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Prace nad zmianą Konstytucji. 
Warszawa, I8 go lipca. Trzecie czytanie projektu w komisji konst. 

P. P. S. zapowiada ostrą walkę. > W dniu dzisiejszym odbędzie w 

Komisji Konstytucyjnej trzecie czyta- 
nie projektu zmiany ustawy konsty- 

tucyjnej. Wyniki głosowania w Ko: 
misji mało prawdopodobnie wprowa: 
dzą zmian do opracowanego przez 

podkomisję projektu i śmiało można 

przewidywać, że program prac Sejmu 

ustalony przez premjera Bartla i mar- 

Szałka Rataja do chwili wejścia pro- 
jektu zmian Konstytucji na porządek 
dzienny Sejmu nie zostanie zmieniony. 

W ten sposób obrady plenarne roz- 

poczną się w nadchodzący czwartek. 

O ile głosowania w Komisji nie 
budzą żadnych wątpliwości co do 

odrzucenia projektu lub wprowadze- 
nia takich zmian, któreby zasadniczo 

go zmieniały, o tyle głosowanie na 

plenum ze względu na potrzebną 
kwalifikowaną większość może bu- 
dzić pewne obawy. Rząd p. Bartla 

zapatruje się na rezultat dyskusji i 

głosowania na plenum Sejmu opty- 
mistycznie, natomiast w Sejmie co 

› 90 tego panuje sceptycyzm. Zdaje 
się, że optymizm premjera Bartla 
jest najzupełniej uzasadniony, trudno 

bowiem przypuścić, aby zdyskredy- 
towany w oczach społeczeństwa 

Sejm próbował wywołać konflikt 
tembardziej że w ostatnich «czasach 

rząd w stosunku do Sejmu zacho- 

wuje się z wyszukaną kuriuazją, nie 
robi kwestjj w sprawach niezasadni- 
czych drugorzędnych zmian, obstając 
jedynie przy tych punktach projektu, 

które umożliwią rządowi pracę gdy 
rola Sejmu będzie skończona. 

Sceptyczne zapatrywania posłów 
opierają się nie na układzie sił w 

Sejmie, co do którego w _ ostatniej 

chwili mogą zajść rozmaite zmiany, 

a raczej na pogloskach O rozdžwię- 

kach panujących w łonie „rządu. 

Mimo urzędowego zaprzeczenia, žė 

pomiędzy premjerem a członkami ga- 

binetu panuje całkowita harmonja, w 

dalszym ciągu kólportowane są po: 

głoski o dymisji marszałka Piłsud- 

skiego i powołaniu na jego miejsce CY 
gen. Rydz Śmigłego, o przeniesieniu 
gen. Sikorskiego do Wilna, a na jego 

miejsce zamianowaniu gen. Norwid- 

Neugebauera, 0 nieporozumieniach # 

min. Makowskim i t. d. 
Pogłoski te pozornie mogła po: 

twierdzać z jednej strony taktyka rzą- 

du wobec rezultału głosowań w Ko- 
misji Konstytucyjnej, z drugiej zaś 

głosy pism radykainych atakujących 

rząd, Co do taktyki jak wiadomo 
rząd uważa przedewszystkiem za naj 

ważniejsze przeprowadzenie tylko tych 

zmiżn, które pozwolą mu sprawować 

rządy bez Sejmu, a więc prawo Toz- 

wiązywania  cial ustawodawczych, 

sprawę budżetu, prawo veta i co naj- 

ważniejsze prawo dekretowania usiaw 

w czasie gdy Sejm jest rozwiązany 

lub przerw między sesjami, Jak do- 

tychczas te wszystkie punkta Komisja 
konstytucyjna p.zyjęła. 

Codo artykułów pism radykalnych 
atakujących rząd mówiono, że mają one 

być wyrazem nieporozumień pomię: 

dzy marsz. Piłsudskim a premjerem 

Bartlem. jak się jednak dowiaduję, 
artykuły ie nie były inspirowane 

przez marsz. Płsudskiego, który nie 
ma zwyczaju w ten sposób przepro: 

wadzać swoich celów. Należy je u- 
waążać raczej za. wyraz niecierpliwości 

pewnych kół radykalnych, które nie 

mogą pogodzić się z faktem, że rząd 
stanowczo odrzucił drogę dyktatury 

i że postanowił współpracować z 

Sejmem i musi "z tego zasadniczego 
stanowiska wyciągnąć wszystkie 

konsekwencje, a więc musi się rów: 

nież pogodzić z /powolnem iempem 

i pozorną współpracą Sejmu. Nie- 

cierpliwość społeczeństwa zwraca się 
przeciwko rządowi ale oczywiście, z 

natury rzeczy w jzszcze większym 
stopniu przeciwko Sejmowi, który 

wobec tego będzie musiał pogodz.ć 

się z tem, że społeczeństwo nie po* 
zwoli przeciągnąć sesji tak nadmiet: 
nie długo. Dlatego też opozycja pew* 
nych organów radykalnych nie jest 
rządowi tak bardzo nie na rękę jakby 
się zdawało. " 
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WARSZA WA, 13.VII. PAT. Sej- 
mowa komisją konstytucyjna przystą- 
piła dziś do trzeciego czytania usta- 
wy, zmieniającej Konstytucję. Art, 1 
noweli, głoszący, że ustawa pań 
stwowa ustala corocznie budżet pań: 
stwa na następny rok został przyję: 
ty. Przed giosowaniem nad art. 2, 3 
i 4 noweli, które usuwają głosowa- 
nie stosunkowe i podnoszą cenzus 
wieku z 21 lat na 24 i 25 lat na 30 
zabrał głos pos Niedziałkowski (PPS) 
iw imieniu stronnictw lewicy sprze- 
ciwił się tym poprawkom, które za- 
snapicj zo zmieniaącały ' ustrój i nie 

Prezydent a 
Przystąpiono do art. 5, zmieniają: 

cego art. 21 Konstytucji o odpowie: 
dzialności poselskiej. W. drugiem 
czytaniu komisja ' postanowiła, że 
posłowie nle mogą być pociągani do 
odpowiedzialności za swoją  działal- 
ność tylko w Sejmie, 

Artykuł 6 noweli uzupełnia art. 22 
Konstytucji, zawierający postanowienie 
że posławi nie wolno otrzymywać ko- 
rzyści od rządu, przez dodanie sankcji, 
że jeżeli sąd najwyższy stwierdzi naru- 
szenie tego przepisu, poseł traci 
mandat oraz korzyści otrzymywane 
od rządu. Artykuł ten przyjęto bez 
dyskusji. 

Art. 7 dotyczący zmiany w art. 
25 Konstytucji według , propozycji 
podkomisji miałby otrzymać nastę- 
pujące brzmienie: Prezydent Rzeczy: 
pospolitej zwołuje, otwiera, odracza 
i zamyka Sejm i Senat. Sejm winien 
być zwołany na pierwsze posiedzenie 
w trzeci wtorek po dniu wyborów i 
co rocznie najpóźniej w październiku 
na sesję zwyczajną. Rząd składa 
Sejmowi na sesji projekt budżetu 
wraz z załącznikami, nie późaiej niż 
na 5 miesięcy pized rozpoczęciem 
następnego roku budżetowego. Jeżeli 
Sejm najdalej w ciągu trzech miesię: 

od dnia złożenia przez. rząd 
projektu budżetu nie uchwali, Senat 
przystępuje do rozważania złożonego 
projektu, Jeżeli Senat w ciągu 30 dni 
ni: przeszle Sejmowi swojej uchwały 
w przedmiocie budżetu to „wraz z 
przyjęfemi zmianami uważa się, iż 
przeciw projektowi zarzutów nie 
podnosi. Jeżeli Sejm w ciągu 15 
dni po otrzymaniu budżetu z przyję: 
temi przez Senat zmianami ponownej 
uchwały nie powieźmie, uważa się 
poprawki Senatu za przyjęte. 

Prezydent Rzeczypospolitej ogła- 
sza budżet, jako ustawę w brzmieniu: 
a) przyjętem przez uchwałę Sejmu, 
jeżeli Sejm i Seaat w ustalonych ter- 
minach rozpairzyły a Ssjm bądź przy: 
jął bądź odrzucił poprawki Senatu; 
b) przyjętem przez Sejm albo przez 
Senat jeżeli tylko S:jm względnie 
tylko Senat uchwalił budżet w ozna- 
czonym terminie; c) projektu rządo- 

były przewidziane w projekcie rządo* 
wym, Mówca zapowiedział ostrą wla- 

kę przeciwko tym zmianom, wniesie- 
nie na plenum Sejmu wniosku go 
skręślenie, oraz domagał się od rzą: 

du, aby na plenum Sejmu zajął sta- 

nowisko co do nich. Te same za: 
strzeżenia wypowiedział w sprawie 

poprawek ograniczających nietykalność 
poselską. ; 

Po oświadczeniu pos. Prószyń: 
skiego. (ZLN) który przeciwstawił się : 
stanowisku zajętemu przez pos. Nie- 
działkowskiego, w głosowaniu wszyst: 
kie poprawki przyjęto. 

Sejm i Senat. 
wego jeżeli ani Sejm ani Senat w 
oznaczonym terminie. uchwał co do 

całości budżetu nie powzięły. Jeżeli 
Sejm jest rozwiązany a ustawa bud- 
żetowa na dany rok budżetowy |lub 
przynajmniej prowizorjum budżetowe 
na czas do zebrania się do 1owego 
Sejmu nie są uchwalone, rząd ma 
prawo czynić wydatki i pobierać do: 
chody w granicach zeszłorocznego 
budżetu, aż do końca tego roku, w 
którym Sejm stosownie do postano- 
wień Konstytucji winien się zebrać. 
To samo dotyczy poboru rekruta, 
który rząd ma prawo pobierać w gra: 
nicach corocznego przez Sejm uchwa- 
lonego kontygentu. Od chwili złoże” 
nia Ścimowi projektu budżetowego 
sesja Sejmu nie może być zamknięta, 
dopóki budżet nie będzie uchwalony, 
lub dopóki nie upłynie termin prze- 
widziarty w niniejszej ustawie. Posta- 
nowienia artykułu niniejszego nie 
mają zastosowania, jeżeli Sejm odrzu- 
cił w całości przedłożony przez rząd 
proj:kt budżetowy. 

Nad tą propozycią podkomisji 
rozwinęła się dyskusja, w toku kió: 
rej pos. Bagiński (Wyzw.) postawił 
wniosek, aby zamienić 5-miesięczny 
czas pozostawiony ciaiom ustawo- 
dawczym do zalatwienia budžeiu cz4- 
sem 6 miesięcznym i zgodnie z tem 
pozostawić Sejmowi czas zamiast 
3 miesięcy, 4 miesięcy, na wypadek 
zaś odrzucenia tego wniosku zamiast 
3 miesięcy 3 i pół miesięcy. 

Zabrał 'głos również p. Prezes 
Rady ministrów, który prosił o za- 
trzymanie okresu  5-miesigcznego. 
Oświadczył natomiast, że rząd może 
się zgodzić, aby cae te 5 miesięcy 
były pozostawione pracom obu lzb 
bez rezerwowania dwuch tygodni na 
ogłoszenie budżetu. 

W głosowaniu przyjęto wniosek 
ewentualny pos. Bagińskiego © pozo: 
stawieniu 3 i pół miesięcy Sejmowi 
na obrady nad budżetem oraz po- 
prawkę, aby całe 5 miesięcy były 
pozostawione pracom ciał ustawo- 
dawczych. Całość artykułu uchwalono 
większością 18 głosów w brzmieniu 
podkomisji z powyższemi zmianami. 

Tryb. rozwiązywania Sejmu. 

W dyskusjj nad art. 8 noweli, 
zmieniającym art. 26 Konstytucji, któ 
ry traktuje o trybie rozwiązywania 
ciał ustawodawczych, pos. Niedział 
kowski (PPS) oświadczył, że pod: 
trzymuje swój wniosek o to aby na- 
stępny Sejm w ciągu pierwszych 
dwuch lat nie mógł być rozwiązany. 
Wnioskowi temu sprzeciwił się pan 
minister Makowski. Dyskusję nad tą 
sprawą odłożono do art. 13 nowelli. 

Pos Bagiński ( Nyzw.) postaw.ł z 
kolei poprawkę, zmierzającą do ogra: 
niczenia praw Senatu—aby Senat nie 
mógł się rozwiązać własną uchwałą, 
a następnie wniósł, aby większość 
potrzebną do rozwiązania Sejmu 
zmniejszyć z 2/3 na 3/5 głosujących. 
Zaproponował dalej aby. Prezydenta 
nie ograniczać w jego prawie roz- 
wiązywania Ciał „ustawodąwczych 
tylko do.jednego roku z tego same- 
go powodu. W końcu pos. Bagiński 
(Wyzw.) prosił 'o wyjaśnienie czy 
według obecnego brzmienia tego ar- 
tykułu rozwiązanie jednej Izby pociąga 
za sobą rozwiązanie drugiej, gdyż 
przy pewnej interpretacji mógłby np. 
Senat się rozwiązęć, a Sejm nie i na 
odwrót. 

