- 
radująca w bufecie sejmowym zastanawiała się już dziś nad możliwością 
wcześniejszego zwołania sesji w celu przystąpienia do merytorycznych ba- 
dań celowości wydatków pozabudżetowych. Stronnictwo Narodowe i P. P, 
S. widziałyby chętnie zwołanie sesji natychmiast, jednakże stronnictwa lu- 
dowe których podpisy konieczne są dla uzyskania konstytucyjnej liczby 
148 podpisów poselskich pod podaniem do Prezydenta Rzeczypospolitej 

Przeglądam „Gazetę Warszawską”. 

Endęcy robią z wyroku Trybunału 

Stanu swoje zwycięstwo. Jest te naiw- 

na metóda pokrywania faktu krzykiem: 

„nasza wzięła!* W danym wypadku 

jest bardziej naiwne i głupie niż kiedy- 

kolwiek. Bo oto Trybunał Stanu po 

wiedział przez swój wyrok, przez swo 

ja jakgdyby zachętę daną Sejmowi do 

merytorycznego potępienia wydatków. 

min. Czechowicza, powiedział „spró- 

bujcie, spróbujcie obalić gabinet, 

spróbujcie obalić rząd imienia Mar- 

szałka Piłsudskiego, weźcie na siebie 

samych t. odpowiedzialność walki z 

tym rządem, którą chcieliście na nas 

zwalić”. Tutaj leży sedno wyroku Try: nie raczej propagandowe, jego zna- zwiększenie uposażeń proporcjonalnie do NP : ! ) o otwarcie sesji, wskazują na zbliżające się żniwa i dlatego o wystąpienia в i i ją Od dział, że t - = - . й е лес r "GA czenie jako organu państwa zostało. yzrostu Ysyaźąłka drožyžaianego „od nia tapogę wany tłke © Genewie, Jeśli u. Posłów opozycyjnych do, Prezydenta Rzeczypospolitej o zwołanie sesjinad. Vunału. Dlatego więc, aby się 
zmniejszone znakomicie. Prawdę gulacyjnego do dodatku mieszkaniowego, Kie a" odbyłyby się w Berlinie, zwyczajnej spodziewać się można dopiero w połowie września. $ z wyroku Trybunału Stanu cieszyć, 

Marsz. Piłsudski powiedział, że nie wyrównywującego różnicę cen komornego to nie miały! WORDA znaczenia. Nie ule- Wówczas Sejm mając jeszcze półtora miesiąca !czasu do chwili wzię: muszą endecy mieć to przekonanie, że 
za rok 1928. P. premier Świtalski oświad- £a wątpliwości, oświadczył Woldemaras, cje pod obrady budżetu na rok następny mógłby szeroko w dalszem cią- 

zmienił konstytucji, chociaż walczył z 

Sejmem, lecz te jego wyrazy miały 

znaczenie tylko głęboko-ironicznego 

wskazania, jak źle konstytucja była 

zredagowana, skoro przy jej wykona- 

niu można temu wykonaniu nadać zu- 

pełnie inny kierunek, niż tego chcieli 

czył delegacji, że podwyższenie mnożnej 
jest w chwili obecnej niemożliwe, w spra- 
wie zaś dodątku mieszkaniowego przyrzekł 
porozumieć się z kierownikiem  Minister- 
stwa Skarbu Matuszewskim. у 

600 sokołów czeskich № War- 
SZAWIE 

Jutio przyjezdża do Warszawy wyciecz- 

że komisja rzeczoznawców poweźmie jed- 
ną tylko decyzję, mianowicie, że Litwa 
wypełniła wszystkie swoje zobowiązania 
międzynarodowe. "Wkońcu  Woldemaras 
zapowiedział, że Litwa ma wnieść do Rady 
Ligi Narodów memorandum, skierowane 
przeciwko Polsce, z powodu rzekomego 
TE przez Polskę zamachów na 
itwie. 

gu wałkować sprawę b. ministra Czechowicza. 

Złożenie zwłok gen. Bema do mauzoleum w 
Tarnowie 

TARNÓW. Uroczystości sprowadzenia prochów gen. Bema do  Tar- 
nowa miały charakter niezwykle podniosły. Miasto bogato udekorowane 

będą mogli z tej zachęty skorzystać. 

Więc co? Więc endecy obalą rząd i 

razem z komunistami będą tworzyć 

rząd następny. Będzie w nim p. Ry- 

barski ministrem skarbu, a Ukrainiec 

z Sielrobu parlamentarnym ministrem 

wojny? Trybunał Stanu oddając Sej- 

autorowie konstytucji. ka 600 sokołów czeskich. | Plczkajtisowa rozwiodła się Z mężom, choragwiami i festonami. W oknach widniały portrety i nalepki z podobiz- mowi sprawę do ponownego  rozpa: 
Tais a 2 ]Тг binżieg PSE 8 b. m. z rącji tego przyjazdu odbę” : | ł | ną gen Bema. Cała ludność Tarnowa wzięła manifestacyjny udział w od- trzenia jakgdyby powiedział: „pano- 

8! Ja JA dzie się w salonach Doliny Szwajcarskiej Z Kowna donoszą: Pleczkajtisowa, żo- daniu hołdu wielkiemu rodakowi. Tarnów przeżył niezapomniany, histo- wie ta wasza zabawa idzie zadalek 
nu polega właśnie na tem, że rzecz A aus iai idąc za śladem: L a emigrantów litew- ryczny dzień narodowego Święta, które zjednoczyło wszystkich mieszkań- O OS | 
istniejącą tylko nominalnie, fikcyjnie, poznania zgotuje sokołom czechosłowac- Wyłkowyszkach, prosząc of rozwód z jej СОМ М zgodnym akordzie uczuć i czci dla pamięci generała józefa Bema. Stanowczo jest to najmniej mądre, 
istniejącą na papierze, traktowało się 

zupełnie serjo, jakby ta rzecz istniała 

i obowiązywała naprawdę. Dziś w 

Polsce niema konstytucji 17 marca, 

dziś w Polsce obowiązuje Marszałek 

Piłsudski. Można się na ten frazes 

zżymać, oburzać, nazywać go cynicz- 

nym, można przeciwnie twierdzić, że 

konstytucja 17 marca była tak zła, że 

tak jak jest, jest oczywiście lepiej, ale 

każdy przyzna, że ten frazes jest szcze 

ry, że on prawdziwie maluje obraz 

kim entuzjastyczne przyjęcie. 

Powrót nacz. wydz. prasowego 
Naczelnik wydziału prasowego  mini- 

sterstwa spraw zagranicznych, p. Leon 
Chrzanowski, Po wizytacji szeregu placó- 
wek zagranicznych, powrócił d. 29 czerwca 
do Warszawy i bezpośrednio udał się do 
Poznania celem uczestnictwa i zwiedzenia 
wystawy krajowej wraz z gronem dzienni- 
karzy zagranicznych. 

Milo а 

ZA 1 PRZECIW 

„Jak Sowiefy dążą do ufrzymania 

mężem, Hieronimem Pleczkajtisem. Prośbę 
swoją motywowała tem, że nie chce nosić 
nazwiska wroga Litwy. 

‚ Кига uwzlędniła prośbę Pleczkajtiso- 
wej. 

Katastrofa lotnicza pod Szyłokarczmią 
Z Kłajpedy donoszą, iż onegdaj o go- 

dzinie 10 min. 45 w 3 klm. od Szyłokarcz- 
my spadł na polu wioski Gejdele powa: 
cy z Kowną do Kłajpedy samolot 2-iej flo- 
tylli powietrznej. 

Lotnik kap. Kuncajtis uszedł cało, pi- 
lot zaś Wimeris poniósł "pewne obrażenia i 
został odstawiony do szpitala w Szylo- 
karczmie. 

„wozach umieszczono wieńce, które składano na trumnie gen. 

O godzinie 10 m. 30 przybył pociąg z prochami bohatera na dwo- 
rzec, powitany 21 strzalami armatniemi i hymnem państwowym. Pułkownik 
Przedrzymirski, oddając imieniem delegacji zwłoki miastu Tarnowowi, w 
krótkich żołnierskich słowach podniósł, że ten, który tak długo leżał na 
dalekim smutnym cmentarzu arabskim, wraca obecnie w triumfie do ziemi 
polskiej. Hołd, składany generałowi Bemowi jest hołdem dla Polski. Dele- 
gacja polska, oddając zwłoki bohatera rodzinnemu miastu, spełnia swoje 
zadanie. W imieniu Komitetu przemówił przewodniczący p. Jakubowski. 

Po ceremonjale przyjęcia zwłok, oficerowie artylerjj wnieśli na bar- 
kach trumnę przed dworzec kolejowy, gdzie złożyli ją na lawecie. Przed 
lawetą ustawiły się długie szeregi delegacyj z wieńcami. Na A: 

ma w 
drodze z Aleppo do Polski. Lawetę otoczył honorowy szpaler oficerów, 
piechoty, kawalerji i artylerji z dobytemi szablami. Po Piegrokių przez or- 
kiestrę „Warszawianki*, pochód ruszył ulicą Kolejową, pod bramę tryum- 

najbardziej niemądre stronnictwo nie- 

tylko w Polsce, lecz i w całej Europie, 

ci polscy endecy. Co oni sobie myślą, 

że jeśli rząd Piłsudskiego upadnie — 

to oni dostaną po nim spadek? Każ- 

dy normalny człowiek wie, że ta wła- 

snie ewentualność w Polsce jest wy- 

kluczona. 

Więc cóż to za dziwne stronnictwo 

„prawicowe*, które chce aby rząd 

umiarkowany upadł, dlatego by oddać 

Polskę w ręce skrajnej lewicy i anty- 
Polsce. krzydła i ster samolotu s; łkiem я $ ŻE 2 cd 

A: ROB uiuno przyjaznych stosunków z Polską dos A części samołąćh nie zo- talną. Za trumną Szli: gen. Romer, wojewoda Kwaśniewski, gen. Balese na Państwowo nastrojonych mniejszości. 
W tych warunkach . powiedziano stały uszkodzone. czele z delegacją węgierską, charge d'affaires poselstwa tireckiego, delega- Cat. 

Trybunałowi Stanu: „sądź Czechowi- 
cza czy postąpił konstytucyjnie, czy 

nie*. Człowiek rozsądny a prostolinij- 

ny na pytanie takie mógłby wzruszyć 

tylko ramionami:g,Pytacie się nas, czy 

Czechowicz postó zgodnie z konsty- 

* tucją. Ale wiecie przecież, że konsty- 
tucja nie funkejoduje. Więc jakże p. 

Czechowicz może być zgodny czy nie 

zgodny z prawem, którego niema". 

Trybunał Stanu zasiadł jednak najpo- 

ważniej do sądzenia, udając przynaj- 

„mniej na początku, że nie widzi całego 

komizmu swojej sytuacji: 

Ale Trybunał Stanu rozwiązał spra- 

wę istotnie kunsztownym wybiegiem. 

Czytając wyrok Trybunału Stanu nie 

można o tym wyroku powiedzieć, że 

jest „z jednej bryły”. To nie .ka- 
*_ wał srebra, to raczej jakiś napój prze- 

Podczas podpisywania na wiosnę br. 
głośnego protokułu wprowadzającego w 2у- 
cie pakt Kelloga pomiędzy Polską a ZSSR 
sowiecki kandydat do nagrody pacyfistycz- 
nej Nobla p. Litwinow wygłosił przemówie- 
nie w który m odmieniał we wszystkich przy- 

padkach słowa „pacyfizm sowiecki”. Po L= 

twinow zapewniał uroczyście że protokuł 
jest etapem na drodze zbliżenia i przyjazne” 

go wpółżycia pomiędzy obu sąsiadami, iż po 

jego podpisaniu zatiesnienie bliższych Są- 
siedzkich stosunków nie będzie nastręczało 
większych trudności. 

Jaką wartość mają te uroczyste zape- 
wnienia przekonywujemy się my w Polsce 
niemał oodziennie. Oto od paru miesięcy 
trwa na całem terenie Bolszewji brutalna 
antypolska kampania, prasa sowiecka wy 
pisuje pod adresem sąsiada z którym p' Li- 
twinow pragnie „utrzymywać — рггудахте 
stosunki* niestosowne brednie, władze So- 
wieckie organizują „demonstracje przed kon- 
sulatami polskiemi, W niektórych dzienni- 
kach jak np. w charkowskim” „Komunista'* 
lub „Proletarjacka Prawda“ wprowadziły 
stałe rubryki: „skończyć Z panowaniem 
polskiej burżuazji, gdzie drukowane są 
sprawozdania z organizowanych przez in- 
stytucje sowieckie wieców „protestu”, de- 
monstracyj antypolskich i t.p. 

      

Samolot przy pomocy żołnierzy i 
miejscowej ludności, pod kierownictwem 
kap Kuncajtisa, został odstawiony na dwo- 
rzec kolejowy w Szyłokarczmie Przyczyna 
katastrofy nie wiadoma. 

Wycieczka stadontów łotewskich do 
Polski, 

Z Rygi donoszą: W sierpniu ma przy- 
być do Polski wycieczką studentów łotew- 
skich. Wycieczka zwiedzi Warszawę, Kra- 

ków i Wilno. Delem wycieczki jest zazna- 
jomienie się z zabytkami architektury tych 
miast, wyższemi instytucjami naukowemi i 
życiem studentów polskich. 

Morze wyrzaca w Łotwie minę rosyjską 
a: W tych dniach 

wyrzuciły na brzegi morza bałtyckiego minę 
rosyjską. Wyjaśniło się, że jest to mina wzo- 
ru rosyjskiego z 1912 r. i była postawiona 
podczas wojny 1914—1915 r. Bez względu 
na długie przebywanie w wodzie po roze- 
braniu miny okazało się, że 130 klgr. piro- 
ksyliny, zawarte w niej, bynajmniej nie ule- 

   
Z Rygi donosz 

      

fale - 

cja m. Krakowa, z wiceprezydentem dr. Wielgusem i radcą Klimeckim, gen. 
Wróblewskim z Korpusem oficerskiem O. K. 5. gen. Galica z Przemyśla, 
rada miasta Tarnowa in corpore, dalej przedstawiciele wszystkich władz i 
urzędów miasta Tarnowa. 

Koło kościoła Misjonarzy, ustawiono bramę tryumfalną, przy której 
wygłosił przemówieńie generał-zbrojmistrz Balass— przewodniczący delegacji 
węgierskiej. Przemówienie gen. Balassa powtórzył w języku polskim prof. 
Aderjan Diveky, reprezentant poselstwa węgierskiego w Warszawie. 

Po przemówieniu gen. Balassa, pochód przeszedł ulicami: Wałową,. 
Piłsudskiego, Bema—do ogrodu Strzeleckiego, gdzie znajduje się monu- 
mentalny pomnik-mauzoleum, wzniesiony według projektu rektora Szyszko- 
Bohusza. U wejścia do ogrodu przemówił redaktor  Grzywinski, członek 
krajowego Komitetu sprowadzenia zwłok gen. Bema. 

Następnie wygłosił przemówienie pułk. Dunin-Wolski — szef uzbro- 
jenia O. K. 1. 

Po przemówieniach, oiicerowie artylerji zdjęli trumnę z lawety i po- 
nieśli ją aleją Parkową do mauzoleum. W chwili zbliżania się do mauzo- 
leum orszaku z trumną połączone chóry żeńskie z towarzyszeniem orkie- 
stry odśpiewały polonez Chopina „As-dur*. Przed wejściem do mauzoleum 
trumnę ponieśli członkowie delegacji węgierskiej i złożyli ją pod kolumna- 
mi mauzoleum. W momencie składania trumny, trębacze wojskowi, usta- 
wieni na czterech rogach, odegrali pobudki z r. 1812, 1830, 1848, i obecną 
pobudkę artylerji konnej. Po wniesieniu trumny na stopnie mauzoleum, 
przemówił reprezentant p. ministra spraw wojskowych, gen. Romer. 

i jakaś mi! t Obłudnie brzmiące w ustach oficjalnych gły zepsuciu i mina przedstawiała grożne ° + 

МЁ…ЁУ a ss Su R L E pciei Ei frazesy pacyfi-  niebezpieczeństwo dla statków. d e nieee da > 0 mt U której właśnie, biegły w swoim zawo- styczne nie przekonają nikogo. Żanim So- Po złożeniu trumny w mauzoleum, zaciągnięto wartę honorową. Uro- 

dzie medyk nalał różnych ingredjen- wiety radykalnie nie zmienią swych metod czystość zakończyła się odegraniem hymnu państwowego. 

cyj. To „meisterstik“ niczo dy „Diekisanyri ОННЕ E Następnie na ulicy Piłsudskiego odbyła się wspaniała defilada oddzia- 

O В Sans one Gy aa aa, pesia ОНа łów wojskowych i Przysposobienia Wojskowego. Defiladę odebra! inspektor publiczna traktowała poważnie pacyfistycz= i i alicji i władz 
(daszy ciąg na szpalcie 6-ej). ne enuncjacje sowieckich dyplomatów. 7 a TEZ armji, gen. Romer, w otoczeniu generalicji i wi . 
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D.-H. Blawat Wileriski i 
ul. Wileńska 31, tel. 3-82. | 

WYPRZEDAŻ TOWARÓW LETNICH i 
SEZONOWYCH "PO CENACH I 

E 
| ZNIŻONYCH. +8:Z-€ 

|| Po"; 

ruskawki 
w różnych gatunkach do sprzedania, 
hurtownie i detalicznie, po cenach 
dostępnych, w Majątku ret, tel. 94 
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Sensacyjne wyniki śledztwa w sprawie pożaru 
m. lwje 

Zbrodnicza ręka podłożyła ogień, który pozbawił dachu 
trzy tysiące osób. 

W dniu 15 maja około godziny 19 w miasteczku 
wstał pożar, który zniszczył ogółem 442 domy w tej 

Iwje po- 
liczbie 

pocztę, aptekę, posterunek policji, 4 božnice, kooperatywę, szko- 
łę, Sąd Pokoju I budynki gminne. Taksamo spłonęły literalnie 
wszystkie sklepy spożywcze i z galanterją co narazie spowodo- 
wało brak żywności nie mówiąc już o tem, że 3 tysiące osób zo- 
stało pozbawionych dobytku I dachu nad głową. Pożar rozsze- 
rzał się niesłychanie szybko, że z płomieni nic nie udało się 
uratować tak, że większość pogorzelców pozostała jedynie w 
ubraniach które mieli na sobie. Straty spowodowane pożarem 
wynosiły 15 miljonów złotych. W czasie akcji ratunkowej kliku- 
dziesięciu mieszkańców zostało rannych. Jedna osoba zmarła 
wskutek odniesionych obrażeń. 

Narazie nie było wiadomo co było powodem pożaru który 
przybrał tak klęskowe rozmiary niemniej dochodzenie w tej 
sprawie toczyło się i doprowadziło ostatecznie do stwierdze- 
nia, że pożar powstał wskutek podpalenia. Nasamprzód stwier- 
dzono, że pożar powstał w sklepie win i wódek Moryca Ko- 
pelda I z zastraszającą szybkością rozszerzył się na sąsiednie 
budowle. Kopeld po pożarze był nie do odszukania, gdzieś miał 
wyjechać, a właściwie uciekł chcąc w ten sposób uniknąć badań 
na temat przyczyn pożaru w jego zabudowaniach. Po powrocie 
do rałasteczka Kopeld przez nikogo nienagabywany prosił zna- 
jomych których uważał za wypróbowanych przyjaciół, żeby w 
swych zeznaniach nie podkreślali zbytnio jego dziwne zachowa- 
nie się i opróżnienie przeddzień sklepu jako też bierne przyglą- 
danie się palącemu się budynkowi. Powyższe doszło naturalnie 
do wiadomości władz, które jednocześnie ustaliły, że Kopeld już 
raz spowodował pożar w swoim domu za co uzyskał odszkodo- 
wanie w wysokości 11 tysięcy złotych mimo że wartość pozosta- 
wionych umyślnie sprzętów jako też całego budynku było o 
wiele mniejszą, Powyższe dane spowodowały že Kopelda posta- 
„nowłono aresztować jako sprawcę podpalenia miasteczka, Decy- 
zję tę musiano wykonać natychmiast i to z zastosowaniem jak. 
najdalej idących ostrożności ponieważ ludność miasteczka po- 
zbawiona zbrodnią chciwego Kopelda dachu nad głową tak da- 
lece była wzburzona, że omal nie doszło do samosądu na nim. 
Kopeld nie przyznaje się do winy. (b) 

wycieczka na Wystawę Poznańską członków Rady 
Opiekuńczej Kresowej | 

: w dniu 29 czerwca rb. z Wilna pociągiem wieczorowym wyruszyła w 
kierunku Warszawy wycieczka krajoznawcza rekrutująca się z członków 
domów ludowych, 

3 „Kresowej. э 
świetlic i  „Sp6jni Mlodziežy“ Rady Opiekuńczej 

Wspomniana wycieczka znajduje się pod przewodnictwem p. Kazimie: 
rza Petaszewskiego, instruktora ROK. Zadaniem wycieczki jest, zwiedzenia 
"oprócz PP, W. K. w Poznaniu również i szeregu miast w następującej _ko- 
"lejności: Warszawę, Gdańsk, Gdynię, Toruń, Gniezno, Poznań i Łódź. 

Czas trwania wycieczki około dwóch tygodni. 
  

— Niesłuszne zamierzenia centralizacji 
Sądów Grodzkich w pow. Święciańskim. 
W związku z budową większego gmachu 
sądowego w Staro-Święcianach Władze są- 
dowe zamierzają w tymże gmachu pomie- 
ścić kiłka Sądów Grodzkich. Byłoby to zbyt 
wielką niedogodnością dla ludności oddało- 
nych gmin od St. Święcian / zmuszonej je- 

ić tamże do Sądu szczególnie ludności 
zamożnej, a. tembardziej w tych sprawach 
re potrzebują wezwania większej ilości 
adkow. Obecne rozmieszczenie Sądów 

w powiecie także zbyt jest niedogodne dla 
fudności, ponieważ sądy są zgrupowane w 
promieniu 12 do 18 kiłometrów jeden od 
drugiego jak to w Nowo-Święcianach o 12 
klm. od Št. Swiecian przy komunikacji ko- 
lejowej i autobusowej Od Lyntup do St. 
Święcian o 12 klmtr. komunikacja kolejowa 
Hoduciszki od St. Święcian 20 klmtr. wtedy 
kiedy mieszkańcom iimych gmin przychodzi 
się jeździć od 40 do 80 klmtr. Zgrupowanie 
siedzib sądów w St. Święcianach jeszcze 
więcej pogorszy stan możliwości korzysta- 
nia z sądów w powiecie i dłatego tylko, że 
ww Święcianach buduje się gmach 0 więk- 

  

   
      

Szym rozmiarze niema najmniejszej racji tam 
grupować większej ilości sądów odwrotnie 
zachodzi wielką potrzeba dla udogod nienia 
łatwiejszego korzystania z Sądów całej lud- 
ności w powiecie sądy Grodzkie rozniieścić 
w różnych ośrodkach powiatu.  Takiemi 
ośrodkami są następujące miasta:  Staro- 
Święciany Podbrodzie, Hoduciszki i Świr, 
gdzie dawniej sądy były i które słusznie 
łudność tychże ośrodków się domaga, skła- 
dając władzom sądowym uzasadnione me- 
morjaly, to stanem złych dróg które 
wiosenną porą lub też na jesieni są zbyt 
uciążliwemi do komunikacji jak również i 
tem że niektóre gminy w okresie letnim w 
czasie ćwiczeń wojskowych przebyć do 
Sądu jest niemożliwie, które zachodzi potrze 
ba okrężnymi drogami omijać do 80 kim. Po 
ruszając tę tak ważną sprawę na łamach 
prasy można sądzić że władze sądowe za- 
niechają centralizacji sądów w Święcianach 
w zrozumieniu potrzeb i wygód mieszkań- 
ców powiatu i Sądy Grodzkie rozmieszczą 
tam gdzie oie są najpotrzebniejsze. 
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„POCISK“ 

  

Nie dotrzymują zaklęć kochankowie młodzi... 

Nawet uścisk zawodzi, nawet pocałunek... 

Kupujcie niezawodny nabój 

calkowicie wykonany w kraju.    
e wierz słowom miłości —,miłość często zwodzi,   Niezawodny jest tylko „Pocisku* ładunek... 

  

  

Przyjmuje zapisy kandydatek ze szkół średnich lub zakładów równorzęd- 

Szkole przysługuje prawo zwrotu wpisowego za dzieci funkcjonarjuszy 

Kancelarja otwarta do 10 lipca codziennie od godz. 10 —2; od 10 lipca 
do 16 sierpnia w piątki 

Liceum Handlowe Żeńskie 
S. Piefraszkiewiczówny w Wilnie 

(Żeligowskiego 1, m. 2). 

у nych* Warunki przyjęcia: 

a) Ukończenie liceum ogólnokształcącego | 
b) ” 6 klas gimnazjum s(ewentualnie 3 kursów seminarjum) 

©) średniej szkoły zawodowej. 
Kurs dwuletni. Opłata miesięczna 35 zł. 

państwowych. 

i 
4 
3 od 12-2 godz. od 

od 12 — 2 godz, 

"114111 LL LL LL] 
Instytut Nauk Handlowo - Gospodarczych 

: w WILNIE. 
Prócz istniejących WYDZIAŁÓW: 

Ogólno-Handlowego i Rolniczo-Handlowego 
otwiera się w roku szkolnym 1929/30 

Wydział Samorządowy 
Szczegóły i warunki przyjęcia w ilustrowanych 

bezpłatnych prospektach 

Wilno, ul. Ad. Mickiewicza 18, tel. 14-14. Gęsz—] 

„16 sierpnia codziennie 
rą 0/87—0 
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ŻĄDAĆ W3ZĘDZIE! 

ZNISZCZONE 1 NIEMODNE 

OBUWIE 
ORAZ INNE WYROBY SKORZANE 

ODNAWIAM i FARBUJĘ 
NA NAJMODNIEJSZE KOLORY 

TYLKO 

  

  

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

w oleca 
SKŁAD FARB 

Franciszka Rymaszewskiego 
a Wilno, Mickiewicza 35. "a 

ANURUNANARNZNUNNAKZNNNANANY,M 

  

Zakład Sztucznych Wód 
Min :ralnych i Napojów 

| Chłodzących 
pod firmą: > 

„E. TROWSZCZYŃSKI 
w WILNIE 

4, pod kierownictwem współ- 
właść. prow. W. Wrześniow= 

A " skiego poleca: 
NA sztuczne wody mineralne 

(Vichy, Ems, Karlsbad i 
№ 1 inne) i napoje chłodzące, 

przyrządzane wyłącznie na 
cukrze. Zakład: Piwna 7. 
MAGAZYN: Wielka 50, -0 

  

    
  

  

JBYDAZODZBZUKPOGRENNONCRADRKUNANOZE 

lanta itoskiego.Stowazysania 
POMOCY SANITARNEJ 

Wilno, Wileńska 28, tel. 846. 

W szpitalu oddziały: 

dla stałych chorych moczopłciowych. 

Gabinet Roenfgena 
i Elekfro-leczniczy. 

elektryczne wanny, elektryczny masaż, 
  

PTOLL! o 

  

= 

ак № 6 zagranicznej , 
naboje metalowe, Gsm 

kal. 6 mm. Huk ogromny, obrona od 

Przyjęcia od 10 — 3, 
poz > 

W przychodni przyjmują lekarze specjaliści, 
wewnętrzny, Oczny, 

nerwowy, chirurgiczny, ginekologiczny oraz 

Leczenie promieniami Roentgena i elekt- 
rycznością, fotografowanie, prześwietlanie, 

НОО обуиайстей — жуБИ: 

     Skład 
| ABNZESREZANZAREZA „KUOBABEALCKOBANSCENNANA 

Firma egz. od 1874 r. й 
Fórtepjanów, Pianin i Fisharmonji 

K. Dąbrowska. 
Wilno, ul. Niemiecka 3, m. 6, 

Wielki wybór najlepszych zagranicznych i kra» 
jowych instrumentów tylko gwarantowanej 

kości. 
mas SPRZEDAŻ i WYNAJĘCIE. 

   

  

m | złodziejów mieszkań, letnisk, wozów, WE 
rowerów, s ochodów, odstrąsza POŃCZOCHY GuMO 

wrony i zie jów od ogrodów PASY BRZUSZNE 

owocowyci i |. p. Wysyłamy pocztą Ga Grach    bez. pozwolenia. Cena z przesyłką 
zł. 12.—$etka nabojów 5 zł, futerał 8 ч 
2.50 zł, Oliwa i zł. Wybór jak przed wojną pistoletów Sawa- | | 
ge, Cait, Wecieyx, Mauser, Lignone, Browning i inne, większym wyborze w Sskł. apt. 
Przybory do rybołówstwa. Wyciąć i zachować. Składnica PRUŻANA 
broni, amunicji i przyborów sportowych T. FALKOWSKI J. 

Warszawa, ulicą Emilji Plater Nr 20,846. 8:82—1 | | Egz. od 1890 r. Mickiewicza 15 tel. 482. 