W odpowiedzi p. minister Makow 
ski zauważył, że ta ostatnia wątpli- 
wość nie jest uzasadniona. Co. zaś 
do sprawy oznazcenia terminu wybo- 
rów, to jest ona również niewątpliwa, 
gd;ż lzba rozwiązuje się z -pewnym 
dniem i według tego dnia Prezydent 
oznacza datę wyborów. W dyskusji 
pos. Prószyński (ZLN) postawił po- 
prawkę o skrócenie okresu wybor- 
czego z 90 na 60 dni. Poparł gz pos. 
Błażejewicz (ChD). pos. Kbnopczyń 
ski (ZLN) oświadczył, że podtrzymuje 
nadal wniosek o skreślenie postano 
wienia o rozwiązywaniu się lzby włas- 
ną uchwałą, i dowodzi, że jest rze 
czą Prezydenta, aby kontrolował, czy 
Izba odpowiada nastrojowi społeczeń 
stwa. 

W głosowaniu wniosek posła 
Konopczyńskiego upadi 10 głosami 
przeciwko 15, Tak samo upadły 
wszystkie * inne wnioski. Również 
przyjęto bez zmian art. 9 noweli 
zmieniający art. 35 Konstytucji, który 
ustala tryb postępowania w wypad- 
kach, gdy Senat ustawę. uchwaloną 
przez Sejm w całości odrzuci, lub do 
ustawy tej zaproponuje poprawki. 

Prawo veta. 

Trzecia część tego artykułu, doty. 
cząca prawa veta zawieszającego dla 
Prezydenta odnośnie do ustaw odrzu: 
conych w całości przez Senat, a uch- 
walonych następnie przez Sejm przy- 
jęto 16 głosami przeciwko 15. Przy 
art, 10 noweli, skreślającym w art. 36 
Konstytucji postanowienie, że okręg 
wyborcze do Senatu pokrywają się zi 
województwami, pos. Konopczyński 
(Z.L.N) poruszył sprawę stosunku 

liczby mandatów do Sejmu do liczby 
mandatów do Senatu. Konstytucja 
dotychczas ustanawia, że liczba man- 
datów do Senatu wynosi 1/4 część 
Sejmu. Pos. Koriopczyński zapropo* 
nował, aby liczbę tę zmniejszyć do 
100. Za wnioskiem tym oświadczyło 
się tylko 10 głosów, wobec tego 
artykuł został przyjęty w brzmieniu 
drugiego czytania, 
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Polityka wyznaniowa, 
Wśród szeregu probiematów po: 

litycznych, składających się na jedno 

wielkie zagadnienie Ziem Wschodnich 
Rzeczypospolitej, kwestja polityki wy- 
znaniowej zajmuje miejsce naczelne. 

Dobra polityka wyznaniowa, u- 

miejąca pogodzić „interes państwa z 

interesami i dążeniami poszczegól- 

nych wyznań, mieści w sobie jedno- 
cześnie dobrą politykę narodowościo* 
wą, gdyż zagadnienia te zwłaszcza na 
Ziemiach Wschodnich Rzeczypospo- 

litej, iączą się ze sobą bardzo ściśle i 

oddziaływują wzajemnie jedno na 
drugie. 

Śmiało można zaryzykować twier- 

dzenie, że-dać odpowiednią politykę 
wyznaniową szerokim warstwom 

wiejskim naszych województw wschod- 

nich—to znaczy żaspokoić ich dąże- 
nia kulturalno narodowościowe i stę* 

pić ostrze dążeń politycznych, nie 

zawsze jak dotychczas mogących się 

zmieścić w ramach naszego ustroju 
państwowego. ž 

W pojęciach naszego ludu wy- 
znanie identyfikowane bywa najczęściej 
z narodowością (a wiemy, że nawet 
tego rodzaju pojęcia pokutują wśród 

sfer t. zw. inteligentnych) przez co 
właśnie religijność traci na swej 
głębi, wyznanie samo staje się w 

mniemaniu płytkiej opinji zagadnie- 
niem wypełnienia odpowiedniej ru- 
bryki pasportu, kwestje zaś wyzna- 
niowe nabierają cech zagadnień wy- 

bitnie narodowościowo-politycznych. 

Dotychczasowa polityka rządu w 

sprawach wyznaniowych była nijaka, 
jeśli tak można określić, gdyż żaden 
z rządów polskich nie pomyślał og 

ustaleniu jej linj, a w ciągu ośmiu 

lat istnienia niepodległego, odrodzo- 
nego państwa polskiego nie zdołano 
stworzyć ustawydawstwa wyznanio- 

wego, z wyjątkiem wyznania kato- 
lickiego, gdyż od lipca 1925 roku 

obowiązują u nas żasady, ustalone w- 
Konkordacie, a do dziś dnia w ol- 

brzymiej części nie realizowane z po- 

wodu braku odpowiednich przepisów 
wykonawczych. 

Jak dotąd jedynie minister Grab- 

ski — skoro już mowa o jakiejś po- 

lityce rządu — jako minister wyz- 
nań religijnych zaznaczył swoje urzę- 
dowanie dążnością do dezorganizacji 
życia religijnego poszczególnych wyz- 
nań, z wyjątkiem katolickiego, co do 

którego, jak tó widać z poszczegól- 

nych faktów, zaangażował się w po- 

litykę czynnego poparcia t. zw. po- 
wszechnie unji, a właściwie jednania 

dla kościoła katolickiego wyznawców 
obrządku wschodniego. 

Czem ta akcja unijna jest dla in- 
teresów państwa, a w szczególności 

naszych Ziem Wschodnich, na których 
odwiecznie Ściera się Wschód z Za- 

chodem, czem ta akcja w wyniku 
swoim może być dla przyszłości 

państwa — szczegółowo rozpatrzymy 

innym razem. 

Dzisiaj chodzi o ogólną charakte= 

rystykę stanu rzeczy na terenie sta- 

nowiącym połowę prawie całości te- 
rytorjalnej Rzeczypospolitej i o posta- 

wienie zagadnienia polityki wyzna- 

niowej. 

Otóż teren Ziem Wschodnich za- 

mieszkuje ludność, należąca do ośmiu 

wyznań: katolicy, prawosławni, izra- 
elici, ewangielicy dwuch odłamów 
(kalwini i luteranie), mahometanie, 

staroobrzędowcy (bezpopowcy) i ka- 
raimi. 

jest to ludność tubylcza, lub od 

wieków tu osiedlona i przywiązana 

do swej wiary. Różnorodność charak- 
terystyki wyznaniowej tej ludności z 
łatwością można ubar wić, dodając 

to tych wyznań, niejako tubylczych, 

cały szereg sekt i misyj religijnych, 
działających od niedawna, jak marja- 
wici, baptyści, metodyści i t. d.Ę 

Ten barwny konglomerat wyznań 

stanowi świat ścierających się uczuć 
i namiętności jaknajbardziej gorących 
i głębokich, bo dotyczących „delikat- 
nej natury uczuć sumienia i wiary. 

"polityce 

Na wyznawców tych poszczegól- 
nych religij składają się szerokie rze- 
sze ludu, przeważnie mało oświeco* 
nego, prymitywnie ustosunkowujące- 
go się do zagadnień polityczno-kul- 
turalnych wogóle, a bezpośrednio i 

z dużą efektacją biorącego do serca 
sprawy religii i wyznania. 

Ten stan rzeczy—ustosunkowanie 
się ludności do zagadnień życia, jak 

również tkwiące w pojęciach szero- 
kiego ogółu identyfikowanie wyzna- 
nia z narodowością czy narodowości 

z wyznaniem odbiło się na progra- 

mach i taktyce przywódców poszcze- 
gólnych grup etnicznych, czy narodo- 
wościowych, względnie partyj poli- 
tycznych. 

Jesteśmy świadkami wysuwania 

przez te grupy i partje haseł poli- 

tycznych, mieszczących — м sobie 

przedewszystkiem zagadnienia oświa- 

towo:kulturalne i wyznaniowe, stano- 

wiące Iwią część realnych, z wiarą 
głoszonych, a więc istotnych potrzeb 

i postułatów. 

Jeżeli chodzi o najważniejsze odła- 
my religijne z pośród naszych mnieje 
szości narodowych—żydów-izraelitów 
i prawosławnych—dążą one do auto- 

nomji wyznaniowej i hasło to stawiają 
jako jedno z naczelnych w swej pracy 
publicznej. Walka o gminę wyznanio- 

wą żydowską, prowadzona przez pro- 
wodyrów żydowskich, i o statut auto- 
kefalnej, niezależnej cerkwi prawo- 
sławnej w Polsce, który powinien 

być zawarty, zdaniem Metropolity 

Djonizego, z zachowaniem godności 
i honoru cerkwi prawosławnej i pań- 
stwa—to są znamięnne objawy ruchu 
o charakterze wybitnie politycznym, 

piowadzonym przez wspomniane wy- 

znania i narodowości. 
Fragmentarycznie sharakteryzowa- 

ny powyżej ruch wyznaniowy, o tak 

wielkiej doniosłości politycznej dla 
państwa, nie został ujęty w żadne 
łożysko przez dotychczasowe rządy, 

nie . doceniające, jak widać, jego 
skuików w życiu tak narodowości 
poszczególnych, jak ich stosunku po- 
litycznym do państwa. Niedocenia- 
jące — przedewszystkiem ze szkodą 
państwa. 

Jak wspomniałem, poza konkor- 

datem i żymczasówemi przepisami o 

stosunku rządu do kościoła prawo: 
ławnego—rząd nie posiada ustaw, 
regulujących wzajemne stosunki, pra* 

wa i obowiązki pomiędzy państwem 
a licznemi wyznaniami, W tym zakre- 
sie dotąd jeszcze obowiązują ustawy 

rosyjskie, zawarte w Xi tomie zbio- 

ru praw, układane pod wyraźnym, 
przeważnie bardzo ujemnymi, kątem 
widzenia, dzisiaj już przestarzałe i w 

wielu zasadniczych sprawach sprzecz: 

ne z naszą ustawą zasadniczą—kon- 

stytucją marcową. 

A jeżeli doda się do tego brak 
jakiejkolwiek linji wytycznej rządu w 

wyznaniowej, a przez to 

brak instancji, koordynującej działal. 
ność organów administracji politycz- 

nej —łatwo sobie wyobrazić przypad- 

kowość i dowolność polityki wyzna: 
niowej w poszczególnych wojewódz: 

twach i chaos panujący w zakresie 

regulowania zagadnień wyznaniowych, 

wchodzących w zakres życia pań- 

stwowego. 

Wobec tych naczelnych potrzeb 

i zagadnień sprawy drugorzędne, 
wypływające z nich, również bardzo 

doniosłe dla państwa, usuwają się 

na plan drugi. A jest to dziedzina 
bezpośrednio  oddziaływujących na 
szerokie masy ludności nastrojów i 
działań duchowieństwa, rozsianego 
po całym terenie i mogącego, w za- 

leżności od polityki rządu, dodatnio 
lub ujemnie wpływać na stan umys- 
łów i poglądy tych szerokich ster 

drogą najprostszą i najgłębiej prowa- 

dzącą: przez uczucia religijne na 

uczucia narodowe, społeczne, poli- 
tyczne.. 

To też w chwili obecnej zagad- 
nienie zdrowej, liberalnej, a rozumie . 

Sejm i Rząd. 
Narada w sprawie zwalczania 

bezrobocia. 

WARSZAWA, 13, VII. (żel.wł Sowa) 
Dziś odbyła się o godzinie 6 etej na 
Zamku pod przewodnictwem Pana 
Prezydenta Mościckiego konferencja 
w Sprawie zwalczania bezrobocia. W 

naradzie wzięli udział ministrowie . 
Klarner, Młodzianowski, Romocki, Ra'- 
czyński i Broniewicz. 

Zmiany na placówkach dyplo- 
matycznych. 

WARSZAWA. 13 VII (żel, wł, Słowa) 
Pierwszy sekretarz poselstwa w Ry: 
dze p. Zaleski został przeniesiony na 
stanowisko I-go sekretarza ambasady 
przy Watykanie. 

Urlop Marszałka Piłsudskiego 

4 WARSZAWA, 13.VII (tel, wł. Słowa) 
Pisma donoszą, że marszałek Piłsud- 
ski wyjeżdża w przyszłym tygodniu 
na urlop kuracyjiy do Druskienik, 

Konferencja marszałka Piłsud- 
skiego z premjerem. 