Wszelkie wyroby gumowa-chi- 
rurgiczne, czapki kąpielowe. 
Ogrzewacze gumowe. Stale w        

Na Waszyngtońskim Kapitolu | 
Washington, D. C., w czerwcu. 

Ota jesteśmy w najokazalszym z 
Parlamentów świata. W  najokaza!- 
szym i najsilniejszym zarazem, albo- 
wiem --- podkreślając wielką władzę 
Prezydenta Stanów Zjednoczonych — 
nigdy nie trzeba zapominać o przywile- 
jach: Kongresu amerykańskiego i o bar- 
dzo mociio obwarowanej  autonomji 
poszczególnych stanów, tych dwu prze 
ciwwagach centralnej władzy wyko- 
nawczej. Znajdujemy się w samym 
środku olbrzymiego, z białego marniu- 
ru zbudowaacgo gmachu. Wysoko 
sklepiona kopuła nakrywa rozległą ro- 
tundę, na której ścianach szereg ma- 
lowideł uwiecznia historyczne sceny z 
amerykańskiej wojny o niepodległość. 
Na prawo i na lewo od głównego wej- 
ścia dwie przeciwległe galerje wiodą 
da sali posiedzeń Senatu i Izby repre- 
zentantów. 

Sala Senatu nie jest wielka, co się 
tłumaczy liczbą senatorów (96). Do- 
koła sali biegnie jakby balkon z ława- 
mi dla publiczności i prasy. Przecho- 
dzimy przez pokój dziennikarzy i po- 
dziwiamy jego urządzenia: specjalne 
aparaty telegraficzne, telefony, oraz 
liczne maszyny do pisania stukające 
tak cicho, że słyszy się lekki szum ele- 
'ktrycznych wentylatorów. Schodzimy 
na trybunę. Właśnie szanowny p. La- 
wrence €. Phips, senator z Colorado, 
przemawia na temat ograniczeń imi- 
gracyjnych. Rzecz niesłychana: doma- 
ga się wprowadzenia pewnych ulg do 
ustawy z roku 1924. Czyżby to było 
umyślnie zorganizowane dla europej- 
skich.12 dziennikarzy obecnych na po- 
siedzeniu? Słuchamy i prędko się or- 
jentujemy, że chodzi 0 drobiązg, a 
mianowicie o bardziej humanitarne 
wykonanie ustawy celem nie rozdzie 
lania rodzin... Bo zasadniczo o żadnej 
rewizji ustaw zatrzymujących immi- 
grację niema mowy. I niewinnym zre- 
sztą suggestjom p. Phipps'a sprzeci- 
wia się zaraz. wiecznie „zbuntowany” 
sen. William orah, prezes komisji 
Spraw zagra h Senatu, typowy 
przedstawicie! „„przeciętnej* Ameryki. 
pragnącej sto w tyglu amerykani- 
zacji czynni! ymujące żywy jesz- 

  

   
   
    

    

     

  

LUTZ 

cze kontakt sentymentalny z dawną 
ojczyzną. 

Przechodzimy do Izby reprezen- 

  

    
esi podobna, ale rozleg- 

lejsza, albowiem mieści 435 członków. 
I tu się toczy ożywiona debata na te- 
mat stanowiący główny przedmiot we- 
wnętrznej polityki amerykańskiej, a 
mianowicie na temat  „taryfy”, czyli 
stawek celnych. feden z posłów, p. 
Montague z V/ireinji, uprzedzony o na- 
szej wizycie; 
baty i za zezy 
cego pozdrawia 
pejskiej opinii p 
wie wstają i oki: 
kłaniając się. 
stała podjęta. T 
większością IZ 

    

  

  

   

   
    

     

  

   

iem przewodniczą- 
przedstawicieli euro- 

cznej”. PP. posło- 
kują; i my wstajemy 

raz potem debata zo- 
ż wieczoru, dużą 

przyjęła tekst nowej 

  

wa na chwilę de-' 

ustawy celnej ze znacznemi podwyż- 
kami stawek na szereg artykułów im- 
teresujących wywóz krajów europej- 
skich jak belgijski cement, czeskie bu- 
ty i polskie meble gięte... Gościnność 
gościnnością, ale w interesie uczuć nie- 
ma: niech żyje protekcjonizm i kwita! 

Wychodząc z gmachu Kapitolu za- 
«„strzymujemy się jeszcze w „sali po- 
sągów*, do Izby reprezentantów przy- 
legającej. Każdy stan ma prawo umie- 
ścić tu posągi dwu, wedle swego uzna 
nia największych swoich mężów. LI 
dno już jest w tym marmurowym Sę- 
nacie, ale, z „kilku wyjątkami, te lokak * 
ne wielkości, które nie zdołały stać 
się  wielkošciami  amerykańskiemi, 
nic nam Europejczykom nie mówią... 

Niema w Ameryce syndykatow 
dziennikarzy. Są tylko w większych 
miastach kluby w towarzyskiem tega 
słowa znaczeniu. Waszyngtoński „Na 
tional Press Club* podjął nas śniada- 
niem. Było ta dla nas doskonałą spo- 
sobnością zetknięcia się z elitą dzien- 
nikarstwa amerykańskiego, albowiem 
do Waszyngtonu dzienniki Stanów 
Zjednoczonych delegują swe najlepsze 
siły polityczne. Miałem po swej pra- 
wej stronie p. P. Wooton'a, korespon- 
denta „New York Times'a“, a po №- 
wej p. Leroy Vernon'a, koresponden- 
ta „Chicago Tribune". Dowiedziałem 
się od nich, że 352 korespondentów re- 
prezentuje tu całość codziennej prasy 
amerykańskiej, liczącej 2.455 organów 
W czasie trwania sesji kongresu, około 
pół miljona słów dziennie „wylatuje” z 
Waszyngtonu telegratem do wszyst- 
kich punktów Stanów... i 

O czem owe depesze traktują? 
Prawie wyłącznie o sprawach polity- 
ki wewnętrznej, często lokałnej. Spra- 
wy zagraniczne, a szczególnie sprawy 
europejskie nie interesują szerokiej pu- 
bliczności amerykańskiej. Tego nasi 
waszyngtońscy koledzy przed nami 
nie ukrywali. Wyjątek stanowią, rzecz 
jasna, sensacyjne wypadki w rodzaju 
ukończenia prac komitetu ekspertów, 
lub wizyty p. Mussolini'ego w Waty- 
kanie. 

Waszyngton jest miastem pięknem, 
o szerokich alejach i dalekich perspek 
tywach. Tem się różni od innych miast 
amerykańskich i to go czyni podobnym 
do Europy. Kiedy zapada noc, jaśnieje 
nad Waszyngtonem biała kopuła Kapi- 
talu, oświetlona kilkunastoma reflek- 
torami. Na ulicach niema tu wielkomiej 
skiego hałasu i zgiełku. Wieczorem 
czyni stolica Stanów Zjednoczonych 
wrażenie wielkiej i zbytkownej miej- 
scowości. Idziemy Aleją Pesylwanii oga 
Kapitolu do „Białego Domu". | Prze- 
chodzimy mimo siedziby Prezydenta. 
Na krużganku pali się Światło i obok 
stoi automobil. Brama ogrodu jest ot- 
warta. Najpotężniejszego szefa rządu 
na świecie nie pilnuje ani jeden żoł- 
nierz lub policjant. „Biały Dam* czy- 
ni wrażenie prywatnej willi. żę; 

Kazimierz Smogorzewski. 

RZMEEGRZTAZENINEWKOW, | NANEU ONENOTE ZORY WEAR OTO ZSZEZAOWRCJĄ 

Bozsllmość władz gowickich wobec wzrostu religijności w. szkołach 
Na podstawie danych, zebranych 

przez oficjalne czynniki sowieckie, po- 
twierdza się wielki wzrost religijności 
w szkołach p=ństwowych. W niektó- 
rych wypadkach jest on wprost im- 
ponujący. Na żądanie rodziców i przy 
poparciu nauczyciejstwa w niektórych 
szkołach zaprowadzono spowiedź, a 
dzieci do cerki udają się w towarzy- 
stwie nauczycieli wprost ze szkoły. 
Na Białorusi sowieckiej na Wielkanoc 
do szkół prawie nikt nie przyszedł, 
a we wszystkici: szkołąch przerwano 
lekcje. Nie liczymy wypadków, nader 
licznych, że miodzież szkolna, zorga- 
nizowana w chóry, Śpiewa w cerk- 
wiach i kościołach. Co więcej, raz 
po raz powstają saraorzutnie religij- 
ne organizacje imiodzieży o wybitnym 
charakterze rycerzy religijnych, jak np. 
w Saratowie powsiał jeden związek 
pod nazwą „Stałowa Gwardja Chry- 
stusa”, inny zaś zwiazek pod nazwą 
„Biały Pionier Chrystusa", które roz- 
wijają ożywioną działalność, Nawet w 
sowieckich przytutkach (we wsi Osze- 

    

ty, pow. noliński) młodzież udająca 
się na spoczynek, chóralnie Śpiewa 
modlitwy przed obrazem. Są to przy- 
kłady, powtarzające się bardzo czę- 
sto i licznie. Wzrost religijności w 
szkołach jest tak znaczny, że władze 
sowieckie obliczają go na 42 proc. 
w samej Moskwie, a 91 proc. na 
prowincji, są bowiem bezsilne. Mimo 
olbrzymich wysiłków propagandy an- 
tyreligijnej niewiadomo, skąd się bie- 
rze ten potężny pęd do religji. Dlate- 
go na porządek dzienny wysuwa się 
w Rosji kwestja t. zw.  „czystki” 
Szkolnictwa z elementów religijnych, 
zwłaszcza wśród nauczycielstwa. Przy 
tej okazji cała nienawiść  skierowuje 
się do dawnej szlachty rosyjskiej, 
której wpływy w tej dziedzinie, 
twierdzi prasa sowiecka, są trwałe. 

W Rosji więc budzi się wielki 
ruch religijny w szkołach, a w związ- 
ku z tem władze sowieckie przygo- 
towują nowę + prześladowanie  religji, 
jako jeden z punktów państwowego 
programu. 

  

Polityka w OPErZE 
W Rosji sowieckiej polityka prze- 

nika stopniowo do wszystkich dzie- 
dzin życia publicznego. Rządząca par- 
tja komunistyczn: usiluje wycisnąć 
swe piętno na calen: zyciu współcze- 
snej Rosji, na sztuce, ieatrze, litera- 
turze i t. p. 

Najtrudniejsze zadanie mieli poli- 
tycy sowieccy dotychczas na polu 
„Skomunizowania* muzyki. Podejmo 
wano wprawdzie już niejedną próbę 
w tym kierunku, ale naogół wszyst. 
kie te próby kończyży się niepowo- 
dzeniem. 

W tych dniach w Leningradzie о- 
twarta została ogólnorosyjska konie- 
rencja operowa, na której niewiadomo 
już który probiem  „komunizacji” 
muzyki został poruszony. Jak z 

ch Uczestników 
naiżywotniejszem 

   

    

  

kongresu wynika, 
zadaniem rosyjskiej „polityki opero- 
wej”, jest w chwiii obecnej stworze- 
nie masowego teatru operowego, któ- 

  

ry opierałby się na zasadzie: opera 
sowiecka na sowieckie! scenie", 

Komisarz oświaty _Łunaczarski, 
który na ten temat wystosił w Lenin- 
gradzie dłuższe przemówienie, OŠ- 
wiadczył, że proble:$ ten może być 
rozwiązany jedynie * drodze współ- 
zawodnictwa szeregu „twórczych ko- 
lektywów", rekrutn/scych się z po- 
śród poetów, dramaturgów, kompo- 
zytorów i reżyserów sowieckich. Rolę 
sędziów w tych konkurszch powinny 
odgrywać szerokie masy ludności, 
masy — oczywiście — proletarjackie. 
Podstawą sowieckiej opery winien byc 
— według Łunaczarskiego, — zdrowy 
realizm, opierający się na ścisłym 
kontakcie z zasadniczem p:oblemami 
rządu sowieckiego. 

Opera, — zdaniem dziaiaczy so- 
wieckich, powinna vyć nietylko 
ładnem widowiskiem, lecz | „przed- 
stawieniem politycznem”. 

jak * 

Popierajcie L. 0, P. P.
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Na Królewskim Baforowym szlaku 
„Wśród polskich szlaków, wiodą- 

cych na Wschód”, pisze Pan Woje- 

woda Raczkiewicz w swym wstępie 

do pamiątkowego wydawnictwa wy- 

szłego z pod prasy drukarskiej ex re 

Il Marszu Szlakiem Batorego, „Szla- 

ków martyrologji polskiej, uświęconej 

tradycją wygnań i Sybiru — szlak Ba- 

torego jest drogą tryumiu i zwycię- 

stwa idei państwowo-twórczych sił a 
ofiar zbiorowych dla celów wyższych”. 

Z takim to szlakiem, z drjgą wy- 

praw wojennych wielkieg ./paszego 

króla i wodza związano, r temu 

stałą sportową imprezę VWilnzi- 

A jak ją rok temu zwąza o, tak 

trwać ma po wsze czasy, piki Wilno 

nasze, póki w nim dzieci, wnuki i 

prawnuki nasze gospodarowść będą. 

Z rozwojem t. zw. wychowania fi- 

zycznego i przysposobienia wojsko- 

wego po wojnie, powstały kolejno 

+ 

* inicjatywy szeregu „marszów*, jako 

+ „„ prowadzi. 
e € 

P 
k
i
 

` 
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zawodów sportowo-wojskowych. 
Tak powstał „Marsz szlakiem ka: 

drówki*, tak powstał „Marsz Sulejó- 

wek— Belweder", tak wreszcie powstał 
„Marsz szlakiem Batorego" i drugi 
na ziemiach Północno - Wschodnich 
marsz t. zw. Świtezianki. 

Dodać wypada iż każda z wymie- 
nionych wyżej imprez marszowych 

poza czysto sportowemi celami, cela- 

mi z kultywowaniem tężyzay i spraw- 

ności fizycznej w związku 'pozostają- 

cemi, ma inne cele. Celami temi, być 
może nie ogłaszanemi nigdzie oficjal- 
nie, jest intencja uczczenia jakiegoś 
historycznego wydarzenia, | czy też hi- 
storycznej postaci. 

I tak „Marsz szlakiem kadrowki“ 
jest dziś żywym syrabolem, pierwsze: 
go wystąpienia na are wojny 

pierwszego oddziału woisla polskie- 
go. „Marsz Sulejowski* — to intencja 
przypomnienia współczesnym i potom- 
nym, że tam w skromnej! willi. pod 
Warszawą żył i pracowa; pierwszy 
Naczelnik odrodzonego Piństwa Pol- 
skiego. ` Ra 

Nasz „Marsz szlakiem Batorego 
jest znowuż tym żywym pomnikiem 
pamięci i wdzięczności, jakie dla wiel- 

kiego króla Stefana, @а 1aložyciela 
Wszechnicy naszej żywi Wino wraz 
z całą Wileńszczyzną, \ 

I przyznać trzeba, że tę nowe ior- 

my „żywych pomników" więcej inają 
wyrazu Od dawnych, więcej, bo, się 
na nie składa, prócz całej ich | od- 
świętności, także i pewien wysiłek i 
trud, pewna ambicja zwycięstwa, co 

_ po przez hart woli i mięśni co latirów 
: t 

Trzeba tylko zobaczyć tych kilku- 
set młodych w znoju i trudje z prze- 

<iwnościami dróg 1 zmęczena_ bory- 

kających się; trzeba tylko widzieć ich 
zaciętość w szlachetnej rywalizacji, aby 
zrozumieć ile pięknych momentów w 

zawodach marszowych tkwi, jak wiel: 
ką i doniosłą jest ich rola wycho- 

'wawcza. 2 

* 

Korzystam z zaproszenia Komite- 
tu „Marszu szlakiem Batorego" i sia- 
dam w samochód aby nim pomknąć 
do Konstantynowa odległego o 86 ki- 
lometrów. 

Na Zarzeczu mijamy dwa wpoprzek 
traktu biegnące rynsztoki (przy ul. 
Saska Kępa). Jakżeby je można mo- 
stkami zastąpić, kiedy i tak ludzie 
przez nie jeżdzą? 

W N. Wilejce drogę zatarasowuje 
pociąg manewrujący. Trzeba czekać 
dobre pół godziny, nim możemy da- 
lej ruszyć. 

I dalej już tylko drogi i drogi o 
pomstę do nieba wołające. Nie drogi 
to, a wprost bezdroża. Kilka objazdów 
nadzieją poprawy łudzi. Musi się za 
drogi wziąć dobrze pan Starosta 
Radwański, bo sukcesję drogową 
wziął po swym poprzedniku fatalną. 

Dopiero za Michaliszkami sytuacja 
się poprawia. Wjeżdżamy w powiat 
Święciański. Po piekle—nastaje niebo. 
Jedziemy szparko już tylko po prze- 
pięknej okolicy się rozglądając i tak 
do Konstantynowa wpadamy. 

Muszę skorzystać z okazji aby 
słów kilka poświęcić cudownemu kraj- 
obrazowi wzdłuż traktu Batorowego. 
Tak pięknej drogi, jak trakt Połocki 
w okolicach np. Straczy (w pow. Świę: 
ciańskim) nie zdarzyło mi się dotąd 
nigdzie, ale to literalnie nigdzie, wi- 
dzieć. Przyjemnie jest tak piękną dro- 
gą jechać autem, ale myślę, że nie- 
mniej przyjemnie jest nią iść i tutaj 
przyklasnąć należy tym, którzy wi- 
leńską imprezę marszową inicjowali, 
że wybrali dla niej nie inny z naszych 
traktów, ale właśnie Batorowy. O 
piękniejszy krajobrazowo, o piękniej- 
szy historycznie trudno! 

Konstantynów — mała Święciańska 
mieścina raz do roku i jeden tylko 
dzień cały jest na nogach. Dniem tym 
jest właśnie dzień startu zawodników 
w „Marszu szlakiem Batorego". Jest 
on wielkim Konstantynowa świętem, 
wielką fetą. 

I nietylko Konstantynowa, --bo gdy 
się jedzie trasą marszową wyprzedza: 
jąc maszerujące drużyny, raz w raz ? 
to z tej to z tamtej traktu strony 
stoją grupki włościan. Oni także chcą 
zobaczyć współzawodnictwo, jakie na 
najpiękniejszym z traktów wileńskich, 
na najsławniejszym szlaku króla Ste- 
fana Batorego się rozgrywa. 

Nie do mnie należy w  „Słowie* 
dział poświęcony sportowi, nie moją 
więc rzeczą jest sprawozdanie z te- 
gorocznego „Marszu* pisać. Ješlim 
się jednak do Konstantynowa wybrał, 
jeśli niniejszych kilka urywkowych 
wrażeń piszę, to robię to dlatego, aby 
choć.w skromnym mym zakresie i 
skromnemi memi siłami, wywołać 
wśród mych czytelników troszkę wię- 
cej zainteresowania dla „Marszu szla- 
kiem Batorego" niż go zwykli suchym 
relacjom sportowym poświęcać. 

Leszcz, 

Marsz Szlakiem Batorego 
Najpotężniejsza u nas impreza sporto 

wa Marsz Szlakiem Batorego wypadła w 
tym roku świetnie. Pod wszelkiemi wzglę- 
dami lepiej, niż w roku zeszłym. 

Mimo b. ciężkich warunków (trasa 84 
kilom. przy znacznym zespole—13 zawod- 
ników) marsz zgromądził na starcie w Kon- 
stantynowie 22 drużyny (pozostałe zdyskwa- 
lifikowano). . r * 

Deszcz nie odstraszył publiczności, to 
też drużyny wyruszały w ciężki bój spor- 
towy, odprowadzane żywemi okrzykami i 
słowami zachęty. Startują według wylosó- 
wanych numerów, co dwie minuty. Stop- 
niowo wypogadza się. Kontrolerzy, działa- 
jący nb. b. sprawnie obserwują drużyny, a 
nuż jakaś nieformalność, ' 

Na półmeter do Słobódki | 
pierwszą drużyna 19 Bąonu KOP. Radość 
przedwczesna, gdyż zostaje ona Zdyskwali- 
fikowana za bieg co jest niedozwolone 

Pomęczeni zawodnicy, a i nie tylko 
zawodnicy z radością myslą o odpoczynku. 
Czeka ich druga część trasy. Jeszcze bar- 
dziej męcząca, i denerwująca. | 

4 Rano 0 5 tej start. Miny nieco przerze- 
dzone, choć humoru nie brak. W Nowej 
Wilejce czeka strzelnica b. dobrze zbudo- 
wana i obsługiwana. Drużyny przechodzą 
ten Rubikon aby już następnie podążać na 
metę—na plac Katedralny, gdzie  xgroma- 
dzili się przedstawiciele władz Z p. Woje- 
wodą Raczkiewiczem na czele, į 

Nadchodzące drużyny spotyka orkiest- 
ra. Publiczność owacyjnie wita śmiałych 

As uk, po obliczeniu |punktėw 
wyjaśnia się, że zwyciężyła drużyną 42 p. 

p.(Białystok) mając 583,5 pkt. Drugie 
miejsce zajmuje Policyjny Klub Sportowy 
—Wilno—601 pkt, 3-cie 5 p. p. Leg.—601,5 
pkt. 4) 21 Baon KOP,—642 pkt. 5) Klub 
Sportowy 5 p. p. Leg. — 644 pkt., 6) Zw. 
Strzelecki—Brasław, 7) Zw. Org. b. Woj- 
skowych . i 4 sy 

Drużyna zwycięska „miała największe 
przygotowanie. Trening jej do „Kadrówki*, 
w którym to marszu też zwyciężyła mu- 
siai -odegrač dużą rolę, nie mniej jednak 
drużyna P. K. S. miała doskonały start i 
gdyby nie słabe wyniki w strzelaniu nie- 
wiadomo jaki byłby pwynik. Drużyna Stow. 
Młodz. Polskiej była najpoważniejszym 
kandydatem do nagrody P. U. (za 
najlepszą formę). Na przeszkodzie stanęła 
utrata jednego zawodniką. 

Największą sensację budziła po drodze 
drużyna marynarzy strzelców. | 

Jak już zaznaczyliśmy, zainteresowanie 
się marszem ludności wiejskiej znaczne. Po 
drodze zbudowano szereg bram Įtryumfal- 
nych: w Konstantynowie, Słobódce, Górach 
(z nadpisem „witajcie nam harcerze", któ- 
rych jak wiadomo nie było w marszu) i Si- 
doryszkach. 

O piątej po poł. odbyło się w ogro- 
dzie po-Bernardyńskim uroczyste rozdanie 
nagród. Rozdawał je, przybyły w otoczeniu 
przedstawicieli władz cywilnych i wojsko* 
wych, p. Wojewoda Raczkiewicz. Nagród 
tych było dużo, a najcenniejsze od: P. U. 
W. F, Dowódcy Ok. lll, Wojew. "Кот. Р. 
W.i W. F. Komitetu Miejskiego, Gł. Kom. 
Zw. Strzeleckiego, grupy regjonalnej B. B 
i wiele innych. T . 

SŁU wo 

Znowu rabunek w biały dzień 
W ubiegłą sobotę w godzinach popo- 

łudniowych, na ulicy Sadowej, na ocząch 
licznych w tym czasie przechodniów, do- 
konano niezwykle  śmiałego rabunku, 
na osobie Wacława | Kunieczyńskiego 
EE przy ulicy  Popowskiej 

r. 39. 
Około godziny 7 p. p. w chwili, gdy 

Kunieczyński zatrzymał się na chodniku i 
sięgnął do kieszeni w celu "wyjęcia portie- 
lu, gdzie miał pewne notatki, potrzebne do 

KR 

  

"WTOREK 
2 Dziś Wschód sł. g. 2 m. 49 

Naw. N. M.P. Zach. sł. о & 19 ш. 55 
jutro 

Anatoljusza. 

Spostrzeżenia Pirino Eaitadu 
Meteoralogji U. $. B. 

z dnia 1 - VII. 1929 r. 

Ciśnienie — | 
średnie w m. | 700 

Temperatura | ‚ | + 140C 

Opad za do- ) 
bę w mm. l 0,6 

Wiatr i żający | Zachodni 

Uwagi: Pogodnie. 

Minimum za dobę-l- 700. 
Maximum na dobę -l- 200C. 
Tendencja barometryszna: 

wzrost ciśnienia. 

spad następnie 

  

NABOŻEŃSTWA 

— Porządek trzydniowego A 

w icy Ostrobramskiej z racji drugiej 
a ronarii obrazu , a takož i jubileu- 

szowego na uczczenie 50-lecia kapłaństwa 

Ojca św. Piusa XI. Biorąc pod uwagę wiel- 

ką miłość i nabożeństwo ku czci Najśw. Ma- 

rii, jakiemi w szczególniejszy sposób odzna- 

cza się obecny Ojciec św. Pius XI, który 

jeszcze jako nuncjusz apostolski w Warsza- 

wie (poseł papieski) w roku 1919 odwiedził 

Wilno i tutaj w Kaplicy Ostrobramskiej 
rzed cudownym obrazem „Maryi gorąco się 

modlił i mszę św. odprawił, za wszystkich, 

za Świat cały, za kraj i Ojczyznę naszą, sło- 

wem za wszystkich, by wszyscy stali się 

jaknajprędzej jedną rodziną Maryi, złączoną 

jedna wiarą i wzajemną miłością, na zebra- 

nit j. W. j. W. księży proboszczów miasta 

Wilna uchwalono połączyć w jedną uroczy 

"stošė i nabożeństwa rocznicy Koronacji i, 

jubileuszowe papieskie—w ciągu 3 dni, mia- 

mowicie: 2, 3 i 4 lipca r. b. z następującym 
rządkiem. 

żę 2 lipca — wtorek; 1 dzień: 6 godz. ra- 

no prymarja solenna w kościele dolnym, 8 

godz., uroczysta msza Św. w kaplicy przed 

cudownym obrazem z chórem i orkiestrą 

(celebruje J. E. ks. arcybiskup), 11 godz— 

msza św. z litanją w kaplicy, 6 godz. wiecz, 

uroczysta litanja w kaplicy z nauką. 

"Taki sam porządek nabożeństw „będzie 

3 i 4 lipca t. j. we środę i czwartek w ka- 
icy. у 

я 4 lipca, we czwartek na konkluzję na- 

bożeństwa do południa zwykły porządek, a 

potem o godz. 5 wiecz. nieszpory w kościele 

z procesją i Te Deum, następnie konkluzyjna 

litanja w kaplicy. — Wszystkie litanje od- 

pustowe celebrować będzie J. E. ks. arcybi- 

skup, nauki głosić będzie ojciec rektor ks. 

ks. Misjonarzy. — W niedzielę 7 lipca r. b. 

odbędzie się procesja jubileuszowa z Ostrej 

Bramy do stacyj kościołów jubileuszowych 

dla pozyskania odpustu jubileuszowego; po- 

czątek procesji zaraz po sumie w niedzielę. 

URZĘDOWA 

— Wyjazd p. wojewody. P. wojewoda 

wileński wyjechał wczoraj na jeden dzień w 

sprawach siużbowych do Warszawy skąd 

uda się na kilka dni do Poznania celem 

zwiedzenia Powszechnej Wystawy „Krajo- 

wej. P. wojewodę zastępuje naczelnik wy- 

działu administracyjnego urzędu wojewódz- 

kiego p. Włodzimierz Dworakowski. > 

— Do 15 b. m. mie wolno jest polować 

na kaczki i kaczory. Wileński urząd woje- 

wódzki rozesłał do wszystkich starostw przy 

pomnienie że zgodnie z rozporządzeniem p. 

wojewody wileńskiego z dn. 14 listopada 

1928 roku czas ochronny na dzikie kaczki 

(samice i młode) oraz na dzikie kaczory 

przedłużony został, poczynając od sezonu 

bieżącego na przeciąg lat pięciu do dnia 15 

lipca. Wobec powyższego polowanie na wy- 

żej wymienione ptactwo może być rozpoczę- 

te nie wcześniej niż w-dniu 16 lipca. | 

Z uwagi, iż sezon bieżący jest pierw” 
szym, w którym ten nowy przedłużony czas 
ochronny obowiązuje, urząd wojewódzki po- 

lecił p. p. starostom wydać podległym orga- 

nom połcji odpowiednie zarządzenia.. * rze 

16 lipca dzikie kaczki nie mogą być sprze- 

dawane kupowane, przewożone, przenoszo- 

ne ani też podawane w jadłodajniach, Win- 

nych naruszenia przepisów prawa  łowiec- 

ckiego pociągać do odpowiedzialności admi- 
nistracyjno-karnej. 

odszukania adresu, podeszło do niego 
trzech osobników, z których jeden wyrwał 
mu z rąk portfel, pozostali zaś trzymali 
zaskoczonego napadem za ręce i uniemoź- 
liwiali mu wezwanie pomocy. Napastnicy 
zabrali znajdującą się «w portfelu dolarów- 
kę i rzuciwszy portfel zbiegli. | 

Powiadomiona o tem policja areszto- 
wała po pewnym czasie trzech osobników, 
jako poszlakowanych 0 dokonanie ra: 
bunku. (Cc). 