WARSZAWA, 13 VIl (żel,wł. Słowa) 
W dniu dzisiejszym marszałek PA- 
sudski przyjął w Belwederze premie- 
ra Bartla, z którym odbył dłuższą 
konferencję, następnie zaś przyjął na 
audjencji znanego publicystę angiei- 
skiego p, Williama Steeda. 

Sprawa pożyczek  zagranicz-. 
nych dia Polski, 

Der Moment przytacza w koires- 
pondencji z Gdańska opinję jednego - 
z najpoważniejszych finansistów gdań- 
skich, który twierdzi, iż rewolucja 
majowa pod hasłem sanacji moralnej 
wywarła korzystny wpływ na finan- 
sistów amerykańskich, skłonnych ©- 
becnie do zawierania tranzakcji poży- 
czkowych. Oczywjście amerykanie żą- 
deja pewnych zastawów. Zależnie od 
wyników misji Kemmerera i rokowań 
prowadzonych z Bankers Trustem 
Polska otrzymać może pożyczkę 100 
miljonów dolarów. W zasadzie ban- 
kierzy amerykańscy zgadzają się na 
udzielenie Polsce pożyczki w wyso. 
kości 40—50 miljonów dolarów pod 
zastaw kolei. W tym celu uda się do 
Warszawy jeden z największych 
ekonomistów amerykańskich prof. 
Barber, który brał już udział 
w organizacji kolei polskich po po: 
wstaniu państwa polskiego, Ma on 
zapoznać się z obecną sytuacją pol- 
skiej sieci koiejowej i na podstawie 
jego sprawozdania pożyczka ma być 
udzielona. Naogół amerykański świat 
finansowy oczekuje z zainteresowa- 
niem na sprawozdanie misji prof. 
Kemmerera, ale już sam fakt, że Pol- 
ska zaprosiła rzeczcznawców amery- 
kańskich dowodzi, że Polska ma za- 
miar liczyć się ze wskazówkami do- 
świadczonych fachowców, cenionych 
również w  Siańach Ziednoczonych. 
Naogół Ameryka skłania się do na- 
wiązania stosunków finansowych z 
Polską, natomiast Anglja odnosi się 
do tego negatywnie. Tak np. British 
Tra .e Corporation, angielska instytucja 
finansowa. w Gdańsku, zaprzeczyła 
pogłoskom o założeniu Banku an- 
gielsko-polskiego. Pomimo to powsta: 
ło w Gdańsku konsorcjum, opiera- 
jące się w 75 proc. na kapitale an- 
gielskim, celem budowy domów we 
wszystkich większych miastach Polski, 

Blacha cynkowana, 
akcesorja dachowe cynkowane, wiądra 

do wody i t. d. iabryki p, f. 

„Cynkownia 
Warszawska 

(Właśc. Inź. T. Rapacki i Z. Świę: 
cicki) 

poleca 

Zygmunt Nagrodzki w Wilnie 
ul. Zawalna Nr, Ila. 

Przedstawicielstwo i składy 
fabryczne. 

jącej interes państwa i wyznań, pie- 

łęgnowanych przez szeroką ludność 
Rzeczypospoiitej, polityki wyznaniowej 
powinno stanowić zagadaienie na 
czelne całej polityki rządu w sto- 

sunku do Ziem Wschodnich. 
Teza, iż szczęśliwe rozwiązanie 

zagadnień religijno - wyznaniowych 
usunie dwie trzecie wygórowanych 
roszczeń narodowościowo - politycz- 
nych, ma za sobą niewzruszone 
podstawy. 

    

Lubicz,



  

ECHA KRAJOWE 
  

Z Lidzkiego bruku. 
* — Korespondencja „Słowa* — 

Lida, 12-go lipca. 

Lida i lidzianie mają ciągłe uira 
pienie ze światłem elektrycznem. Mi- 
mo, że kosztuje znacznie drożej niż 
np. w Wilnie, psuje się bardzo często 
i mieszkańcy posiadający instalację 
elektryczną u siebie narażeni są albo 
na ciemności albo na posiadanie sta- 
łego zapasu nafty, świec i t. p. Je- 
dyną nadzieją jest, że sprawa o prze- 
jęcie elektrowni z rąk niejakiego p. 
Cyderowicza pod zarząd miasta, która 
dzięki energicznym zabiegom bur- 
mistrza Lidy p. Rudolfa "Bergmana 
została wszczęta, będzie rychło Za- 
łatwiona i wtenczas raz wreszcie o- 
Świetlenie Lidy nie będzie przysparza- 
ło niemiłych niespodzianek zwłaszcza 
w okresie jesiennym i zimowym. 

Gospodarka miejska w Lidzie, w 
odróżnieniu od innych miast i mia- 

- steczek, nie daje powodu do tak 
licznych jak w innych ośrodkach miej- 
skich narzekań i utyskiwań. Już na 
pierwszy rzut oka gdy idziemy uli- 
cami Lidy dojrzy każdy widome o: 
znaki rozwijającej się pomyślnie go- 
spodarki miejskiej. Przedewszystkiem 
więc widzimy kilka nowych domów 
z nadpisem „dom magistratu*, świeżo 
nabyte i gruntownie odremontowane, 
sekundo ulice, dalej nowy kwartał 
odpowiednio rozplanowany. Dodać 
tu neleży, że Lida stale się rozrasta. 
Ludność miasta w. ostatnich czterech 
latach wzrosła o trzy ż górą tysiące 
co zważywszy że teraz Lida jako 
stacja kolejowa odegrywa mniejszą 
rolę węzłową niż przed wojną, jest 
zjawiskiem -ciekawem i świadczącem 
o niębzlejakiej perspektywie rozwo- 
jowej Lidy. 

Jeżeli mówiliśmy o gospodarce 
miejskiej trzeba podkreślić z uznaniem 
jesżcze troskę, jaka cechuje magistrat 
na czele z burmistrzem p. Bergma- 
nem, o oświatę. Już w nadchodzą- 
cym roku szkolnym będzie funkcjorio- 
wało gimnazjum miejskie, które wy- 
pełni lukę powstałą przez zlikwido- 
wanie się gimnazjum ' Dworeckiego. 
Koedukacyjne gimnazjum Dworeckie- 
go nie cieszyło się dobrą opinją ani 
u władz ani u mieszkańców Lidy, to 
też jego likwidacją żadnego żalu nie 
budzi. Ostatnie tygodnie w Lidzie by- 
ły więcej niż kiedykolwiek ożywione. 
Odwiedziła Lidę „Reduta“ dając sze: 
reg przedstawień i budząc zachwyt i 
wdzięczność dla ofiarnego zespołu 
«Reduty», który nie bacząc na niewy- 
gody pragnie sztukę dramatyczną pol- 
ską jak najbardziej spopularyzować, 

dla jej piękną pozyskać tych wszys- 
tkich, którym warunki nie pozwalają 
dojeżdżać do większych miast i prze: 
to skazani są na zupełny brak roziy+ 
wek o wysokiej próbie kulturalnej, 

"Również w cagu kilku ostatnich 
niedziel nie obyło się bez wieców. 
Grasował więc pos. Bailin jednakże 
bez większego powodzenia w mieście. 
Zebrania związku ludowo narodowe- 
go nie cieszą się frekwencją, gdyż 
ludność ma dosyć już wizyt bankru- 
tów sejmowych. m. 

NOWOGRÓDEK. 

— Redukcje w urzędzie wo- 
jewódzkim 1 w starostwach. W 
dniu 1 lipca b. r. na skutek redukcji 
przeprowadżonej w ministerstwie 
spraw wewnętrznych zostało zwol- 
nionych 18 osób z urzędu woje- 
wódzkiego i ze starostw z 3 mie- 
sięcznem wypowiedzeniem. Są to 
przeważnie żony urzędników. 

  

Dwie rzeczy czynią człowieka do 
bogów podobnym: służba dobru 
publicznemu i mówienie prawdy, 

: 3 Pitagoras. 

W roku 1882 gim, niepospolitej 
urody hrabianka Janina Ostroróg-Sa- 
dowska herbu Nałęcz, rodem z 
Ukrainy a ściślej ze stron  Piotrkow- 
skich w Królestwie, gdzie ródzice 
jej posiadali wielkopańską, po ks. 
Massalskich, rezydencję ziemską Mo- 
szczenica — obecna miargfabina Ja- 
nina Umiastowo Umiastowska (*) — 
przyjmowała, na ślubriym kobiercu, 
rękę Władysława hr. Umiastowskie- 
go pana rozległych;włości; dziedzica na 
Żemłosławiu, Klewicy, Konwaliszkach 
i Giełożach w powiecie Oszmiań- 
skim, a na Koszelewie, Nisńkowie, 
Lewkowie i Puzieniewiczach w po- 
wiecie Nowogródzkim. Obszar zięm- 

skiej fortuny pana na Żemłosławiu 
dochodził wówczas do bez mała 
dwudziestu tysięcy dziesięcin, z któ: 
rych znaczna część była pod najpięk- 

| miejszymi lasami. 
Żemłosław ów, przed laty posia: 

dłość możnej rodziny Żemiłów, leży 
na ziemi Oszmiańskiej zrosłej z wie- 

„loma najszacowniejszemi tradycjami 
historycznemi; leży między Holsza- 
nami zkąd wyszedł na największą 
Polski chwałę ród Jagiellonów ile że 
matką im była Žofja vel Sońka 

*) Marchesa di Żemłosław Umiastowo- 
Umiastowska, z trzymać się Ściśle tekstu 

( breve papieża Benedykta XV-go. 

NOWO-ŚWIĘCIANY. 
— Działalność ligi morskiej i 

rzecznej. Dnia 4 lipca b. r. w No- 
wo Święcianach przez ajenta wileń- 
skiego okręgowego oddziału ligi mor- 
skiej i rzecznej p. Michała Maksy- 
mowicza został wygłoszony propa: 
gandowy odczyt na temat „Polska i 
morze*, 

Licznie zgromadzona publiczność 
ż zainteresowaniem wysłuchała od- 
czytu, traktującego 0 tak aktualnej i 
jednocześnie tak mało poruszanej w 
społecztiństwie naszem kwestji. 

Należy podkreślić iż podobne od» 
czyty p. Maksymowicz zamierza wy: 
głosić w najbardzej zapadłych mia: 
steczkach powiatu Święci:ńskiego i 
innych, у 

NIEŚWIEŻ. 

— Nieprzemyślane zarządze- 
nie. W  kilko-kilometrowym pasie 
przygranicznym obowiązuje posiada: 
nie dowodów tożsamiości wszystkich 
tam się znajdujących. Zachodzą jed- 
nak często pewne tru iności, wypły- 
wające z potocznego życia: otóż n.p. 
leśnictwo  radziwiłłowskie wydaje 
pozwolenia sezonowe na zbieranie 
jagód, grzybów itd. po całym lesie 
w danej okolicy, Baba czy dziecko, 
otrzymawszy taką kartkę wędruje so- 
bie spokojnie do lasu w pasie gra* 
nicznym, gdzie wreszcie ją aresetują, 
sprawdzają tożsamość, aż wreszcie 
czasami po 24 godzinach puszczają 
do domu.— Należałoby tu jakoś prze- 
pisy prawne pogodzić z życiem: 
niechby posiadacz takiej kartki mógł 
zgłosić się po wizę do posterunku 
policji lub do najbliższego dowódz- 
twa odcinku KOP. lub coś podob: 
nego; trudno wymagać, żeby przed 
pójściem. na grzyby baba leciała do 
starostwa po przepustkę, a również 
trudno zabronić zbierania jagód lub 
grzybów, gdyż jest to często poważ- 
nem źródłem dochodu. Jakieś roz- 
wiązanie powinnyby władze znaleźć 
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Zamach na sklady amu- 
nicyjne pod Krakowem 

Onegdaj banda złoczyńców doko- 
nała niezwykle zuchwałego napadu 
na wojskowe składy amtunicyjne w 
'Witkowicach. Napad ten, widocznie z 
góry uplanowany, meże w celu wy: 
kradzenia amunicji, może w celu wy- 
sądzenia magazynów, bandyci prze- 
prowadzili onegdaj o Świcie. 

Na szczęście wartownicy czujnie 
pełnili swoją powinność i gdy  z4- 
machowcy zbliżyli się do magazynów 
—zostali osaczeni, Pomimo to usiło- 
wali oni steroryzoweć strzałami rer 
wolwerowemi wartowników, Na strza- 
ły bandyćkie padły strzały żołnierskie, 
które położyły trupem jednego z na- 
pastników, drugiego raniły, a trzeci 
dostał się do rąk żołnierzy żywy. 