  

ONIKA 
— Uroczyste powitanie wycieczek za- 

granicznych. Wczoraj pociągiem  wieczoro- 
wym przybyły do Wilna dwie wycieczki 
zagraniczne: łotewska i estońska. 

Gości udających się do Warszawy a na- 
stępnie Poznania witali na dworcu przedsta- 
wiciele władz z prezydentem  Folejewskim 
starostą grodzkim Iszorą i płk. Giżyckim na 
czele. 

Goście przybyli da Polski na dwa ty- 
godnie. 

MIEJSKA 
(o) W sprawie przepisów o wyprze- 

dażach likwidacyjnych. Na mocy ustawy o 
zwalczanin nieuczciwej konkurencji, wydział 
przemysłowy Magistratu zwraca uwagę kup- 
ców na konieczność zgłaszania na pismie 
wszelkich wyprzedaży ze wskazaniem ilości 
sprzedawanych przedmiotów i okresu czasu, 
w jakim wyprzedaż będzie dokonywana. 
Przekroczenie tego przepisu pociąga za So- 
bą odpowiedzialność sądową. Każda wy- 
przedaż trwać może najwyżej 1 miesiąc i 
nie może być przedłużona. Wyprzedaż likwi- 
dacyjna trwać może 3 miesiące. 
В: 

KOMUNIKATY. 
— Wycieczka do ośrodków przemysło- 

wych Polski i nad morze. Stowarzyszenie 
Akademickie Pracy Społecznej, podaje do 
wiadomości, iż wycieczka wyruszą z Wilna 

,6 lipca wiecz. nie. odwołalnie. Zwiedza się 
Gdynię, Gdańsk, Hel (trzy dni) Bydgoszcz, 
Poznań (dwa dni), Górny Śląsk, Kraków, 
Częstochowę. Łódź i Białystok, Osoby, któ- 
re się zapisały winne wpłacić do dnia 3 lip- 
ca r. b. 50 zł. na kupno biłetu na ręce skarb- 
nika SAPS. kol. K. Młvnarczyka (I urząd 
Skarbowy. Wileńska 34 godz. 9—13) Wy- 
cieczka otrzymała wyłącznie do swojej dy- 
spozycji wagon. Wszelkich informacyj udzie- 
la kol. Młynarczyk. 

p. kuratora  Pogorzelskiego, 
Kurator okr. szkolnego wileńskiego p. Ste- 
fan Pogorzelski rozpoczął w dniu wczoraj- 
szym 6 tyg. urlop wypoczynkowy. Zastę- 
pować p. kuratora będzie naczelnik wydzia- 
lu p. J. Malowieski. i 

,.,— Loterja fantowa Koła Pol. Mac. Szk. 
Dziś rozpoczyna się sprzedaż na ul. miasta 
biletów wielkiej łoterji fantowej, urządzonej 
przez Koło Pol. Mac. Szk. im. T. Kościuszki 
na Dom Ludowy im. ks. bisk. Wł. Bandur- 
skiego. 

‚ Zarząd Koła wierzy że społeczeństwo 
mając na względzie wielką potrzebę podnie- 
sienia oświaty i kultury w kraju, chętnie po- 
drze wysiłek Koła w tym kierunku, przez 
kupowanie w miarę możności bilet. bo pomi- 
mo przeznaczenia go na tak wzniosły cel, 
może dobrze się, opłacić gdyż w liczbie wy- 
granych jest dużo wartościowych fantów, a 
mianowicie: gramofon. samowary, serwisy: 
«stołowe, do kawy i deserowe, zegarki, wa- bi 

zy. figurowe, maszynki do mięsa, hafty, ma- 
terjały i t. d. Cena biletu tylko 50 gr. 

w TEATR I MUZYKA 
— Teatr Polski (Sala „Lutnia*) Wy- 

stępy Zofji Jaroszewskiej. Wczoraj przy 
ogólnem „zainteresowaniu i gorącym na- 
„stroju widowni odbył się pierwszy występ 
czarujące! artystki Zofji Jaroszewskiej 
„Cień* Nicodemiego daje niezwykłe i hoj- 
ne pole do popisu świetnej artystce, to tež 
Zofja Jaroszewska była wczoraj przedmio- 
tem owacyj. i 

Dziś po raz drugi „Cień* Nicodemiego. 
Wczoraj powrócił z urlopu reżyser 

Wyrwicz-Wichrowski i objął reżyserję sztu- 
ki Shawa „Pigmaljon*, która będzie na- 
stępną premjerą z udziałem Zofji Jaro- 
RER > 

— Koncerty symfoniczne w ogro- dzie po-Bernardyńskim. Pod pda 
Ługenjusza Dziewulskiego. We wtorek, 
9. 2-go lipca odbędzie się koncert Wil. Ork, 
Symfonicznej. | 

W programie zostaną wykonane utwo- 
ry: Chopina (suita „Chopiniana* w opraco- 
waniu orkiestrowem Głazunowa), Mozarta, 
Saint-baensia, Areńskiego i Dziewulskiego. 

Zapowiadający się wysoki poziom ar- 
tystyczny ych koncertów, dowodem czego 
był poprzedni koncert pod dyrekcją Zyg- 
muntą Dołęgi, niezawodnie zyska wielkie 
zainteresowanie wśród miłośników muzyki 
symfonicznej. 

„ Początek koncertu o godz. 8 min. 15 
wiecz, Bilety w cenie 40 gr., ulgowe 20 gr. 
do nabycia w dniu koncertu w kasie ogro- 
du od godz. 8-ej wiecz. 

WYPADKI I KRADZIEŻE. 
— c.) Samobójstwo uczenicy. Wczoraj 

około godziny 4 p.p. wpobliżu elektrowni 
d miejskiej, rzuciła się do Wilji jakaś młoda 

panna, ubrana w mundur pensjonarki. Zaa- 
larmowany o wypadku posterunek rzeczny, 
wszczął natychmiast poszukiwania, które 
do zmroku nie dały żadnych rezultatów. 
Wypadek widziało dużo spacerowiczów, któ- 
rzy z wielkiem podnieceniem przyglądali 
się z brzegu poczynionym poszukiwaniom. 

SPz 
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Turniej fenisowy o puhar „Słowa” 
P. Mokrzecki zdobywcą puharu 

Zapowiedziany od dłuższego cza- 
su turniej tenisowy z wyrównaniem 
(handicap), panów o nagrodę prze- 
chodnią—puhar redakcji „Słowa” oraz 
pań, o nagrodę przechodnią — puhar 
firmy J. Nowicki i Syn odbył się w 
niedzielę na kortach Parku Sportowe- 
go im. gen. L. Żeligowskiego. 

Mimo ładnej pogody do konku: 
rencji tych stanęła nieliczna garstka 
zawodniczek i*zawodników. Objaśnia 
się to tem, że w konkurencji panów 
nie mogli stanąć na placu wyjeżdża- 
jący do Poznania bracia Pimonowie, 
chory Urbanowicz i pełniący funkcję 
handicap'era Grabowiecki. Absolutnie 
niezrozumiałe jest wstrzymanie się od 
wzięcia udziału prof. Weyssenhoffa, 
hr. Platera i Hamerstejna. Słabszych 
graczy, mimo handicapu odstraszyło” 

podobno nazwisko najgroźniejszego z 
wileńskich tenisistów—zwycięzcy Mo- 
krzeckiego. W rezultacie stanęło do 
boju pięciu panów. 

Wyniki ich spotkań przedstawiają | 
się następująco: 
Dowbor—AZS ( - 4/6) - Kewes'Z.A. 

K.S. (0) 1:6; 3:6. Niespodziewana zu- 
pełnie porażka Dowbora. 

Mokrzecki -AZS (—30) — Desz— 
niestowarzyszony (—0,2) 6:1; 2:6; 6:1. 
Szairanko — Ognisko (--4/6)—Ke- 

wes (0) 3:6; 6:4; 6:4. 
Do finałn wchodzą więc Mokrzec- 

ki : Szairanko. Handicap Mokrzecki 
(—30) — Szatranko (--4/6). Wygrywa 
pewnie Mokrzeck 6:0; 6:4 zdobywa- 
jąc tem samem puhar redakcji „Sło- 
wa“ na rok 1929, 

P. Piekarska na czele tenisistek 

Do gry pojedyńczej pań z wyrów- 
naniem o puhar firmy J. Nowicki i 
Syn zapisały się trzy zawodniczki, pp. 
Anna Dowborowa, Joanna Piekarska 
i Leokadja Siedziukiewiczówna. W 
pierwszym spotkaniu Piekarska(—4/6) 
— Siedziukiewiczówna zwycięża pierw- 
sza 6:1; 5:6; 6:4. Do finału dochodzą: 
pp.  Dowborowa — (automatycznie) 

(--2/6) i Piekarska (—4/6). Zwycięża 
p. Piekarska 6:0 i 6:4. 

Organizacją. zawodów bez zarzutu 
Szkoda tylko, że zawodnicy nie po- 
pierając licznem zgłoszeniem się na 
kortach odbierają organizatorom chęć 
organizowania podobnych „ imprez. * 
Szkoda wielka. Może zresztą popra- 
wimy się na drugi rok. 

UE ia AR RAEC a a 2 

— Uciekła żona. Owsiej Szapiro (Ko- 
lejowa 9) powiadomił policję, że zbiegła 
mu żona Musia lat 44, zabierając co cen- 
niejszą garderobę. c) 

ypadek z autobusami. Na ulicy 
Wielkiej, koło ulicy Sawicz, autobus Nr. 
1436—3, kierowany przez szofera Józefą 
Rynkiewicza zderzył się z autobusem Nr. 
14437. Oba autobusy uległy uszkodzeniu. 

— c.) Napad pod Dziewieniszkami. 
Onegdaj w nocy, na przejeżdżającego dro- 
gą handlarza Jakėba Lewina, pod Dzie- 
wieniszkami, dokonano nąpadu rabunko= 
wego. Z pobliskich zarośli wybiegło na 
drogę kilku uzbrojonych w karabiny osob- 
ników, którzy zażądali od Lewina wyda- 19,20 
nia pieniędzy. Po zrabowaniu 380 złotych 
napastnicy zbiegli. A przez policję 
pościg nie dał narazie rezultatu. Rabusie 
ukryli się w okolicznych lasach i są nara- 
zie nie do odnalezienia. (c.) 

— a) Wypadki wścieklizny i pomo- 
ru w Wilefńszczyżnie. Ostatnio na tere- 
nie województwa wileńskiego w 5 żagro- 
dach powiatów Dziśnieńskiego i Wileńsko- 
Trockiego zanotowano wypadki wściekliz- 
ay wśród zwierząt. Taksamo w 44 zagro- 
dach powiatów: Brasławskiego, Oszmiań- 
skiego, Mołodeczańskiego i Wileńsko-Troc- 
kiego zanotowano wypadki pomoru 1 хага- 
zy ierogacieny, aka А 

: — (c) Kradzieże. Annie Wiszniewskiej 
(Trocka 19) skradziono 3 suknie jedwab- 
ne wartości 600 złotych. W gmachu Sądu 
Okręgowego Czesławowi Swierzyńskiemu 
(Jasna 42) zginął rower wartości 300 zło- 
tych. Po pewnym czasie ujęto Czesława 
Wilkańca (Witoldowa 30), który jechał na 
tym rowerze. 

— (c) Pokłosie kiermaszowe, W ro- 
ku bieżącym kiermasz na Antokolu nie był 
widownią jakichkolwiek większych zajść. 
Wprawdzie liczni pijani usiłowali wszcząć 
bójki lecz policja wszelkie nieporozumienia 
likwidowała w zarodku. Taksamo doszło 
do zatargów pomiędzy przekupniami o 
miejsca na płacu. Z tego powodu kilka 
kobiet wszczęło awanturę, która zakończy- 
ła się wzajemnemi podrapaniami. Kradzieży, 
których w Wilnie ostatnio nie brak, zano- 
towano na rynku kilka. Między innemi 
skradziono pieniądze z torebki Józefie Da- 
nileńko (Nowogrodzka 4-b). 

— (c) Oficerowi kasowemu skradzio- 
no 5 tysięcy złotych. Onegdaj w dzień w 
lokalu Kasy Skarbowej przy ul. W. Pohu- 
łanka oficerowi kasowemu komendy placu 
w Wilnie por. Lasoniowi skradziono z pod 
ręki paczkę banknotów. zawierającą 5 ty- 
sięcy złotych. W chwili, gdy por Lasoń 
odszedł od kasy i zatrzymał się przy sto- 
liku w celu ułożenia paczek w teczce do 
stolika podszedł jakiś osobnik, który tak 
lawirował, że wyrwał z pod rąk paczkę 
banknotów i zbiegł 

„ — (c) Zuchwalstwo rabusiów. Na 
ulicy Subocz w trakcie liczenia pieniędzy 
przez Aleksandra Subkowa (Betlejemska 8) 
wyrwano mu z rąk 50 złotych. ;W pościgu 
zą sprawcą ujęto go po kilku 
Okazał się nim Aleksander Piekarski (Je- 
rozolimska 38). FN 

— (c) Trupa noworodka znaleziono 
w stanie rozkładu przy ulicy Nowogródz* : 
kiej 52, 

OFIARY 
: Bezimiennie Komit. „Chleb  Dzieciom“ 
zh: 

Na Żłobek im. Maryi zł. 5. 
Dla Karpowiczowej zł. 10. 
F. B. Dla Karpowiczowej zł. 5. 

  
  

Biajski Klaematogra! 
Kulturalas-Ošwiaiowy 

SALA MIEJSKA 

uł. Ostrobramska 5. 

D 

„ora 
LA 

Od dnia 28 czerwca do dnia 2 lipca 1929 T. włącznie będą wyświetlane tilmy: 

„TARZAŃ I ZŁOTY LEW 
aktach, Wspaniała epopea przeżyć, przygód i sensącyj w krainach podzwrotnikowych. Udział 
najtiebezpieczniejszych drapieżców dżunglil W roli głównej: 

Najpotężniejszy dra- 

mat sensacyjny w 9 

EDGAR RICE. Nad program: 
ARSZ SZLAKIEM BATOREGO" film sportowo-propagandowy. 2) „MIĘDZYNARODOWE 

ZAWODY LEKKOATLETYCZNE w WILNIE* — film ilustruje otwarcie Stadjonu Ośrodka W. F., 
l-sze w Polsce Międzynarodowe Zawody Lekkoati, (Włas. O. W. F.) 3) „PAPA NIE POZWA- 
omedja w 2 aktach. Kasa czynna od g. 5 m. 30. Początek seansów od g. ó:ej. W nie- 

dziełą i święta kasa czynna od g. %-ei m. 30. Poczatek seansów od g. 4-ej. 
? 
    