Momentalnie rozpoczęto pościg i 
obławę dookoła magazynu, Wyniki 
tej obławy jeszcze nie są wiadome. 
Tymczasem zawiadomione o calem 
zajściu DOK. V w Krakowie wysłało 
natychmiast do Witkowic prokurato- 
ra wojskowego i wojskową komisję 
śledczą, która rozpoczęła sądowe do- 
chodzenie. Uprzednio już dochodze- 
nia przeprowadziła policja polityczna 
i żandarmerja. 

Aresztowany jeden z zamachow- 
ców oddany został do dyspozycji 
prokuratora jak również pozostający 
w szpitalu ciężko ranny. Na razie 
dalsze szczegóły tej tajemniczej spra- 
wy trzymane są w tajemnicy. 

czwarta żona króla Władysława Jegleł- 
ły, koronowana w Krakowie w r. 
1424-tym a Gieranonamii zkąd, wdo: 
wą po Stanisławie Oasztoldzie wo- 
jewodzie nowogródzkim, có zgasił na 
zawsze po mieczu linję znakomitego 
rodu, wyszła Barbara Radziwiłłówna 
w objęcia ostatniego z Jagiellonów, 
tworząc z nim razem dwie Świetlane 
postacie przecudnej legendy, której 
równej próżno by szukać po tronach 
całego Świata. 

A tu i opodal Traby z horodysz- 
czems ięgającem w nieprzejrzane mroki 
przedhistorycznych czasów, niegdyś 
królewszczyzne;] tu i nieco ku pół- 
nocy Graużyszki, miejsce starodawnej 
warowni dźwigniętej podobno przez 
jednego z wodzów nawpół mitycznego 
Kunigasa Erdziwiłła (miało mu być 
na imię: Grauża), dziedzictwo nieg- 
dyś magnackiego rodu Korsaków. 
Słowem- kędy'nie spójrzysz w szerokim 
Żemłosławia promieniu, dokąd nie 
sięgniesz myślami; wyrastają z nimi 
całe wizje wspomnień historycznych 
tak zupełnie jak owe niesamowicie 
kształtujące się o zmierzchu dnia opary 
podnoszące się pod wieczór z nad 
łąk obficie zroszonych stojącemi od 
niepamiętnych czasów wodami, 

Nad rzeką Gawją leży Żemłosław, 
wcale bystrią, a w tem miejscu nie- 
pospolicie krętą, wpadającą do Niem- 
na, Dziś leży między dwoma linjami 
kolei żelaznej, między linją Lida — 
Wilno i Lida—Mołodeczno. Nieskoń: 
czone—w ostatnich czasach —doma- 
cywania się najracjonalniejszych roz- 
graniczeń administracyjnych, zawiodły 
najrdzenniejszą ziemię Oszmianską, 
na której rozciągały się rozległe dobra 

SŁOWO. 

Przed ingresem 
Program uroczystości ingresu 
). Е. ks. metropolity Jalbrzy- 

kowskiego. 

W ubiegły poniedziałek odbyło 
się w Wielkiej Sali Konferencyjnej 
Województwa pod przewodnictwem 
J E. ks. biskupa Michalkiewicza 
posiedzerie Komitetu przyjęcia arcy- 
biskupa metropolity Wileńskiego ks. 
Romualda Jałbrzykowskiego, w związ- 
ku z zapowiedzianym na dzień 8 
września uroczystym ingresem. 

Na wstępie ks. biskup Michalkie- 
wicz złożył sprawozdanie z bytności 
swojej u ks. metropolity Jałbrzykow: 
skiego, któremu złożył homagium i 
omówił sprawy, związane z ingresem. 
Następnie ks. biskup przedstawił 
projekt programu uroczystości ingre- 
sowych, zaaprobowany przez obec- 
nych członków Komitetu. 

Program przewiduje powitanie na 
dworcu ks. Metropolity, następnie 
krótką mszę św. w Ostrej Bramie, 
skąd ma się uformować i udać po, 
chód do Katedry, gdzie duchowień: 
stwo archidjecezji z ks. biskupem 
Michalkiewiczem na czele wręczy ks. 
arcybiskupowi metropolicie klucze 
Bazyliki i powita, poczem nastąpią 
przemówienia ks. arcybiskupa Jałbrzy: 
kowskiego, odczytanie bulli papie: 
skiej i pontyfikalie nabożeństwo, 
odprawione przez ks. metropolitę. 

W południe w pałacu arcybisku 
pa ks. metropolita będzie przyjmo- 
wał delegacje z życzeniami, następnie 
będzie podejmowany na przyjęciu w 
Seminarjum duchownem pržez Kapi- 
tułę Metropolitalną, wieczorem zaś 
tegoż dnia arcybiskup Jałbrzykowski 
wyda w Pałacu Rzeczypospolitej 
raut dla społeczeństwa. 

W dniach najbliższych po 8 
września Komitet Obywatelski proje- 
ktuje bankiet, wydany przez spols: 
czeństwo dla arcybiskupa metropolity 
Jałbrzykowskiego. 

W dalszym ciągu posiedzenia 
zostały zreorganizowane i uzupełnio- 
ne poszczególne komisje komitetu 
uroczystości ingresowych. Ukonsty- 
tuowały się te komisje w sposób 
następujący: do Komisji Pochodowe, 
zaproszeni zostali, ks. Ciechońskij 
p. St. Jarocki, komisarz rządu Wim- 
bor, komendant straży ogniowej p. 
Waligóra, przedstawiciel wojskowości 
pułkownik Bobiatyński, p. inż. Wł, 
Kiersnowski, p. Fr. Martanus i p. M, 
Piech. Do komisji finansowo-gospo- 
darczej zaproszeni zostali: prezydent 
miasta Bańkowski, prezes Gieczewicz, 

St.- Wańkowicz, ks. prałat | rezeS 
Wołodźko, p. Feliksowa Zawadzka, 
p. j. Korolec, prezes K. Bukowski, 
prezes Miśkiewicz i radca p. Raue, 
Do komisji dekoracyjno artystycznej 
weszli: profesor Ruszczyc, prof. 
Kłos, viceprezydent miasta Łokuciew= 
ski. prezes ). Staszewski, p. Ciem- 
nołcński, p. Maruszkin, dyrektor 
Wyleżyński, p. Kalinowski, p. Czer- 
niawski i p. Kowalski. Do komisji 
kwaterunkowej: p. M. Jeleńska, p. 
Р, Zawadzka, p. |. Malecka, p. W. 
Wojewódzka i p. $. Bochwicowa. 

Prezydjum komitetu, jak wiado- 
mo, stanowią: J. E. ks. biskup za- 
rządzający Archidjecezją, wojewoda 
Wileński, prezydent miasta, rektor 
uniwersytetu i dowódca obszaru 
warowego. 

Komitet uchwalił prosić Komisje, 
aby w czasie najbliższym przystąpiły 
do opracowania szczegółów uroczy- 
stości, wchodzących w zakres po- 
szczególnych omisyj. astępnie 
posiedzenie komitetu przewidziane 
jest na drugą połowę sierpnia. 

"ff UAB 

Umiastowskich, wraz z Żemłosławiem 
—w granice powiatu Lidzkiego. Oczy- 
wiście nie żaden to dyshonor.. ale 
zawsze! Już około roku 1840 go z 
dużej połaci ogromnego, co prawda, 
powiatu Oszmiańskiego głównie z 
sądowej repartycji Miadziolskiej utwo - 
rzono teraźniejszy, samoistny powiat 
więciański; obecnie znów część naj- 

rodowitszą  starodawnej  Oszmiąń- 
szczyzny przechrzczono administacyj- 
nie na nieistniejący dotąd powiat 
Wołożyńsk; Żemłosław, Lipniszki, Gie- 
ranony odleciały.. do powiatu Lidz- 
kiego. Kraja się, jak bułkę świeżo fu- 
pieczoną, najsędziwsze tradycje... Roz- 
rywa się to, co spoiły czasy nieskoń- 

> Arda tedisk=otzecja ża ego jednak przecie żadną regu- 
Kuką ale KAS w žaden Ša = 
wrzucić jak rydlem  sztych piasku, 
pod żaden nie wziąć niwelujący stry- 
chulec, że podkomorzy oszmiański, 
pisarz skarbowy litewski Jerzy Wa- 
wrzyniec z Tęczyna Żemiłła (nie:Żemiło 
jak się mylnie pisze — nawet na 
biletach wizytowych) był przedostat- 
nim dziedzicem Żemłosławia, że Żem- 
łosław przechodził kolejno przez ręce 
Paców, Szczyttów i Kieniewiczów i, 
że nie kio inny tylko sędzia ziemski 
mozyrski Antoni Kieniewicz w 1807 
roku Zemłosław wraz z attynencjami 
przedał Jakóbowi Umiastowskiemu. 

' Ród zaś Umiastowskich, pieczętu- 
jący się Rochem Tertio wywodzi się 
od Pierzchąłów, w których też i 
Przeździeccy chcą widzieć swoich 
protoplastów. Wojciech Pierzchała od 
posiadłości swojej Umiastowo pod 
Warszawą,—pisze Ad. Am Kosiński 
—przybrał rodowe nazwisko Umia- 

Odwaga ministra Caillaux. 
PARYŻ, 13 Vil (PAT) W związku z podpisaniem w Londynle ukła- 

du w sprawie długu francuskiego w Angljj „Matin* zauważa: Trzeba 
istotnie wielkiej odwagi dla podpisania dokumentu angażującego kraj na 
długi okres Ó2 lat. Jednakże dwa potężne motywy musiały pchrąć iran- 
cuskiego ministra finansów do położenia swego podpisu pod akt ten a 
mianowicie: 1) przeświadczenie o absolutnej konieczności i 2) stwierdzenie, 
że układ nie oznacza jeszcze przymusu wykraczającego po za granicę 
możliwości. «Petit Journal» dowiaduje się, że pierwsza rata roczna ma 
wynosić 4 miljony funtów szterlingów. 

Primo de Rivera w Paryżu. 
PARYŻ, 13 VII Pat. Prezes Rady Ministrów Briand i gen. Primo 

de Rivera podpisali w południe układ marokkański. 

PARYŻ, 13 VII. Pat. Prezydent Republiki Doumergue przyjął dzisiaj 
Bo» Primo de R'vere, który mu wręczył odznaki orderu „Złotego 
una“, 

Bunty w Portugalji. 
LIZBONA, 13VII PAT. Krążą tu pogłoski dotychczas nie sprawdzo: 

ne, jakoby na krążowniku wiozącym generała Gomeza 4а Соз!е wybuchł 
bunt przyczem załoga wysadziła generała w Oporto, 5 dywizji stacjonują- 
cych w północnych prowincjach; Portugalji opowiedziało się podobno na 
rzecz generała. в : 

Akcja przeciw Reichswerze. 
BERLIN 13 Vil. PAT. jak donosi „Berliner Tageb!att* wpłynęła do 

urzędu spraw zagranicznych nota Rady Ambasadorów w sprawie rozbro- 
perz Niemiec. Nota dotyczy trzech punktów: stanowiska szefa Reichswehry, 

udżetu Reichswehry, i naruszenia postanowień traktatu Wersalskiego o 
zapasach amunicji i broni. „Demokratischer Ztg. Dienst* przypuszcza, że 
nota ta została spowodowana konferencją rozbrojeniową i przewidzianem 
nowem uregulowaniem kontroli zbrojeń Rzeszy. Po wstąpieniu Niemiec 
do Ligi Narodów będą bowiem Niemcy podlegały jedynie kontroli Ligi 
Narodów i najwidoczniej — konkluduje dziennik — zamierzajsię obecnie 
porozumieniu temu przeszkodzić i szukać nowych powodów do interwen- 
cji dla. utrzymania nadal kontroli wojskowej sojuszników. 

Węgiel polski tranzytem przez Łotwę. 
Z Rygi donoszą: Polskie koleje państwowe zwróciły się do zarządu 

kolei łotewskich z zapytaniem Czy koleje łotewskie w związ- 
ku z przeciążeniem Gdańska zdolne będą przewieźć w ciągu 2 miesięcy 
transport węgla około 200000 ton przeznaczonego dlą Anglii. 

Wczoraj komisja złożona z przedstawicieli zainteresowanych stron 
obejrzała węzeł kolejowy porlu ryskiego, i wyjaśniła, że żądnych trudno- 
ści w przewiezieniu tak dużego transportu, wraz z przeładuńkiem na po: 
ranicznej stacji Griwa i naładunkiem na statki w Rydze — nie przewidu- 
się, ) 

„ Według tut, informacji węgiel z Polski będzie przybywać codziennie 
w ilości 6 pociągów po 35 wagonów. Naładunek na statki będzie odby* 

pał się w trzech miejscach, w Mulgraben, Bolderaa i stacjałRyg.a — 
rzeg. 