KINO-TEATR 

6 Ё 
Współczesny romans filmowy. W rol. 

„HELIOS ! ALEKSANDER Ši ARCY i JÓZEF STICKER. ` 

Dzis! Wielki iascy- 
nujący film na czasiel POWQJENNY MEŻCZYZNĄ ' 

gł. słynna BETTY BALFOUR i najpiękniejsi "mężczyźni Anglji 
„Nadzwyczajne momenty. sensacyjno-erot. 

Czarowne 
noce) 

Seansv 0 6, 8 i 10.10. 

  

Kino - Teatr 

Światowić 
Dzisl Najpopularniejszy ulubieniec publiczności, 

„CZECHOWA i porywająca MARJA MINSZENTY 
w swej najnowszej kreacji 

dawno niewidziaav HARRY LIEDTKE, czarująca OLGA 

ANEWRY CESARSKIE opowieść аааа 
  

» 

ul” Mickiewicza_9. | według romansu Roda Roda. Następny program „KSIĘŻNICZKA CZARDASZKA" 

P. W. K. POZNAŃ!!! 
Zarząd Dóbr i Zakładów 

Przemysłowych Romana 

FABRYKA SUKNA ; м 

Leszczkėw, Op. Watęż Małopolską 
uprasza o zwiedzenie stoiska firmy w klali kontekcyjnej Nr 46. { 
UNDY (burki) na wzór Sławuckich, PŁASZCZĘ MYŚLIW= 

SKIE, SAMODZIAŁY - LODENY na ubrania — DERKI na 
konie, KOCE, PLEDY. _ 

ki. Prosimy żądać pocztą 

B 

zedaż detaliczna wprost z fab. 
Э0г cenników i próbek, 

i 

Žurouskiogo 
KOCOW 

Zapisy przyjmuje 
codziennie Od g. 

0£87—7F 

kandydatów na zawodowych kierowców 
rozpocznie zajęcia dnią 3 lipca 

Kursy Kierowców Samochodowych 
Sfowarzyszenia Techników Polskich w Wilnie 

ul. Ponarska 55, tei. 13-30 
grupa XXXV 

Smóchodowych 
+ ; KS i informacyj udzielą Sekretarjai Kursów 
12:ej do 18-€i przy ul. Ponaskiej 55, 

tel. 13-30. 2743.-0 
RIO S D IL 

I
E
Z
A
B
A
,
 

Doktór-Medycyny |. 

BWAWAWE, DOKTOR 
a LEKARZE B| n. ZBLOOWIEZ 
BA WAWAM ii “р Ux, | u MA WAWABI moczowych, "gd B 

я —1, 0d 5— i 
DOKTOR Elektroterapja — 

Ь, KINSRERG ЧЕИа 
choroby weneryczne Kobieta-Lekaxz 
syfilis i skórne. Wil- 
no, ul. Wileńska 3, te- 
lefon 567. Przyjmuje 
od 8 do 1 iod 4 do 8. 

Di. Zeldowiczowa 
KOBIECE, WENE- 
RYCZNE, za 
DOW MOCZOW, 
od 12--2 į Od 4-6, 
ul. Mickiewicza 24, 

tel. 277. 
—- 

    

A. EYMBLBR 
choroby skórne, we- 
neryczne |  moczo- 
piciowe, Elektrotera- 

DOKTÓR 
A. Blumowicz 

pia, słońce górskie, Choroby weneryczne, 
diatermja,  Soilux. skórne, Przyjęcie: 

— Е 3 — 1. Mickiewicza 12, róg Od 9 
Tatarskiej 9—2 i5—8 Wilno, ul. Wielka 21. 

W-Z.P 43. (Telef. 921). 

Skład Hurtowy N. G. Pifkowski i M. Jabloński 
ul. Bazyljańska 6 (d. dom Strumiłły, naprzeciw Hali Miejskiej) telef. 12-13 

"ud sloniną i szmalcem 
Na prowincję wysyłamy zą zaliczeniem kolejowem po otrzymaniu zadatku. 

    

zak oda 

marki „ARMOUR*, 
„SWIFT“ i inn. 

B B 
a P 0 8 A D Y й słoneczne, ze wszyst, BRT B ENA ННЙ dami, wydaje się 

jp lat 28, zegza- natychmiast. Oglądać 
Leśnik, minem BAL od g. 8—10,i od g. 
wym, z  kilkuletnią3 6. Rzeczna 11 m.3. 

praktyką lasową i tar- Zakret. 
taczną w dużych ma- mumsaw szem czne: 
ątkach, poszukuje od 

„rt Po A Jeśni- RÓŻN = 
czego. Zgłoszenia pi- 
semne J. rj sioi <"UMAEPRA 
wicz, Jarosław, Suro* 
chów-Dwór. _Mało- Bodo A Iska. Sórz Oi aji gd? po pełnie oklimatyzowa- 

na, łagodna, z ras 
„niebieskich*, sprze- 
daje się. Dowiedzfec 

fi się: Wileńska 24, Rap- 
poport. Z 

qi cukrowe i 
i mączne zdat- 

5 pokoj 
s kuchną, 1 piętro, 

i LOKALE 

  

Miedrogo ków . dląspodarstwie 
młodzieży, pojedyń: niedrogo 
cze lub zbiorowo. „Rolnik 
Zawalna 8—3. —] ul. 

sprzedaje 
Wilenski“, 

yjska    

godzinach.; 

8£82—1L _ 

lekcje języ-ne do użytku w go- majątku 
rolnem Oferty do Biura Re- 

RADJO. 
Wtorek, 2 lipca 1929 r. 

11.55- 12,05: Sygnał cząsu z Warsz. i hejnał. 12,05—12,50: Gramofon. 12.50—13,00: Wieści z P.W.K, w Poznaniu. 13,00-: Ko- munikat meteorologiczny z Warszawy. 
17,00—17,20: Program dzienny, repertuar i chwilka litewska. 17,20—17,45: „Mała skrzy- neczka“ — listy dzieci omówi Ciocia Hala. 17,50—18.00: Wieści z PWK. w Poznaniu. 
18,00 — 19,00: Transmisja z Warsz. Koncert popularny poświęcony utworom Verdiego. 19,00 - 19.15: Wolna trybuna. 19,15—19,20: 
Program na dzień następny, komunikaty. 

—: Transm. z Katowic. Opera „Tosca“ G. Pucciniego. Po operze z Warsz, Komu- 
nikaty: P.Ą.T. i inne, oraz „Spacer detekto- 
rowy po Europie" (Retransmisja stącyj za- granicznych z lokalu P.A.T.). 

„ Polskie Radjo komunikuje, że od dnią 1 lipca r. b. Stacja Wilenska przechodzi na swoją stałą falę 385 m., przydzieloną na ostatniej konferencji radjowej w Pradze. 

GIEŁDA WARSZAWSKA. 
1 lipca 1929 r, 

Dewizy ! waluty: 
Tran. Sprz. Kupno 

Dolary 8,90 8,92 8,88 
Belgja 123.80, 124.10. 123,48, 
Kopenhaga 237,56, — 238,19, 236,96, 

Budapeszt 158,— 155,90 157,— 
Fiolandja 358,14 359,04 357,24 
Londyn 43,25, 43,36, 43,14, 
Howy-York 8,90, 8.92 8.88 
Paryt .8488,5 34.92, 5480 

Praga 26,39, 26,35 26.33 
Szwajcarja 171,61, 172,64, 171.18 
Stokt ołm 239,08 239,68  238,48 
Wiedzń 125,36,5 125.68, 125,05, 
Włochy 46,66,5 _ 46,80, 46.57, 
Marka niemiecka  212.48,5 

Papiery procentowe: 
4 proc. pożyczka inw. 106,—75, Dola* rówka 62,75. 5 proc. konwersyjna 55. ia dolarowa 83—50, 10 proc. kolejowa 102,50 8 proc. L. Z. B. Gosp. Kraj. i B. Roln., oblig. B. Gosp. Kraj. 94, Te same 7 proc. 83,25. 4 1 pół proc. L. Z. ziemskie 49. 41 Pół. HE warsz. 46.50 - 46. 8 proc. warsz. 

! Akcje: 
B. Polski 163, Zw. Spółek Zarobko- wych 78,50. Siła i Światło 126. Firle * Węgiel 70. Lilpop 29 — 50; Możeddw 24,—. Ostrowiec 80. Parowóz 23, Stara- chowice 26. Zieleniewski 120. 

PRZETARG 
Starostwo wilejskie (architekt rejonowy) ogłasza pisemny przetarg ofertowy na na- ne ono w, Wilejce powiatowej: 

wykończenie budow - 
“JA y domu urzęd. 

5-2) budowy murowanego 
'Spodarczego 

wiercenie studni artezyjskiej ‹ 
budowę budynku z pustaków beto- nowych nad studnią artyzyjską 

8 ogrodzenie 
) przebudowę  drewnianeg: 

gospodarczego > RW. Przetarg odbędzie się w dniu 15 lipca 1929 | roku o godzinie 12 w biurze architekta re- 
jonowego w Wilejce ul. Piłsudskiego 4. 
Szczegóły ogłoszone: w Monitorze.+Polskim, 
w, Dzienniku Urzędowym województwa wi. 
leńskiego oraz w Dyrekcji Robót" Rublicz- 
nych w Wilnie. 

  

budynku go- 

Za starostę Butarewicz 
architekt rejonowy 

m 
EE 

r Nz wybórg B 

  

     

    

  

      

    

  

majątków ziem-. | ilonki - е rożnych | M. Wilenkin ) $-ia 
powiatach, ośrod- i| Spółka z ogr. odp. ków przemysło- | Wilno, ul. Tatarski wych, z wodą mły- 20, dom własny. nami, placów, do- Istnieje od 1843 r. mów, polecą Fabryka i skład D. H.-K. „Zachęta* mebli; | 

Mickiewicza t, jadalnie, sypialnie, 
tel 9-05. zpsz_0_| salony, > febinety, 
RECZ Ei HOŃ łóżka niklowane i 

Rožuo Simy angielskie, kreden- M 0 sy, stoły, szafy 
posiadamy do ulo- || biurka, krzesłą kowania bardzo || dębowe i t. p. Do- korzystnie na hi- || gądne warunki i poteki miejskie na raty. 
D. H.-K. „Zachęta” | g 

Mickiewicza 1, 
tel. 9-05. €p8Z—1 E. 

ianistka ЕСОБ 3 од T CNES 
dyplom Konserwat.) GU : 

obejmie lekcje y By 
fortepjanowej ną czas WIMBEWOKEWA WWW 
wakacyj letnich za nieważni iš 
koszt utrzymania w JJ Ja Wważniam zai” ziemskim: 6 kolejową wy 

stawioną , przez 
kłamiowego 5. Gra- U. S. B. na imię Sa-, 
bowskiego,  Garbar- kowskiego Zywmuntą. 

  

   

    



r 

% 

KASA CHORYCH MIA$STA WILNA, 
O G O S Z E. N į E + ją | Ž s : L E 

Na podstawie art. 62 Ustawy z dnia 19 maja 1920 r. (Dz. U. R.P. Nr. 44 poz. 272) i Rozporządzenia Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 24 1 D P 
zgodnie z S$ 86 i 87 statutu Kasy Chorych rozpisuje się niniejszem i ogłasza 2 9 : P a К 

Wylory delegatów do Rady Kasų Ehorych miasta Vilii 
Jos bnia, t. į. w dniu 1 lipca 

  

L. dz. 8284/29, 

Nr. 44 poz. 273), tudziež 

   
Spisy wyborców sporządzone po myśli $ 8 wyżej powołanego rozporządzenia, oddzielnie dla ubezpieczonych i oddzielnie dla pracodawców według stanu iaktycznego w dniu 

1929 r. będą wyłożone od dnia 14 lipca 1929 r. do dnia 23 lipca 1929 r. włącznie, do publicznego wglądu, codziennie w godzinach od 9 rano do 2 pp. i od 7 do 9 wiecz. w lokalach Kasy 
1) Administracja Kasy — ul. Magdaleny 4, 

z 2) Ambulatorjum Centralne — ul. Dominikańska 15, 
` i 3) % Dentystyczne — ul. W. Pohulanka; 18, 

! 4) Przychodnia — przy ul. Kalwaryjskiej 29, 
5) przy ul. Antokolskieį 62. Ź 

1929 r. przysługuje każdemu ubezpieczonemu odnośnie do ubezpieczonych, każdemu 7a$ pracodawcy odnośnie do 
w ciągu trzech dni; obro- 

W ciągu dni 10, licząc od wyżej podanego dnia wyłożenia spisów, t. j. od dnia 14 lipca 
pracodawców prawo reklamacji, co do wpisania lub wykreślenia ze spisu czy to reklamującego, czy to innej osoby. O żądaniu wykreślenia ze spisu Zarząd Kasy zawiadomi zainteresowaną osobę 
na przeciw wykreśleniu może być wniesiona do Zarządu Kasy tylko w ciągu trzech dni od daty otrzymania tego zawiadomienia. : 

Reklamacje mogą się odnosić wyłącznie do stwierdzenia, czy odnoŚni ubezpieczeni, lub pracodawcy mieli prawo w dniu 1 lipca 1929 r. być umieszczonymi w spisach wyborców. 
Reklamacje rozpatruje Zarząd Kasy i w ciągu dni dziesięciu od daty wniesienia reklamacji przesyła, zainteresowanym odpis swej umotywowanej decyzji. W ciągu dni pięciu od day otrzymania decyzji Zarzą- 

du Kasy mogą zainteresowani wnieść skargę do Okręgowego Urzędu Ubezpieczeń w Warszawie, jednakże jedynie z powodu naruszenia ustawy i przepisów wyborczych Skargę wnieść należy na ręce Zarządu Kasy, „który 
ją prześle bezzwłocznie Okręgowemu Urzędowi Ubezpieczeń; w ciągu dwuch tygodni od daty otrzymania skargi Okręgowy Urząd Ubezpieczeń wyda decyzję ostateczną. ; . ее 

Z dniem wyłożenia spisów wyborców dodatkowe wpisanie lub wykreślenie wyborców może nastąpić jedynie na podstawie decyzji Zarządu Kasy, wydanej na skutek wniesienia reklamacji lub na podstawie 
decyzji Okręgowego Urzędu Ubezpieczeń w Warszawie. . : 

: UPRAWNIONYMI DO GŁOSOWANIA W GRUPIE UBEZPIECZONYCH są osoby, które w dniu 1 lipca 1929 r. ukończyły lat 20 i pozostawały w zatrudnieniu uzasadniającem  otowiązkowe ubezpieczenie, 
po myśli art. 3 i 10 pow* ustawy, lub były dobrowolnie ubezpieczone, po myśli art. 11 pow. ustawy, a to o ile są umieszczone w spisie wyborców. Każdy ubezpieczony ma jeden głos. 