Pod przewóz węgla do portów Anglji będzie użyte kilkadziesiąt 
statków o wykokim tonnażu. 

Prasa łotewska podkreśla z zadowoleniem, że w związku z transpor: 
,gm znajdzie pracę kilkaset bezrobotnych w Rydze. 

Walki na ulicach Berlina. 
BERLIN. 13.VIL. Pat. Dziś doszło w północnej części miasta do 

krwawych rozruchów. Bezrobotni niezadowoleni z powolnego załatwiania 
ich żądań w miejskim urzędzie pośrednictwa pracy dałi wyraz swemu 
oburzeniu. Urzędnicy wezwali pomocy policji. Bezrobotni rzucili się na 
policjantów i ciężko pobili kapitana policji Mimo użycia pałek gumowych 
i wzajemnej pomocy policja nie zdołała rozpędzić tłumu i opróżnić oko- 
licznych ulic, gdzie zgromadzili się bezrobotni. Wywiązała się walka w 
ciągu której wielu bezrobotnych zostało rannych. Bezrobotni zajęli się 
sami swymi rannymi towarzyszami. Policją zamknęła ulice, na których 
toczyły się walki, : 

Morze plomieni w Doover. 
NOWY YORK. 13.VII. PAT, W Doover znowu jeden z budynków 

fabryki prochu wyleciał w JO Morze płomieni zagraza jeszcze 14 
magazynom amunicji, Liczby zabitych nie można ustalić ponieważ nie ma 
gor do miejsca katastrofy. Dotychczas pogrzebano 18 zwłok ofiar 
wybuchu, : 

DOOVER 13.VI, PAT.'Dotychczas nie zdołano jeszcze ugas'ć poża- 
ru arsenałów marynarki. Wybuchy pocisków trwają nadal. Słychąć je w 
promieniu 14 k!lm. Na obszarze 100 klm. zostało zniszczone 24 miejsco- 
wości. Wiele tysięcy ludzi jest bez dachu. Według urzędowych ( osząco; 
waś szkody wynoszą przeszło 100 miljonów dolarów, straty zaś osób 
prywatnych szacują się ną 10 miljońów dolarów. 

Katastrcfa lotnicza pod Lidą. 
Pułk. pilot Zaleski” zabił się na miejscu. 

WARSZAWA, 13 VIII. (żel. wł. Słowa). Wczoraj pod Lidą o go- 
dzinie 6 tej wieczorem podczas lądowania samolotu wojskowego 
typu „Spad* pilotowanegó przez pułk. pilota Zaleskiego wskutek 
ostrego wirażu nastąpiła katastrofa. Aparat został strzaskany 
a lotnik zabił się na miejscu. 

Pułkownik pilot Zaleski był od 12 lat pilotem i ostatnio za- 
stępcą dowódcygli Myśliwskiego pułku lotniczego. 

  

      

stowski. Podobno tego Wojciecha 

„deksami, į 
na aj 

by wielkopańSkiej rezydencji służyć. mini 
cytują Akty Warśzawskie już między 
1430 a 1450 tym rokiem. Tegoż Woj: 
ciecha „potomek, Jan, zmarły w 1609 
r. był protoplastą t. zw. „litewskiej* 
linji Umiastowskich. Ale ani Jan ani 
Jakób jeno Tomasz, brat Jakóba u- 
gruntował znaczenie i niepowszednią 
zamożność Umiastowskich w naszych 
stronach. 

Zawołanym był przedewszystkiem 
palestrantem; pod koniec istnienia Rze- 
czypospolitej dzieło jego „Proces li- 
tewski* służyło przez czas długi pa: 
lestrze za kodeks  niezachwianych 
prawideł. On to nabył Berdowszczyz- 
nę (dziś dziedzictwo p. Bronisława 
Umiastowskiego), gdzie też i życia 
dokonał, on nabył Klewicę, potem 
Giełosze. Umierając w 1822 gim z0- 
stawił po sobie pańską już ziemską 
fortunę. Ożeniony był z Puzynianką; 
marszałkował szlachcie oszmieńskiej. 
Z kolei już potem piastowali dostoj- 
ny urząd marszałkowski Emil Umia- 
stowski i Kazimierz. Kazimierz, mar- 
szałek oszmiański zostawił po sobie 
dwóch synów: Alberta, rezydującego 
w dziedzicznej swojej Klewicy, wiel- 
kiego miłośnika starożytności 1 ра 
miątek historycznych, zapalonego bi» 
bliofila i—o którym się wyżej wspo- 
mniało Władysława, dziedzica na 
Zemłosławiu. 

Władysław Umiastowski, posiada- 
jący tytuł hrabiowski, skoligacony z 
najprzedniejszemi na dawnej Litwie 
rodami, b. rotmistrz huzarów wojsk 
rosyjskich, b. marszałek trocki, w 
emłosławiu swoim zakochany, zwo- 

żący doń z zagranicznych wojażów 
wszystko, co do podniesienia i ozdo- 

mogło, wzniósł pałac żemłosławski 
będący kopją pałacu Łazienkowskiego, 
podniósł gospodarkę na wysoką sto: 
pę, wspaniałe lesy trzymał nietknięte, 
a w Subotninach, w miasteczku, a 
raczej dużej wsi w pobliżu Żemło- 
sławia jął stawiać okazały kościół, w L. 
1906 tym otwarty i konsekrowany. 

Kościół Subotnicki należy bez- 
sprzecziie do najchlubniejszych оКа- 
zów kultury i sztuki na szeroką oko: 
licę. Znakomicie z cegły na podwa 
linach z ciosanego kamienia stawia- 
ny, wystrzela wieżę swoją wysoko, 
widny z daleka, rzekłbyś igła kompa- 
su wbita w ziemię między faliste pa- 
górki, łąki nad Gawją i sosnowe, bez 
końca, lasy. 

Z dębu misternie kształtowany, w 
gotyckim stylu, ołłarz wielki tudzież 
takaż kazalnica harmonizują z cha- 
rakterem t. zw. nadwiślańskiego go- 
tyku w którym trzymana jest cała 
świątynia. W Wielkim ołtarzu figura 
św. Władysława (patróna fundatora 
w reljefie w srebrze masywnem. W 
absydzie, po obu stronach wielkiego 
ołtarza wpuszczone w ściany tablice 
marmutowe z imionanti pogrzebanych 
w podziemiach kościoła. Umia 
skich. Tąblica nadgrobna & p, 
ta kał en wileńskiej R 
wnętrznej tablicy z wileński, plicy 
św. Kazimier r Kusiai 
nie, nad chrzcielnicą z marmury, i 
Brogzu wiggrynėk fundatora. Przylega 
do absydu i wychodzi ol i za 
kratki loża kolatorska z osobnem do 
niej wejściem, W bocznym. ołtarzu 
śliczna Madonna w otoczeniu Świę- 
tych Pańskich malowana na sposób 

ze: cząwszy. od 

№ 101171 

Konkurs pisania na 
maszynie. 

6,36 uderzeń na sekundę, 
W tych dniach odbył się w Zagrzebiu 

w obecności dejegatów ministerstwa handlu 
i przemysłu, inspektora oświaty, żupana 
zagrzebskiego, przedstawicieli izby handla: 
wo pizemysłowej, delegatów związku kupiec- 
kiego i t. d., konkurs w pisaniu na ma- 
Szy nie. Pierwszą nagrodę otrzymała p. Draga 
Wederniakówna. która w przeciągu 10 min. 
wykonała 3810 uderzeń, to znaczy 636 udet 
rzeń na sekundę; p. Wederniakówna pisała 
na maszynie Kontynental. Drugą nagrodę 
otrzymała p. Ada Kurtinowa, która na ma- 
szynie Smith Bross wykonała 3.802 uderze- 
nia w przeciągu 10 minut, t.j. 6,34 uderzeń 
na sekundę. Trzecią nagrodę przyznano p. 
Stefanji Knieżewiczównej, która ma maszy* 
nie Mercedes wykonała w ciągu 10 minut 
3.543 uderzeń, a więc na sekundę 5,9 ude- 
fzeń. Podczas Konkursu zeszłorocznego 
Piszą nagrodę otrzymała Niemka, p.Ely 

ral, która na sekundę wykonała 6 uderzeń 
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Nowości wydawnicze. 
— Dr. Michął p <Rodzina w 

prawodawstwie na Ziemiach Polskich». 
Warszawa 1926. 

„Świeżo wyszła a, która w dzisiej. 
szej dobie może i powinna przynieść ogrom- 
ne usługi prawnikom i moralistom interesu- 
jącym się zagadnieniem rodziny. [est to 
studjum etyczno-prawne, oparte na źródłach, 
a opracowane zgodnie ze wszelkiemi wyma 
ganiami metodyki prac naukowych. Dr. Mi- 
chął Sopoćko, któremu nie obca jest dzie- 
<dzina moralności chrześćjańskiej, trafae pize- 
prowadza paralele pomiędzy wszystkiemi ko- 

akie kiedykolwiek obowiązywały 
a ach polskich. W pracy tej uwzględ- 

niony został Siafut Wiślicki, Litewski, La- 
skiego, Volumina Lequm, Kodeks Napole- 
ona, Kodeks Cywilny ausirjacki, niemiec 
ki, rosyjski, a nawet niedoszły kodeks Sta: 
nisława Augusta. 

W odpowiedniej części tego dziea 0- 
mówiono także kwestję rozwodów, którą 
nie zawądzi nikomu przegtudjować w Cza- 
sach dzisiejszych, kiedy zacz: choro- 
wać na modę rozwodów, cho: modą ta już 
mocno przestarzała w innych krajach, 

. Książkę tę polecić należy każdemu inte- 
ligentowi, który choć trochę żyje życiem 
intęlektualiem; k 154 str.; skład głów- 
ny w Księgarni Św. Wojciecha. B R. 

SPORT. 
Wielkie zawody konne. 

Departament kawalerjj w dniach 
od 12—19 bm. urządza dorocznym 
zwyczajem wielkie zawody konne, 
które odbywają się na terenach Polo- 
Klubu. 

Częścią tych zawodów będą cen- 
tralne zawody konne 0 mistrzostwo 
wojsk polskich. 

Protektorat honorowy nad zawo- 
dami objął marszałek Piłsudski. 

Centralne zawody 0 mistrzostwo 
W. P. potrwają pięć dni i na prog- 
ram ich złożą się: jazda przepisowa, 
władanie bronią białą i palną, biegi: 
dystansowy, z przeszkodami, indy- 
widualny orąz konkurs hippiczny. 

Dowódca 3 samodzielnej brygady 
jazdy gen. Kubin wyjechał jako czło- 
nek p w towarzystwie drugiego 

x sztabu brygady por. Kamion- = ` 

Jak się dowiadujemy z 23 pł. uł. 
wyiee ał jako zawodnik por. ke 
ski. : 

*°  Об$улайсгете, 
‚ \обес wymienienia mego nazwiska w 
liście p, Janusza Ostrowskiega do Kurjera 
Wileńskiego (nr. 158 z dn. ao b. m) w 
związku z sprawą honorową p. St. Mackie. 
wilcza, w której byłem razem z p. Januszem 
Ostrowskim sekundantem p. Stanisława Mac- 
klewicza, I wobec GG p. Obstą p. t, 
<Niedyskrecje» zamieszczonym w nr. 155 
Dzięnnika Wileńsk'ego z da. 12 go lipca br, 
muszę oświądczyć, że: 

1) Na zawarte w ule p. t, <Niedy- 
skrecje> fałsze i lekcewa IE sojęl o 
nie reaguję ponieważ oblicze moralne p. 
Obsta jest tak wyražnie 1 ogólnie znane, że 
poglądy jego nie m tupia interesować. 

ci razem z p. 
Januszem Ostrowski M Paket asies, 
c6w p. Mackiowicza u p. Jana Obsta przed- 
stawiony w art. <Niedyskrecjos jest od a 

do 5, plepysk dziwy, prawdą natomiast. ię 
prawy, Ą 'owskie- 

8 Vi ak pk o w liście do <Kurjera W. ego». 
ki Konstanty Syrewicz. 

njaiurowy przez  Mordąsewicza. 
Wszędzie dokołą: marmury kieleckie, 
kute ariystycznie żelazo, gęsto pow- 
tarzające motyw herbowy lilji, bron- 
zy, dąb znakomicie wyrabiany. Na 
chórze dobre. organy. Całość sprawia 
piękne ka Bogato i oz 

ecz najprzedniejszą ozdobą i 
w Subotnikach jest krypta w podzie- 
miąch gdzie w katakumbach spoczy- 
wają trumny. 

Ściany wykładane  labradorem. 
Wojna nie pozwoliła powiec stropu 
mozajką wenecką, zamówioną u Sal- 
viati'ego. Na blado. niębieskiem tle, 
wystawiającem niebo—gwiazdy, W 
pośrodku krypty: niski ołtarz z czar- 
nego marmuru z  katakumbowęmi 
godłami prymitywnego Chrześcjań- 
stwa. Bardzo pięknie i. szlachetnie 
pomyślana całość. Roboty, które ma. 
ją się zakończyć, prowadzone s4 bez 
przerwy. 

*_ Poświęcam zaś kościołowi. Subotni- 
ckiemu tę garść słów, które wydać 

) się komu mogą „nie należącemi: do 
rzeczy”, właśnie dlatego, że kościół 
w Subotnikach to jakby ostatni 
rzut. ręki, opiekuńczej, co. nad; całą tą, 
rozległą, czuwała okolicą. Wszędzie 
tej ręki pozostał śląd... choć deptano 
i niszczono to, co Oną zasjała, po- 

róż. przed, PCE x 
w - Żemłosławiu. i artystycznych 

exvotów. a botnikach antepedjów i 
kończąc ną ani nad Ga ii sadach Onora so po folwarkach. 

Rzecz do tego prowadzę, że Żem: 
łosław z całem jego otoczeniem, z 
Calem jakby istnem udzielnem pań- 
stwem wielkiej ziemskiej fortuny, z 
całą miejscowością, gdzie leży, prze-
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KURJER GOSPODARCZY 
ZIEM WSCHODRICH 

Postulaty polskie wzglę 
dem Rosji. 

Postulaty Polski w stosunku do 
Rosji wobec międzynarodowej konie- 
rencji podzielić należy na postulaty 
dla form internum i postulaty dla form 
externum. 

Utrzymanie się Polski w między- 
narodowej walce o byt, zachowanie 
jej samodzielności politycznej wobec 
Rosji jest między innemi uzależnione 
od tego, czy Polska, czy Rosja odra- 
dza się szybciej ekonomicznie, wszel- 
kie więc znaczniejsze kredyty dla od- 
budowy gospodarczej Rosji: rozsze- 
rzenie jej sieci komunikacyjnej, o ile 
nie znajduje rekompensaty w analo- 
gicznych kredytach dla Polski i nie 
idzie w parze z rozbudową naszej 
sieci komunikacyjnej, sprzeciwia się 
najżywotniejszym naszym interesom. 

Odzyskiwanie rynku rosyjskiego 
wobec upaństwowienia handlu ze- 
wnętrznego Rosji jest uwarunkowane 
dostarczeniem Rosji albo znaczniej- 
szych kredytów, lub koncesyj  poli- 
tycznych; kapitałów na dostarczenie 
kredytów sami nie posiadamy, kon- 
cesje polityczne robione przez nas 
Rośji prowadzą do zwiększenia jej 
wpływu w Polsce i muszą stać się 
czynnikiem naszego rozkładu. 

Wobec tego, winniśmy zwalczać 
upowszechniony przesąd, że ważnym 
czynnikiem u u gospodarczego 
Europy powojennej jest tak zwana 
nieobecność gospodarcza Rosji. 

W 1021 i 1922 wywóz produktów 
spożywczych do Rosji był minimalny. 
W 1921 r. wynosił 1, 4; 22/23—539 
milj. W 1925 r, wobec znacznego 
urodzaju wywóz ten zwiększał się, 
lecz zawłódł uprzednie obliczenie 
władz sowieckich, co jest nawet przy- 
czyną obecnego upadku czerwońców. 

Wobec tego, że w Rosji zostały 
zniszczone gospodarstwa kulturalne, 
których produkcja rolna była potęgo” 
wana przez przemysł rolniczy, wobęc 
tego, że po rozdrapaniu gruntów 
wielkiej własności nastąpił powrót 
znacznej części ludności _miejskiej na 
rolę i zwiększyły się podziały rodzin- 
ne wśród włościan, typową formą 
rosyjskiej gospodarki rolnej jest ma- 
ło produkcyjna gospodarka małarol- 
nego włościanina. Przy znacznym zaś 
przyroście ludności wiejskiej, Rosja 
nie będzie zdolna do znacznego eks- 
portu zbożowego, a przez to jej siły 
nabywcze na wyroby przemysłowe 
będą nieznaczne. 

Zdawać by się mogło, że ubytek 
Rosji będzie najbardziej odczuty w 
aprowizacji Europy, tembardziej, że 
produkcja rolna Europy, z powodu 
szeregu przyczyn: reform agrarnych, 
wywłaszczeniowych, braku kredytu 
długoterminowego, drożyzny nawo: 
zów i t. p. uległa zmiejszeniu. Przy 
porównaniu przeciętnych danych z 
1909 —13 г. i okresu 1923 —24 r. wi- 
dzimy, że produkcja żyta zmniejszyła 
się o 25, pszenicy o 15, jęczmienia 
o 21,1, owsa o 11,2, lecz zwiększyła 
się produkcja Stanów Zjednoczonych, 
Kanady i Argentyny i przywóz z 
państw pozaeuropejskich do Europy. 
Konsumcja zaś europejska zmniejszyła 
się o 1 milį. g. pszenicy, 63,3 д. 
żyta, 8 q. jęczmienia i 23 milj. q. 
owsa. Indeks cen produktów rolnych 
jest niższy od indeksu cen produk- 
tów przemysłowych. Upadek rolnic- 
twa w krajach europejskich sauni) 
szył pojemność rakóś wewriętrznyci 
tych krajów, ten sam objaw w daleko 
znaczniejszym stopniu widzimy w 
Rosji, której rolnictwo uległo znacz- 

siąkniętą pięknemi tradycjami i wy- 
tężoną pełną pietyzmu i miłości pracą 
pokoleń, to nie... ot, jakiś tam mają- 
tek «dochodowy», jakiś tam parafjal- 
ny «zapadły kąt». 

To kawał naszej przeszłości. To 
szmat naszego kulturalnego dorobku. 
To garść ziemi naszej ukochanej, co 
to do serca tylko ją przycisnąć a 
wnet w oczach, miłośnie w nią 
wpatrzonych, grać zacznie najczyst 
szemi, najpiękniejszemi— promieniami. 

Bywa tylko, że obcy człowiek, że 
przybysz z daleka — nic nie. widzi. 
Nie widzi 
ziemi. Co mu do naszych świętości, 
do naszych tradycyj, do naszego 
ukochania! 

Jemu sosna siuletnia pod siekierą 
nie jęknie, jemu ruczaj nasz nic nie 
wyszemrze, dla niego kłos naszego 
żyta ma tylko—kupiecką wagę. 

® 

Hrabiowstwo _ Władysławowstwo 
Umiastowscy dzieci nię mieli. G 
wszelka nadzieją jęła zda się nieod- 
wołalnie znikać, często pod dąchem 
Żemłosławskiego pałacu poruszana była 
myśl poświęcenia ewentualnie na ten 
cel lub owy użyteczności publicznej, 
jeżeli nie całej magnackiej fortuny to 
choćby znacznej jej części. Hr. Wła- 
dysław nastawał  przedęwszystkiem 
na to aby właśnie Żemłosław nie za- 
znał przerwy w kulturalnym swym 
rozwoju i-jeśli by jużprzyjść miało do 
przekazania go jakiej instytucji, — to 
aby stał się z czasem środowiskiem 
i ogniwem oświaty dla kraju. Bez 
wymieniania Puław— często one sta- 

nic okrom garści szarej, 

niejszemu upadkowi, 1923 — 24 pro- 
dukcja głównych zbóż była 94 proc. 
mniejsza od przedwojennej. 

Podniesienie wydajności rolnietwa 
na Węgrzech i w Polsce jest znacz- 
nie możliwsze, niż w Rosji. Pa bo- 
lesnej operacji agrarnej, która Rumunję 
zrobiła z państwa eksportującego, 
państwo importujące pszenicę, rol- 
nictwo rumuńskie zaczyna się stop- 
niowo odradzać. Reforma agrarna 
rumuńska nie szła tak daleko, jak 
przewrót agrarny w Rosji i w starej 
Rumunji w znacznej mierze drobne 
dzierżawy  przeobraziła w drobną 
własność, co nie wpływało ujemnie 
na proces produkcji. 

Rosja miała znaczenie dla produk 
cji platyny, posiadają 90 proc. tej 
produkcji marganowego żelaza 38 
proc. Otóż międzynarodowy kapitał 
prawdopodobnie zwróci uwagę na 
te naturalne bogactwa Rosji, lecz 
znajdują się one na Kaukazie i na 
Syberji. Zainteresowanie się między- 
narodowego kapitału tymi kresami 
bynajmniej nie sprzeciwia się naszym 
interesom. 

Drzewo rosyjskie może być nie- 
bezpiecznym wspólłzawodnikiem na- 
szego eksportu drzewnego. Dziś ek- 
sport drzewny Rosji zajmuje najwię- 
kszą pozycję w jej bilansie handio- 
wym, wynosi bowiem 38,5 milj., co 
stanowiło 11,6 proc. 

Tranzyt lasu rosyjskiego z daw- 
nych kresów Rzeczypospolitej pozo: 
stalych przy Rosji może odbywać się 
przez nasze terytorjum, co może mieć 
znaczenie dla rozbudowy naszych 
dróg wodnych. 

Na rynek rosyjski dla naszych 
wyrobów gotowych z trudnością 
możęmy liczyć, Mówi się u nas du- 
żo O naszej znajomości rynku rosyj- 
skiego, o przyzwyczajeniu ludności 
do naszych towarów, zapomina się 
jednak, że przemysł tkacki przedwo- 
jenny rosyjski był znacznie większy 
od nasżego, że dziś odradza się sła- 
bo z powodu tego, że Rosja cierpi 
jeszcze w większym stopniu na cho- 
robę, która nas trapi na zmniejszenie 
się konsumcji Pamiętać też należy, 
że w Rosji Sowieckiej przy upań- 
stwowieniu handlu zewnętrznego za- 
kupy są wywoływane względa.ni na- 
tury politycznej oraz kredytami otrzy- 
mywanemi przez Rosję. Polska zaś 
pozbawiona kapitałów może w han- 
dłu zewnętrznym  odegrywać rolę 
bierną, tj. eksportować na zaliczko- 
wany eksport, importować na kredy- 
towany import. 

Droga do naszego odrodzenia 
gospodarczego idzie nie przez han. 
del z Rosją, lecz przez podjęcie inwe- 
stycyj kolejowych, kanałowych i 
elęktryfikacyjnych przez. inwestycyjne 
pożyczki lub w braku ich przez wa- 
lutę hipoteczną.: 

Wł Studnicki, 

KRONIKA MIEJSCOWA. 

— Aktualne postulaty kupiec- 
twa. Poseł Wartalski przedstawił min. 
Klarnerowi w im. Naczelnej rady 
zrzeszeń kupiectwa polskiego szereg 
aktualnych postulatów handlu w za* 
kresie podatku obrotowego, kar za 
zwłokę, monopolu tytuniowego oraz 
w dziedzinie spraw celnych i kredy: 
towych. 

W sprawie podatku obrotowego 
postulaty dotyczą najważniejszych 
braków nowej ustawy, ponadto doty- 
czyły zasadniczej reformy podatku 
obrotowego. 

Z zakresu monopolu tytuniowego 
domagano się zaniechania na przy- 
szłość poboru dopłat od remanentów 

  

wały na myśli dziedzicom Żemło- 
sławia. 

W duchu tej ideologji sekundo- 
wała wiernie małżonkowi swemu hra- 
bina Janina, a gdy, nie doczekawszy 
potomka, zeszedł ze świata, postano- 
wiła wspólnie układane piany zreali- 
zować. 

To też gdy wskrzesło i rozwijać 
się poczęło Państwo Polskie, budząc 
do życia swoje kresy, hr. Władysła- 
wowa  Umiastowska  pozostawszy 
sukcesyjnie dziedziczką ziemskiej for- 
tuny  mężowskłej,. postanowiła w 
początkach oku 1920 powałać do 
życia fundację imienia Władysława 
i Janiny Umiastowskich obdarowując 

ni kę rz: Stęfana Batorego w 
nie. 
W marcu 1920-go nie miał uni 

wersytet wileński rektora i zastępo- 
wał go ks. prof. Bronisław Żongołło- 
wicz. Podpisał akt darowizny dopiero 
w 1922-gim J. M. rektor Witold Sta- 
niewicz, 

Jakaż to była fundacja? Co obej- 
mowała? Jakie w skład jej wchodzą 
objekty? Dalej: jaki był, ściśle przez 
fundatorkę określony cel darowizny. 
A po trzecie: co do dziś dnia uczy- 
nił.senat uniwersytetu Stefana Bato- 
rego z kolejnymi swymi rektorami na 
czele dla należytego wyzyskania | spo- 
żytkowania pro publico bono tak iście 
królewskiego daru? 