__ UPRAWNIONYMI DO GŁOSOWANIA W GRUPIE PRACODAWCÓW są osoby, które w dniu 1 lipca 1929 r. ukończyły lat 20 i zatrudniały w charakterze pracodawców chociażby jednego podlegającego 
a SCR, a to, o ile są umieszczeni w spisie wyborców. Pracodawca posiada 1—30 głosów, zależnie od ilości zatrudnionych przez niego obowiązkowo ubezpieczonych. ość głosów pracodawcy 
Określa statut Kasy. „B з 

х Ubezpieczony, który zatrudnia stale więcej, niż dwie osoby, podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu, zostaje umieszczonyiw spisach pracodawców, ma głos i może być wybrany wyłącznie i w 
Wvbranych ma być 72 członków Rady i tyluż zastępców a to: w grupie ubezpieczonych 48 i tyluż zastępców; w grupie kradodówiśe 24 i tyluż Es sala sekas vsio 
Wzywa się do składania list kandydatów, po myśli pow. rozporządzenia, ułożonych oddzielnie dla pracodawców i oddzielnie dła ubezpieczonych, z tą uwagą, że uwzględnione mogą być tylko 

będą doręczone Zarządowi Kasy (ul. Magdaleny 4) najpóźniej na trzy tygodnie przed niżej podanym dniem wyborów, t. j. najpóźniej w dniu 8 września 1929 r. w godzinach urzędowych. A 
Każda lista kandydatów może zawierać najwyżej dwa razy tyle kandydatów, ilu ma być wybranych delegatów. ь + 
Kandydaci mają być umieszczeni na liście pod bieżącymi numerami, wskazującemi kolejność ich kandydowania, przyczem należy poddać ich nazwiska i imiona, zawód, oraz miejsce zamieszkania, anadto przy 
(z wyjątkiem niestale zatrudnionych, chałupników i dobrowolnie ubezpieczonych) adres i nazwisko pracodawcy (wzgl. nazwę przedsiębiorstwa) u które go kandydat pracuje. | ; ы 
Listy kandydatów z grupy ubezpieczonych mają być podpisane wlasnoręcznie przynajmnieį przez 30 mieszczonych w spisie wyborcówubezpieczonych, listy kandydatów z grupy pracoc 

З нтіеэ:с:опус!:‹\ч азрізіе wyborców pracodawców. е : 14 
andydat nie może być na liście podpisany. Gdy wyborca podpisze więcej, niż jedną listę kandydatów, dpis jego jest ważny na liście najwcześniej złożonej i Zatąd najniż kodów). 2 Iajch zaś lat góra wik pisany. y podpi ] jedną i „ podpis jego j y ] j złożonej (opatrzonej przeż Za$ąd najniższym numerem 

Do listy kandydatów należy dołączyć oświadczenie każdego z kandydatów, że przyjmuje kandy 
kandydowania delegację. : 3 : 

* Jeżeli dany wyborca, lub kandydat, nie umie pisać, ma w miejsce podpisu położyć swój znak (odcisk palca wskazującego, krzyż, kółko), przy którym to znaku ma być umieszczon 
przez osobę zdolną do aktów prawnych, która również ma umieścić obok swój podpis. 

głaszający listę kandydatów mają wskazać swego pełnomocnika i jego zastępce do udzielenia Zarządowi Kasy potrzebnych co do listy wyjaśnień; pełnomocnikiem może być każdz osoba zdolna do „aktów 

  

te listy, które 

ubezpieczonych ы 
wców przynajmniej przez. 

aturę zgodnie z listą, a jeżeli chodzi o kandydatów, reprezentujących osoby prawną także udzieloną im do 

jego imię i nazwisko 

prawnych. ! : ‚ ] 

Zarząd Kasy zawiadamia bezwłocznie, a najpóźniej w ciągu dni trzech od daty otrzymania listy, pełnomocnika danej listy o wszelkich dostrzeżonych błędach i punktach wątpliwych. Jeżeli te usterki nie zostaną 
usunięte najpóźniej na dwa tygodnie przed dniem wyborów, Zarząd Kasy orzeknie nieważność listy w części lub w całości; przeciwko decyzjom Zarządu Kasy odnośnie do list kandydatów 'mog4 zainteresowani wnieść w 
terminie 3-dniowym od dnia doręczenia decyzji Zarządu Kasy skargę za pośrednictwem Zarządu Kasy do Okręgowego Urzędu Ubezpieczeń, który w ciągu tygodnia orzeka ostatecznie. Nieważne są bez uprzedniego. zwra- 
cania się do pełnomocnika listy, które: a) zostały Zarządowi zapóźno doręczone, b) nie są zaopatrzone w wymaganą ilość podpisów, lub utraciły przepisaną ilość podpisów wskutek skreślenia podjisów osób nie mających 
prawa wyborczego lub podpisanych na kilku listach, c) w których umieszczono kandydatów bez oznaczenia ich kolejności numerami bieżącemi. 

Listy 
Jeżeli żadna lista kandydatów nie zostanie złożona, lub z pośród złożonych, żadna nie będzie uznana za ważną, wówczas staje się prawomocną | 

pieczonych i dla pracodawców. į 
Głosować można tylko na te listy, które będą uznane za ważne i: podane do publicznej wiadomości. 
Przez ubezpieczonych może być wybrany.tylko ubezpieczony w Kasie Chorych m. Wilna. 

Wybory odbędą się w niedzielę dnia 29 września 1929 r. od godziny 8-ej bez przerwy do 
i oddzielnie dla ubezpieczonych, w niżej podanych okręgach wyborczych: 

W I biurze wyborczem — przy ul. Mickiewicza Nr. 33 
(Klub Handlowo-Przemysłowy) głosują pracodawcy, zamiesz- 
kali na Zwierzyńcu, Sołtaniszkach do .ul. Kobiałkowej włącz- 
nie i do Wapiennej, na Łukiszkach, przy ulicach: A. Mickie- 
wicza (od Nr. 36 i 35 i następnych do Zwierzynieckiego mo- 
stu), Tartaki, Łukiskiej oraz ulicach przyległych do nich i 
ul. 3-g0 Maja w domach o Nr. Nr. parzystych, jak:również w 
miejscowościach Dębówka i Justynówka. - 

W II biurze wyborczem — przy ul. Orzeszkowej Nr. 7 
(iokal Gminy Żydowskiej) głosują pracodawcy, zamieszkali 
przy ulicach: Sołtani' skiej (od Nr. 1 do 15 i od Nr. 2 do 16), 
Wapiennej, Wiłkomierskiej, Kalwaryjskiej, Oboźnej, Pióromont, 

Ułańskiej oraz wszystkich przyłegłych i równoległych do nich, 
jak również i zamieszkali w miejscowościach  Jerozolimka, 
Kalwarja, Magazynek, Bołtupie, Ponaryszki, N. Żórowice, No- 
wosiołki, Szeszkinie, Nowe Żórawice i Plac Broni oraz, Wi- 
leńskiej (od Nr. Nr. 35 i 42 i następnych, do mostu Zielonego 
i Wyszary. 

W Ill biurze wyborczem — przy ul. W. Pohulanka Nr. 18 
(Ambulatorjum Dentystyczne Kasy Chorych) głosują praco- 
dawcy zamieszkali przy ulicach: Ponarskiej (od Nr. Nr. 27 i 
30 i następnych od Rydza Śmigłego do Wilczej Łapy), Nowo- 
gródzkiej (od Nr. Nr. 23 i 40 i następnych od R. Śmigłego do 

W 1 biurze wyborczem — przy ul. Witoldowej Nr. 37 
(Szkoła Powszechna) głosują ubezpieczeni, zamieszkali w 

Żwierzyńcu, na Sołtaniszkach, przy ul. Sołtańskiej (od Nr. Nr. 

18 i 17 i następnych, położonych między ul. Kobiałkową i 

Krzywą), Zwierzynieckiej (od Nr. Nr. 18 i 35 i następnych, 
   

  

położonych między: ul. Wapienną a ną), zamieszkali w 
miejscowościach: Karolinka, folw.  Justynowka, - Dąbrówka, 

Szeszkinie, Nowosiołki, Zbrodnie, Fabjaniszki, Magazynek i 

Wyszary. Nunas 
W 2 biurze wyborczem — przy ul. Wiłkomierskiej Nr. 

31 (Szkoła Powszechna) głosują ubezpieczeni, zamieszkali w 
dzielnicy Śnipiszki. Do dzielnicy tej wchodzą: lewa strona ul. 
Kalwaryjskiej z domami o numerach parzystych (2, 4, 6 i t.d.) 

i wszystkie ulice, znajdujące się w tej dzielnicy aż do ul. Wił- 

komierskiej z przyległemi do niej ulicami od strony lewej, przy- 

czem ul. Sołtańska (od Nr. 2 do Nr. 16 i od Nr. 1 do Nr. 15) 

i Zwierzyniecka (od Nr. 2 do Nr. 16 i od Nr. 1 do Nr. 35), 
oraz zamieszkali w miejscowościach: Kalwarja, Wyszary, Je- 
rozolimka, Nowe Zórawice i Bołtupie. 

W 3 biurze wyborczem — przy ul. Kalwaryjskiej Nr. 29 
(Przychodnia Kasy Chorych) głosują ubezpieczeni, zamieszkali 

wzdłuż ulicy Kalwaryjskiej od mostu w domach o numerach 

nieparzystych, na Placu Broni, w Derewnictwie, na Rybakach, 
Pióromoncie, Łosiówce oraz we WSI Ponaryszki. 

W 4 biurze wyborczem — przy ul. Antokolskiej Nr. 62 
(Przychodnia Kasy Chorych) głosują ubezpieczeni, zamieszkali 
na Antokolu pomiędzy Wilją, ujściem Wilenki, Górą „Trzy- 

krzyską, Stołową a cmentarzem żydowskim oraz we wsiach i 
folwarkach: Góry  Sapieżyńskie, Szwajcary , Artyleryczne, 
Gorojec, Pośpieszka, Wołokumpie, Stara Cegielnia, Kolonja Wi- 

lia, Saraj, Kol. Podwerki, Trynopol, Kontwerki i Rulekiszki, 
W 5 biurze wyborczem — przy ul. Zarzecze Nr. 5 (Szko 

ła Powszechna) głosują ubezpieczeni, zamieszkali na Zarzeczu 
i Belmoncie pomiędzy Górą Trzykrzyską, Stołową do cmenta- 
rza żydowskiego, a prawą stroną rzeki Wilenki, oraz przy ul. 

Popławskiej, Kopanicy, Równem Polu, Leoniszkach, Puszkar- 

ni i we wsi Rękanciszkach 2. 

° ° A, DLA PRACODAWCÓW. 
Wilczej Łapy), Szeptyckiego (od Nr. Nr. 9 i 16 i następnych 
od R. Śmigłego do Wróbłej), Wodociągowej, Dobrej Rady, 
Legjonów, Konarskiego, 'W. Pohulanki (od Nr. Nr. 23 i 24 i 
następnych od ;cerkwi Aleksandrą do Konarskiego), Archaniel- 
skiej, Zakretowej, Piaskowej, Lubelskiej, Suwalskieį,. Objazdo- 
wej oraz przyległych do nich i przy. ul. R. Śmigłego w do- 
mach o numerach nieparzystych jak również zamieszkali Ww 

  

   
   miejscowościach: Doliny, „Ponary, Rowiańce, Wilcza Łapa, 

Leśniki, Nowe Miasto i Zakręt. E 
W IV biurze wyborczem — przy ul. Dominikańskiej 

Nr..2 (Magistrat) głosują pracodawcy zamieszkali przy ul. 
A. Mickiewicza (w domach od Nr. Nr, 2 do 18 między placem 
Katedralnym a Jagiellońską), Jagiellońskiej (w domach 6 nu- 
merach parzystych), Zawalnej (w domach od Nr. Nr. 2 do 24, 
położonych między ul. Gdanską a Trocką), Trockiej (niepa- 
rzyste Nr. Nr. domów), Dominikańskiej i Ś-to Jańskiej (pa- 
rzyste Nr. Nr. domów tych ulic), 'Wileńskiej (od Nr. 1 do Nr. 
33 i od Nr. 2 do Nr. 40, Tatarskiej, Ludwisarskiej, Zamkowej, 
Św. Anny, Aleji Syrokomli oraz w obrębie Góry Zamkowej i 
ogrodu Bernardyńskiego. 

W V biurze wyborczem — przy ul. Ostrobramskiej Nr. 
5 (Szkoła Powszechna Nr. 3) głosują pracodawcy, zamiesz- 
kali przy ulicach: Dominikańskiej i Ś-to Jańskiej (domy o nie- 

B. 
W 6 biurze wyborczem — przy ul. Subocz Nr. 20-a (Pań- 

stwowy Urząd Pośrednictwa Pracy) głosują ubezpieczeni, za- 
mieszkali przy ul. Subocz (od Nr. 17 i Nr. 16 i następnych, 
położonych między ul. Baksztą i Karlsbadzką) i ulicach po- 
między Subocz a torem kolejowym, oraz w miejscowości Mar- 
kucie (Swistopol). 

W 7 biurze wyborczem — przy ul. Beliny Nr. 10 (Szko- 
ła powszechna Nr. 5) głosują ubezpieczeni, zamieszkali na po- 
łudnie od toru kolejowego na Nowym Świecie, Hrybiszkach, 
Dunajce, Wąwozach,, Kupryjaniszkach,  Kominach,  Burbisz- 
kach, Lipówce, Kropiwnicy i miejscowościach: Kol. Kolejowej, 
Górnej Kolonii, Podjelnikach, Góry, Mieszkańcach, Dołach, 
Dębniakach, Podkopcowie, Nowosiołkach, Porcie Lotniczym, 
przyst. Porubanku i Bukiszkach. 

W 8 biurze wyborczem — przy ul. Rydza Śmigłego 
Nr. 9 (Szkoła Powszechna) głosują ubezpieczeni, zamieszkali 
na Nowem Mieście i Wilczej Łapie. Do dzielnic tych wchodzą: 
ul. Piłsudskiego (od Nr. Nr. 13-b i 18 i następnych, położonych 
między ul. Szeptyckiego i Kolejową), Rydza Śmigłego (od Nr. 
10 i 1l i następnych, położonych między ul. Szeptyckiego a 
Kolejową), i Archanielska (od Nr. Nr. 16 i 15 i następnych, 
położonych między ul. Szeptyckiego a Ponarską), cała ulica 
Szeptyckiego, Ponarska (od Nr. Nr. 11 i 14 i następnych, po- 
łożonych między ul. Piłsudskiego a Wilczą Łapą), Kijowska 
(od Ńr. Nr. 9 i 10 i następnych, położonych między ul. Piłsud- 
skiego a Dynaburską) i Nowogródzka od Nr. Nr. 9 i 26 i na- 
stępnych, położonych między ul. Piłsudskiego a Zgodą), oraz 
ulice przyległe: Dynaburska, Ślepa, Wróbla, Radość, Kozia, 
Rozbrat, Prosta, Jęczmienna, Smolna, Kurlandska i Rowiańce. 