Postaramy się odpowiedzieć na 
wszystkie te pytania. 

Czesław Jankowski, 

SKO WC 

agody: poziomki 140—150 gr. za 1 kg., 
trusuoŚić TB — 120, czereśnie 120 — 130, 
czarnice 15—20 za litr, porzeczki 70 za 
1 kg.. wiśnie 150—160. 

Cukier: kryształ 133 135 (w hurcie), 137 
140 (w detalu), kostka 155 (w hurcie), 170 
(w detalu) gr. za 1 kg. 

i . s, RYGĘ Ryby: liny żywe 270—280 gr. za 1 kę. 
i rozłożenia ostatnio wymienionych 427130200, szczupaki śnięte 180—200, 
na raty. Podkreślono również potrże: okonie żywe 230—250, śnięte 150—180, ka- 
e Galejo Pyieznia stawki rasie Ewo 22 R bal te A, Jarole 
ary za zwłokę do 2 proc. oraz za- żywe 220—230, śnięte 140—150, leszcze ży- 

niechania" przymusowego ściągania. Sg, 25, ia 1 20, ejara 20 
podatków w ciągu t. zw. 14 dni ul- Drób kury 200-400 gt. ZA sztukę, kur- 
owych. częta 50—70, kaczki 1-600. 

8 W sprawach celnych przedstawio- ' 
no opinję handlu co do zamierzonej 
waloryzacji ceł, która w żadnym ra- 
zie nie powinna być zasiosowana ge- 
neralnie, w sposób mechaniczny, ani 
też wprowadzona w życie natych- 
miast po ogłoszeniu, a przy ustaleniu 
waloryzowania poszczególnych sta- |-"GRODĄ 
wek celnych powinniby współpraco: 
wać także przedstawiciele handlu. 14 osie 

Z zakresu kredytowego postulaty |Bonawent. b. 
poruszały stosunek do Banku Pol- Jutro 
skiego i ułatwienie kupiectwu korzy: |N. M.P. Szk, 
stania z kredytu zagranicznego pod 
zabezpieczenie hipoteczne lub inne. 

Wreszcie również w sprawach de: 
wizowych zgłoszony został specjalny 
postulat, dotyczący zniesienia regla: 
mentacji w obrotach wewnętrznych. 
W końcu. poseł Wartalski wskazał na 
nadmierność opodatkowania obrotów 
za Jl półrocze i niestosowanie przez 
wiele urzędów skarbowych zarządzeń 
min. skarbu o przedwstępnem bada- 
niu odwołań. Przytoczono także fakt 
powołania w niewłaściwym składzie 
przedstawicieli m. Radomska i powia- 
tu do komisji odwoławczej dia po- 
datku przemysłowego, oraz przedsta: 
wiono  najdrastyczniejsze wypadki 
ostrego fiskalizmu, stosowanego przez 
władze skarbowe w szeregu miejsgco- 
wości. 

Min. Klarner zapowiedział zbada” 
nie przedstawionych dezyderatów. 

es. 

Wsch. st. og. 3 m.27. 

Zach. ał, © g. 19 m. 54 

URZĘDOWA 
— (o) Nie wolno wywieszać 

flag brudnych Zdarza się często, 
że właściciele i administratorzy do: 
mów, z okazji świąt i uroczystości 
narodowych, wywieszają fiagi brudne 
i poszarpane oraz w nieodpowiednich 
barwach. 

Wobec tego władze administra- 
cyjne postanowiły vw podobnych 
sprawach kwalifikować postępowanie 
właścicieli jaxo przestępstwo, podle- 
gające orzecznictwu sądowemu, i 
skierowywać protokóły z odpowied- 
niemi wnioskami do właściwych sę: 
dziów pokoju. 

SAMORZĄDOWA 

— (x) Uproszczenia przy wy: 
dawaniu dowodów osobistych. 
Starostwo pow. Wil.-Trockiego nosi 
się z zamiarem uproszczenia wyda: 
wania dowodów osobistych na tere- 
nie swego powiatu. Dotychczas jak 
wiadomo zainteresowane osoby wno: 
siły podania i otrzymywały dowody 
osobiste bezpośrednio ze starostwa, 
obecnie zaś dla udogodnienia ludno- 
ści starania o uzyskanie dowodu osobi: 

STUpy stego mżna będzie czynić za pośrednie: 
0 120 twem właściwego urzędu gminnego, 

PR. na_ skutek interwencji nie zgłaszając się wcale do starostwa. 

organizacyj kupieckich, min. skarbu tó od puzówsałę wacizią 
poleciło izbie skarbowej przy egze- kim W. najbliższ LA dach” silk 
kwowaniu zaległości tego podałku How. Wii Tiockiego ю “Ёвъпь 
nie brać narazie pod uwagę zwyżki pow. Wil roc: =, re ępi ės 
dla I i III grupy kontyngentowej. ZERA rza czterech warsz w. 

Jak wiadomo, wileńskie organiza- "SCKC0 па EEE da P 
cje gospodarcze złożyły jeszcze do- Nyorujskskie, Niemenczyńskie ok 
datkowy mernorjał w sprawie całko- ornisńskiej, Niemenczyńskiej a 
witego umorzenia wspomnianych szagolskiej. Nadmienić należy, iż dal: 

zwyżek. sza organizacja takich warsztatów na 
terenie pow. Wil. Trockiego zależeć 

— W. sprawie zjazdu .ku- będzie od pewnego poparcia finanso- 
piectwa. Na Zielone Świątki miał wego ze strony Tow. popierania prze 
odbyć się zjazd kresowego kupiectwa mysłu ludowego. | 
w_Wilnie. Rozesłano komunikaty, u- —4x)-Odbudowa-mostów —w 
stalono już program—kiedy rewolucja pow. Wil.-Trockim. Sejmik pow. 
majowa udaremniła zjażd. Odłożono Wil.- Trockiego przystąpił w tych 
go tedy, wszelako bez ustalenia ter- dniach do odbudowy zniszczonych 
minu. Diaczego? e mostów w Olkienikach i Dargużach, 

Już tyle ubiegło czasu, polityczny gm. Olkienickiej. Koszła powyższego 
widnokręg w Polsce uspokoił się zu- pokryte będą z otrzymanej pożyczki 
= Artas a: a as na roboiy inwestycyjne przez wspom- 

* r m  Sysuacja ODECHA niany sejmik. 
wymaga jakn jrychlejszego  zjedno- z 
czenia kupiectwa kresowego. Naleia- a 24 PE 
łoby rozstrząsnąć dezyderaty miejs kie Ew a mał po i odbyć w 
cowe, wejść w kontakt bliższy z dn GE m zjeźdz ie z. б 

kupiectwem innych dzielnic, rozwiaąć nycy pow. Wil Trockie > 2 а- i worowadzię w życie program go- = = Ža > 5 size kas 

D To są zasdlee ele, dla jakich Spraw obj pasienis SE » pė 4 ; х 
zjazd winien odbyć się r nie ospy; Graz powiększenie rejonów 

(Sch). jękarskich w związku z przydzielo- 
nemi do pow. Wil.-Trockiego gmi- 

— (0) Sprawa podwyżek po- 
datku majątkowego. Jak wiado- 
mo, w marcu roku ubiegłego pod- 
wyższono definitywnie wymiar po- 
datku majątkowego dla | grupy kon- 
tyngentowej o 367 proc., dla 
Il o 37 proc, a dla grupy III 

— (o).Parczlacja prywatna. Wedłu, ; ARA UE nami z pow. Lidzkiego (Orafūska i informacyj, udziejonych przez 1—szą wileń: i iai ską spėlkę parcelacyjną, podaž des na ie. Koniawska), 2) sprawa zmniejszenia 
renle województw Wileńskiego I Nowogródz- ilości gromad wiejskich, oraz powięk- 
OR z ok zza szenie poborów 

o a, co wynosi 
razeim ze zgłoszonemi w roku IE po- „bę 2 budżety aikūlės UA 18 
nad 5000 ha. Z tych sprzedano zostało zale- © „4) sprawa sumaryczne, o 
dwie 500—600 ha. Cena ziemi bez zabudo. stwierdzania obywatełstwa ludności 
wań waha się pomiędzy 100 a 600 zł. za 1 miejskiej na terenie wspomnianego 
ha. Ta ostatnia ceną stosuje się wyłącznie powiatu. 
do łąk i wyjątkowo dobrych gruntów. Jak ` 
poza zz Ebetūlo „pabyvają MIEJSKA 
grunta przy dłuższych terminach spłat, przy« : 
najmniej do lat pięciu 1 spłacają Ša Isės W Chleb: tanieje — cukier 
raty w efektywnej monecie, Wogóle jodas drożeje. Od dnia wczorajszego cena 
brak gotów i SBenacją życia gospo arcze- chleba w detalu zmniejszona została 
go wpływają na zmniejszenie prywatnej par. O dwa grosze na kilogramie. 
oelacji, Co zaś dotyczy parcelacji, przepra- 
wadzanej przez Bank rolny, to+ wobec R Ceny te w stosunku do gatuaku 
bań NE a zarówno  sprzedaw - z oc? p. 
ców, jak I nabywców. 'aly—! awniej gr.), stotowy— 
lipcz zj) Sem w Wilnie z dnia 13 44 Ao», w Jednocześnie 

pca r. D. z potanieniem chłeba da się zauwa- 
Ziemiopłody: żyto loco Wilno 26 50 — оя ai i 61 

29,50 zł. za 100 kg., owies 40—41, jęczmień że, 26 AZ, pado = 
browarowy 38—40, na kaszę 32—34, otręby cukru o grosz na NO. 
żytnie 18--19, pszenne 21-—22, jęczmienne 17: — (t) Niebezpieczeństwa w 
19. Tendencja zniżkowa, dla owsa mocna. śródmieściu Kolka dni temu pisaliś. 
: Р«;‘ьгюр(шёца : )ятегуі‹]ай:]‹в a (w my tu na tem miejscu o niebezpie- 
lurcie), w detaln) za о, krajowa stwie jaki $ 3 
50 proc. 85—100, 60 proc. 70—75, 70 proc. pw. DE ZARA a 
55—60, żytnia 50 proc, 50—55, 60 proc, 48- Od płotu okalającego ogród „Zako- 
53, razowa 32—35, kartoflana 80, gryczana pianki*. Obecnie mamy do zanoto- 
65, jęczmienna 60. wania drugie  niebezpieczeństwo * Chleb pytlowy 50 proc 50—55, 60 proc. innego štai p 

48—53, razowy 33—35 gr. za 1 kg. KĘ A * 
Kasza manna amerykafiska 170 gr. za 1 Na ul. Niemieckiej naprzeciw 

As AISA 8 w Sana 80, domu Nr. 20 zamiast zwykłych płyt 
praeccrana 9000, регома 50-29, Dęożąk chodnikowych ułożono ciężkie płyty 
55—60, jęczmienna 60—70, jaglana 70—80. $ 2 

: ш„?‚ wołowe 150 — 170 gr. za 1 kg., kamienne, które niedopasowane do 
cielęce 100—140, baranie 100—150, wie. Siebie ściśle tworzą potrzask. : 

pa 180—230, schab 280—300, boczek Wczoraj w godzinach poładnio- 

Tłuszcze: słonina krajowa | gat. 3.50 — 2 > gai zj: Z rh 
4.00, Il gat. 300 — 320, smalec wieprzowy Odziany w przycias y, wpadł w 
400—450, sądło 380—400. ten potrzask i dopiero pomoc dwóch 
: МЁ%"‚Ё(']&О( зо_бззбг. za 1 litr, Kia silnych przechodniów wyrwała go z 
ana а waróg 00— za 1 kg, ji. Ni ł i 

ser twarogowy” 1,20 — 1.50, masło nieso- WZ pk acz lekkiścoj = 2 

o 540. O Sio abgi że = widociiecce we A A э 

Jaja: 120—130 za 1 dziesiątek. już o tłumie zebranym z racji tego 
Warzywa: kartofle młode 15—20 zą 1 idowiska. Inte. cj Н ji 2 5 + ZA widowiska. rwencja policji polo- 

1 kg., cebula 180 — 200, młoda 5 — 10 
(pęczek), marchew młoda 10 — 15 (pę: żyła kres widowisku. 

czek), z 5 Žž 10 (pęczek), „buraki — Konsulat łotewski we czwar- 
p —- 15 (pęczek), ogórki młode 25— tek 15 b. m. będzie nieczynny z po* 
45 gr. za 10 szt, groch zielony 15—20 gr. Zo PK = żę da <kafukte ży pAs KÓŻ00 za kę. ka: Wodu przenoszenia  kancelarji swojej 
lafiory 50—80, pomidory 5— 6 zł.za I kg. na ul. Piaskową 14, 

  

"KRONIK 

sołtysom każdej 

'dla wieśniaka rozpoczął się pod zna- się 

3 

GIEŁDA WARSZAWSKA 

14 Ирса 1986 r. 
_ Perypetje niedzielne Wiinianina. 