W 9 biurze wyborczem — przy ul. Dobrej Rady Nr. 22 
(Szkoła powszechna) głosują ubezpieczeni, zamieszkali w Za- 

krecie, Nowem Zabudowaniu w granicach od Wilji, Zakładu 
Przyrodniczego Uniwersytetu Stefana Batorego, Wojskowych 
Składów Prowiantowych włącznie z ul. Zgoda, Wodociągowa, 
Grzybowa z ulicami: Zakretowa (od Nr. Nr. 23 i 24 i następ- 
nych, położonych między ul. Św. Jacka a Zakretem) Konar- 
skiego, Legjonową, Dobrej Rady i ulicami przyległemi do nich, 

parzystych numerach tych ulic), Bakszta i Subocz oraz przy- 
ległych i równoległych do nich między brzegiem rzeki Wilenki 
a torem kolejowym, jak również w miejscowościach: Puszkar- 
nia, Markucie i Popławy oraz zamieszkali przy uł. Niemieckiej 
i Ostrobramskiej w domach o parzystych numerach tych ulic 
oraz przyległych do nich. 

W VI biurze wyborczem — przy ul. W. Pohulanka Nr. 3 
(lokal Związku Kupców i Przemysłowców) głosują pracodaw- 
cy, zamieszkali przy ulicach: Portowej, Trockiej i Rydza Śmi- 
głego w domach o parzystych numerach tych ulic, Zawalnej 
(od Nr. 1 do Nr. 15-a położonych między Gdańską a Trocką 

i od Nr. Nr. 17 i 26 i następnych, położonych między Trocką 
a Kolejową), Niemieckiej i Ostrobramskiej (w domach o nie- 
parzystych numerach tych ulic), Góra Boufałowa, M. Pohulan- 
ka, W. Pohulanka (od Nr..1 do Nr. 21 i od Nr. 2 do Nr. 22, 
położonych między Zawalną a cerkwią Aleksandra) Piłsudskie- 
go, J. Słowackiego, Kolejowej oraz przyległych do nich, Po- 
narskiej, (od Nr. 1 do Nr. 25 i od Nr. 2 do Nr. 28), Pożarowej 
(od Nr. 1 do 21 i od Nr. 2 do Nr. 10), Kijowskiej (od Nr. I 
do Nr. 17 i od Nr. 2 do Nr. 24), Nowogródzkiej (od Nr. 1 
do Nr. 21 i od Nr. 2 do Nr. 38), Szeptyckiego (od Nr. 1 do 
Nr. 7 i od Nr. 2 do Nr. 14) i Wiwulskiego (od Nr. 1 do Nr. 15 
i od Nr. 2 do Nr. 12). 

DLA UBEZPIECZONYCH. 
oraz w miejscowościach: Ponary, Leśniki i Doliny. 

W 10 biurze wyborczem — przy ul. M. Pohulanka Nr. 8 
(Szkoła „Świt') głosują ubezpieczeni, zamieszkali przy ul. Za- 
kretowa (od Nr. do Nr. 22 i od Nr. 1 do 21, położonych mię- 
dzy M. Pohulanką a Sierakowskiego), W. Pohulanka (od Nr. 
Nr. 15 i 14 i następnych, położonych między ul. Słowackiego 
a Smolenską), Wiwulskiego, Pilsudskiego (od Nr. 1 do Nr. 11 
i od Nr. 2 do Nr. 16), Rydza Śmigłego (od Nr. 2 do Nr. 8 i 
od Nr. 1 do Nr. 9), Archanielskiej (od Nr. 1 do Nr. 13.i od 
Nr. 2 do Nr. 14), Smoleńskiej, Św. jacka, Teatralnej oraz za- 
mieszkali przy ul. Góra Boufałowa, Objazdowa, Piaskowa, 
Portowa, Stroma i Zawalna (od Nr. 2 do Nr. 24 i od Nr. 1 do 
Nr. 15-a). 

W 11 biurze wyborczem — przy ul. Mickiewicza Nr. 38 
(Gimn. im. J. Lelewela) głosują ubezpieczeni, zamieszkali w 

obrębie ul. Podgórnej, Sierakowskiego, ]. Jasińskiego, A. 
Mickiewicza (od Nr. 35 i Nr. 36 i następnych, położonych 
między ul. 3-go Maja a mostem Zwierzynieckim), zamieszkali 
przy ul. Tartaki, Łukiskiej oraz przyległych do nich, na Łu- 
kiszkach i kol. Montwiłłowskiej do rzeki Wilji. 

W 12 biurze wyborczem — przy ul. Orzeszkowej Nr. 9 
(Gimn. im. El. Orzeszkowej) głosują ubezpieczeni, zamieszkali 
przy ul. A. Mickiewicza (od Nr. I do Nr. 33 i od Nr. 2 do 
Nr. 34), Kasztanowej, Św. Filipa, Św. Jakóba, I Baterji, Da- 
browskiego, Kozłowej, Lelewela, Gazowej, Cichej, Jagielloń- 
skiej, Wileńskiej (od Nr. Nr. 35 i 42 i następnych do końca 
Orzeszkowej, Mostowej, Zygmuntowskiej Bogusławskiej, Śnia- 
deckich, zauł. Ś-to' Jerskim, Arsenalskiejj Podzamcze i Ko- 
ściuszki (od Nr. 1 do Nr. 5). 

W 13 biurze wyborczem — przy ul. Magdaleny Nr. 4 
(Administracja Kasy chorych) głosują ubezpieczeni, zamieszkali 
przy ul. Bonifraterskiej, Jezuickiej, Biskupiej, Uniwersyteckiej, 
pl. M. Magdaleny, Zamkowej, Literackiej, Ś-to Jańskiej, Św. 
Anny, Ś-to Michalskiej, Bernardyńskiej, Królewskiej i Oranże- 
ryjnej i Skopówce. 

W 14 biurze wyborczem — przy ui. Dominikańskiej Nr. 
15 (Ambułatorjum Centralne Kasy Chorych) głosują ubezpie- 

   

uznane ostatecznie za ważne poda Zarząd Kasy do publicznej wiadomości najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem głosowania. | 
ista kandydatów, którą składa sówaeż Zarząd Kasy dla ubez- 

į 

W VII biurze 
(lokal Państwowej 
zamieszkali przy ul 
nej, Sapieżyńskiej о 
wego brzegu Wilji nas 
Holenderskiej oraz pr 
Wilenki, a również w m 
Trynopol, Kolonja Po 
raj, Wołokumpie, fo 
tyleryczne, Góry Sa 
rja, Zarzecze, Belmont II i Leoniszki. 

W VIII biurze wy przy ul. Ostrobramskiej 
Nr. 27 (Gimn. Kraszęwskiego) głosują pracodawcy, zamiesz- 
kali przy ulicach: R Ir. Nr. 14 i 7 i następnych, po- 
łożonych między t a cmentarzem), Rossa, za- 
ułek (od Nr. Nr. 5 i , położonych między torem 
kolejowym a ul. Rossą ; miejscowościach, położonych 
na poludnie od toru k a mianowicie: Nowy Świat, 
Burbiszki, Kominy, Kupi Wawozy, Dunajce, Rossa, 
Hrybiszki, Podkopcowo, | orubanek, Port Lotniczy, 
Nowosiołki, Mieszkańce, foiw. Burbiszki, Góry, wieś Krapiwni-. 
ca, Górna Kolonja, Podjeln i Kol. Kolejowa. 

przy ul. Holendernia Nr. 12 
znej) głosują pracodawcy, 
ki, Antokolskieį, :Podbrzež- 
do nich, położonych, z le- 

=cznej, Połockiej, Popowskiej, 
ożonych z prawego Brzegu 
ach: Rulekiszki, Kontwerki, 
Wilia, Stara Cegielnia, Sa- 
Górojce, Szwajcary, Ar- 
okol, Gaj Antokolski, Alta- 

    
     

   
   

   
     
    

  

   
     
    

   

    

     
     

  

   
     

   

  

j (od Nr. I do 33 i od Nr. 
a A. Mickiewicza, Gdań- 

eatralnej, zauł, Dobroczyn- 

  

skiej, Poznańskiej, Żeligow 

    

     

   

    

    

  

nym,  Garbarskiej Ludw Benedyktyńskiej i Ś-go 
Ignacego. ; 

W 15 biurze wyborczejm — przy ul. Zawalnej Nr. 21 
(Bibljoteka Mefis Haskala) ją. ubezpieczeni, zamieszkali 

  

© Nr. 12 i od Nr. 1 do Nr. 9) 
Nr. 2 do, Nr. 6), W y, 

d Nr. 17 do Nr. 25), Kiej. 
зипа, Szpitalnej,  Jatkowej, 

aja i Oszmiańskiej. 
Wielkiej — Gmach 

czpieczeni, zamieszkali przy 
idnickiej, zauł. Szwaręowym,. 

kiej, Ilmbary, Hetmańskiej, 
ej, Bazyljańskiej, Końskiej i Ostro- 

przy ul. W. Pohu 
Słowackiego (0d 
Zawalnej (od № 
dańskiej, zauł. ! 
Dziśnieńskiej, 

    

Ratuszowy (b, 
ul. Dominikańs 
ul. Gaona, 
W. W. Świętych, B 
bramskiej. 

W 17 biurze wybo 
5 (Szkoła powszechna) 8 
ul. Metropolitalnej, Łoto: zek, 
Sawicz, Kazimierzowskie 
Nr. 15 i od Nr. 2 do N 
Rybnym, Cerkiewnej, che 
kodema. - 

4 
czem — przy tu. Ostrobramskiej Nr. 

i ubezpieczeni, zamieszkali przy 
osiernej, Sofjaniki,  Bakszta, 

(jańskiej, Subocz (od Nr. 1 do 
), Jeziornej, Praczkarskiej, zauł. 
zauł. Rajskim, Rossa i Św. Ni- 

      

   

} 

W 18 biurze wyborczfm — przy ul. Nowogródzkiej 
Nr. 8 (lokat Klubu 5p wągo „Makkabi*) głosują ubezpie- 
czeni, zamieszkali r wogródzkiej (od Nr. 2 do Nr. 24 
i od Nr. 1 do Nr. jego (od Nr. Nr. 8 i 15 i następ- 
nych, „położonych Nowogródzką a Rynkiem), Wę- 
glowej, Makowej, Ki ie (od Nr. 2 do Nr. 8 i od Nr. I 
do Nr. 7), Ponarski 1 do Nr. 9 i od Nr. 2 do Nr. 12), 
Sadowej, Szopena, (io i W. Stefańskiej, Kwiatowej, Za- 
walnej (od Nr, Nr. 40 i sastępnych, położonych między 
ul. Szpitalną a Kolejową) e Targowe, uł. Kwaszelnej, Sze- 
rokiej, i zauł. Krupnicznyn : 

      

  

   
    

  

  

wag 

u 
  

  

UW AGA: |. Ubezpieczeni, których adresów Kasa Chorych nie posiada, będą głosowali w biurach wyborczych w-g miejsc (adresu) pracy, o ile w okresie reklamacyjnym, t. j. od 14 do 23 lipca b. r. wł. 
nie zgłoszą odpowiednich reklamacji do jednego z biur reklamacyjnych, podanych na wstępie. ; 

II. Ubezpieczeni 'w Kasie Ch. m. Wilna a zamieszkali w N. Wilejce #!Ю$ща м 6 Biurzet Wyborczem przy ul. Su5ocz 20-a zaś ubezpieczeni w K. Ch. m. W. zamieszkali w La;d4warowie głosują w 1 Biurze: 

 Wyborczem przy ul. Beliny 10. 
Przed wyborami listy kandydatów i wykazy ulic będą dodatkowo ogłoszone. 
Ubezpieczzni głosują osobiście. Pracodawcy, zatrudniający więcej niż 30 

wać tylko w imieniu jednego pracodawcy; pracodawcy będący Osobami prawnemi, głosują za pośred. 
Czynnościami wyborczemi w każdym lokalu wyborczym kierują Komisje Wyborcze, 

" wodniczących Komisji. W czynnościach każdej Komisji wyborczej mają prawo uczestniczyć z głosem 
prawnych. Kandydat nie może być ani członkiem Komisji wyborczej, ani mężem zaufania. 

Wyborcy winni przynieść dowody, stwierdzające ich tożsamość, i na żądanie Przewodniczącego Komisji 
Karty wyborcze winny być barwy białej i mają zawierać tylko numer 
Głosujący otrzymuje od Komisji Wyborczej kopertę, zaopatrzoną w 

kopertąch niezaopatrzonych w firmę Kasy są nieważne. Pracodawca mający więcej, niż jeden głos, 
. W każdej kopercie może się znajdować tylko jedna karta wyborcza. 

GRADOWSKI 
rzeciwnym razie wszystkie karty są nieważne. ‹‹ pi y ‚ 

Dyr,      
  

wyborczej obowiązani są je okazywać. 

głosów. 

nom 

jednej z list kandydatów uznanych za ważne. Wszystkie inne karty s 
firmę Kasy wkłada w nią kartę wyborczą i wręcza ją przewodniczącemu Komiji. karty wyborcze oddane w 

otrzymuje tyle kopert, ile ma 
Gdyby w jednej kopercie okazało się więcej kart, to”uważa się je tylko tedy za jedną ważną karie, jeżeli są jednobrzmiące, w 

Przewodnieząey Zarządu (—) В. ZASZĘOWT 

Drukarnia „Wydawnictwo IWileńskie* Kwaszelna 23, 

ubezpieczonych, mogą głosować przez specjalnie do tego wyznaczonych przez siebie zastępców, przyczem zastępca może głoso- 
nictwem udrawnionych do tego pełnomocników; pozatem wszyscy inni pracodawcy głosują osobiście. 
oddzielnie dla ubezpieczonych i oddzielnie dla pracodawców, powołane przez 
doradczym mężowie zaufania poszczególnych list kandydatów; mężem zaufania może być kaźda osoba zdolna do aktów 

Zarząd Kasy. który zarazem wyznacza prze- 

nieważne 

+ 

godziny 20-2j oddzielnie (la praeodawców „ 

ч 

+