Dewizy i waluty: Gdym w ubiegłą niedzielę nie spotk:1 
Tranz. Sprz. Kupno. na niedzielnej, po sumie w Katedrze, pro- 

Dolary 1,15 917 9,13 „menadzie, mego serdecznego przyjaciela 
Holaudja 370,30 371,22 369,38 Edzia, zgóry wiedziałem, gdzie go szukać 

Londyn 4484 4181 4402 RU 0 =. 
Nowy-Vork 9,20 9.22 9.18 „ sGdzie Wilja, ach, toczy swe wody»... 
Paryż 23,50 23,50 23.38 Nucąc pana Wyrwiczowy refrain popu- 
Praga 27.30 27,31 2723 larnej «Ciotki» — parłem ku przystani stat- 

Szwajcarja 17850 17804 17806 w, * : 
Wiedeń 13035 13067 _ 13003 „ „ Tum dopiero godny pożałowania widok 
Włochy 31,40 31,40 3124 ujrzał. Ujrzałem stado męczenników. 
telgja 20,20 20.20 20.10 Proszę sobie wyobrazić upalne letnie 

= 246,53 południe, Rzekę na której kołysze się obdra- Stokholm _ 247,15 - 247,77 

Edzio, tedy, mój od serca przyjaciel, 
WOJSKOWA. stał spotniały, czerwony (a trzeba wiedzieć, 

że normalnie jest idealnie blady, jak <blady 
— () Podoficerom wolno no- Niko»), w ocząch miał siłę i twarde posta- 

sić ubrania cywilne. Ministerstwo nowienie wa temat: yć gpw o 
Spraw Wojskowych zezwoliło, aby ama, Ek m arhothy do 

ю 2 ‚ szóstej (a była 12-ta) stać szło się». 
podoficerowie nosili po za służbą Chcąc przyjacielowi sł ulżyć, sta- 
vbrania cywilne. Podoficerów korzy: nąłem i ja w kolejce. Wprawdzie bez zamia- 
stających z tego prawa obowiązują ru podróży, ale, żeby mu raźniej było—dla 
rzepisy w tej materji wydane dla towarzystwa. 
RY dašis dawno, pytam, czekasz, mój 

— (a) Sprawy poborowe. O- "2 <Ot, godzin ze trzy. Nic to, byle do- 
stanio szereg poborowych, którzy = ; 
nie stawili się przed komisją poboro: ac EW: 
wą wedle obwieszczonego planu Sta wstąpiła. 
wiennictwa i na czas nie usprawie 
dliwili swego opóźnienia, został uka 

Tłum u kasy się zbija, kłębi. Słychać 
przyśpieszone sapąnie ludzi otyłych, poryw- 

rany aresztem igrzywnami do 500 zł, 

KOLEJOWA. 

cze głosy ludzi nerwowych. 
‚ — «Panie, mówi jakaś, z wyglądu dzie- 

wica może czterdziestopięcioletnia, co pan z 
ręką robi? Proszę wreszcie przestać mnie 

-- () Nowa taryfa kolejowa. łaskotać ži. = » 2 
ini i - W , powiada zmonitowany, pie- 

nie nowa lanie kolejową, podług nisz ass wić My męłkyżł i no 
której cena biletów na przejazd kole- p, IK PROD PODA 
jami -państwowemi ma być podniesio- 
na o 25 proc. Taryfa ta w razie jej 
zatwierdzenia weszłaby w życie z dn. 
1 sierpnia rb. Krok ten jest podykio 

* 

Dobilf my się jakoś z Edziem do kasy. 

wany koniecznością wyrównania bud- 
żetu. 

SZKOLNA 

dzio mówi: «Proszę o bilet do Werek I r 
wrotem» i kładzie akuratnie przed panią 

kasjerką pięćdziesiąt grosików. 3 
— <Czy pan z konia spadł, kosztuj 

— (n) Wiek uczniów. Władze 
szkolne wysłały do wszystkich dy- 
rekcyj gimnazjów prywatnych, które 
mają prawa państwowe, okólnik w 

pana, brudna, ciasna przystań, gdzie tam 
przystań — czyż tę przedpotopową arkę na- 
zwać się tak godzi? 

Mniejsza o wszystko. Przystań jest, czy 
jej niema, «jaka przedsiębiorcy różnica»? 

® 

  

je 
dziś złoty», brzmi uprzejme wyjaśnienie. 

‚ — «Jakto złoty, wczoraj jeszcze pięć- 
dziesziąt groszy», 

— _<Wczoraj i jutro po pięćdziesiąt, dziś 
złoty. Płać pan, a nie—to proszę wyjść». 

Edzio nachyla się do mego ucha... <Po- 
życz, mówi, półzłotówkę, jutro oddam». 

Miałem tylko 20 

sprawie obowiąrkowęgo. przestrzega” tu przyjaciela poratować,  kledy z jak 
nia przepisów co do wieku i liczby Wycofaliśmy się z kontuzją. 
uczniów w klasach. I tak mój przyjaciel Edzio na niedzielny MPa aek do ze nie pojechał. 

przyszły do głowy refleksje takie: Dlaczego opłata pobleržna = dnie ze nie za jazdę statkami, w śwtęta podnoszona jest podwójnie? Dlaczego nie uprzedza się o tem publiczność zawczasu? Czy to samo- wolne podnoszenie przez przedsiębiorców cen biletów, nie da się zakwalifikować, jako spekulacja, gdy się zważy. że ceny tych sa- mych biletów mogą być kledyindziej o po- łowę niższe | handlowo oczywiście się kal- kuloją (któż bowiem pracowalby na šwiado- mą straię!). Zdaniem mojem brak logiczne- go uzasadnienia niedzielnej podwyżki cen jest wyraźny. 
Ktoś, chyba, 

mować, 

Do klasy wstępnej zatem, © ile 

ona istnieje w szkole, wolno przyi- 
mować młodzież w wieku od 8 i pół 

do 11 lat; do kląsy 1-szej od 9 i pół 

do 12 lat. Do klas następnych przyj: 
mować należy młodzież odpowiednio 
według lat. 

Przyczem władze szkolne przypo- 
minają, iż przepisy w sprawie powyż- 
szej są identyczne z przepisami, obo- 
wiązującemi w szkołach państwo 
wych. 

powinien te sprawy nor- UNIWERSYTECKA. 
— (x) Wyniki egzaminów ab- * 

solwentów wydz. wa i Nauk 
Społ. USB. W obecnym roku akade- „Jeszcześmy z Edziem nie odeszli od 
mickim przysiąpiło do egzaminów Willi, gdy nadpłynął właśnie «Śmigły». 
ostatecznych 24 absolwentów wydzia- atrzymy. pokład górny pusty, ławki 

rzodu i z tyłu statku zapchane stoj a 
w Wilnie, Z liczby tej złożyło egza- B pelne sode grę 

czą się w taki upał, gdy tuż obok masa 

Zajkowski, Antoni Hleb-Koszeūski 
Wyrażam głośno uwagę. 

zostałych zaś dwuch otrzymało PO- pokładzie ze względu na bezpieczeństwo pu- 

wręczenie dyplomów nastąpi prawdo- po Wilji lat dwadzieścia kilka, nigdy żadne« 

tymczasowe Świa- stwo?» 
dectwa. ` 

Wielu zarządzeń. Jedno więcej takie, jedno 

USB. podaje do wiadomości osób 
iż administracja kzmuumoowzuszwnwwwwwwwn 

na pociąg wychodzący z Wilna © biakowskim i Suchcickim tw rolach głów- 

ka winni się zaopatrzyć w poduszkę, * 7 908! do 50 gr. 

łu Prawa 1 Nauk” Społecznych USB poprzewracane, tylko małe platforemki z 

licznością. 

mina 4 absolw. z wynikiem celującym „„ Czemu, myślę sobie, ludzie ci tak о- 
a mianowicie: pp. Michał Król, Józef miejsca wolnego i usląšė łatwo można podniósłszy ławeczkę, : 
i Leo Szlosberg; 14 absolw. z wyni- r G us A ъ d — „Ato. widzls mėwi mi Edzio, Dy- kiem dobrym, 4—z dostatecznym, po rekcja Dróg Wodnych zabroniła jeździć cą 

prawki. Wyżej wymienieni uzyskali bficzności. Statek przewrócić się może. 
stopień magistra praw. Ponieważ — «Лакю, ja na to, toż statki chodzą 

go wypadku z wywróceniem nie było. d po a ek jesieni, to tEŻ ty naraz grozi publiczności pa» 
‚ — «Tak to tak, mówi Edzio, Widzisz е Zarzą d bratniej pomocy wielu rzeczy п nas zrozumieć nie można. 

polskiej młodzieży akademickiej mniej jaka tobie różnica?» 
Kael. 

A N 
uzdrowiska akademickiego w Nowi- : 8 +. micznej roli <nieszczęśli lek: czach (st. Pohulanka) wysyła konie ; PP: polienglingerówną Kuszlówną” r» 

godz. 3 m. 30 we wtorki, czwartki i nych. Początek o g. 8 m. 30 p. p. Kasa 
soboty.—Wyjeżdżający do uzdrowis: Szynna 11—1 i 3—9 wiecz. Ceny miejsc od 

y г — Vill koncert popul koc i bieliznę pościelową. dzie po-Bernardyńskini. Jee. = Se RÓŻNE tek odbędzie się w ogrodzie po-Bęrnardyń- 
skim VIII koncert populai 11. Orkiestr — (t) Pogrzeb prezesa Naj- Symfonicznej pod yjekcią R Rubintziejna. 

bie i Izby a: Pa: 
prezesa Najwyższej lzby Kontroli Śp. : pasi 
Jana dada iis, aigis się w ar Ubue ok S a PB. = Wilnie prawdopodobnie w sobotę miejsca rezerwowane — 1 zł. ulgowe = 
17 lipca. Zwłoki zostaną złożone do 30 gr. > 
robów rodzinnych na Rosie. Bliższe e 
ai Rodase zostaną w dniach WYPADKI i KRADZIEŻE, 

— Przejechanie. Dn. 12 b. m. samo- najbliższych. 
2 Osobiste. Dr. Stefan Rygiel, K pe ir ch wą Wileń- 

yrektor bibljoteki publicznej i uni- НВа Dogs is 
wersyteckiej oraz kierownik bibljoteki pri any Ky 1, BO OEB 
im. Wróblewskich, powrócił z mię: Po udziejeniu pierwszej pomocy przez dzynarodowego kongresu bibljoteka- 2 Sa dziecko odwieziono do 
rzy i bibljofilów w Pradze, gdzie re- Paa na Antokolu. 
prezentował kierowane przez siebie b, m aa aa 
ksiąžnice oraz koło wileńskie związ- przez szofera Józefa Rynkiewicza (Subocz 
ku bibijotekarzy polskich i towarzyst. 10) z pt się sai r jechał зча я i na słu e cz, rz ie; . ф wo a pa: : e wej i Witoldowej e ow smak W. dni niwa już się zaczęły. przednie koło. Wypadku z ludžmi nie było. 

niu wczorajszym niektórzy gospo- — Ostrożnie z jegodami. Dn. 13 b.m. darze rozpoczęli już żniwa. Żniwa— zatruł się jagodami 6—letni Hirsz Werejski 
jak dużo powiedziane w tem jednem (Subocz 5). Poszkodowanemu pogotowie u- 

słowie. Żniwa, ten najpiękniejszy czas 

W programie: Mendelsohn, Berlioz, Grieg, Moniuszko, Areński, Wagner, Rossini, Czaji 

dzieliło pierwszej pomocy. 
— Samobójstwo. Dn. 12 b. m. otruła | 

е c ё esencją octową Zofja Rymowiczowa 
kiem pięknej pogody, która jeśli wie- (Soltaniszki 18). i pogotowie od rzyć barometrom obiecuje sprzyjać wiozło do szpitala św. Jakóba. 
colriikom | — Zemsta czy przypadek? Na trakcie 

° * ‚ Dzisna—Łużki około wsi Rubaszki w ezasie Znamienne jest, że w dniu rozpo- pracy przy budowie linji telefonicznej zo- 
częcia żniw piekarze wileńscy obni- stał postrzelony przez niewyjaśnionego żyli „te b d y sprawcę robotnik urzędu pocztowego = 

kio, uk. CHED- OWA ZYGSZE JE Głębokiem Stanisław Grabowski, Ró 
ogra > przeszła AL „į i pozostała 

w lewym boku około a. 
TBATR i MUZYKA, jek ama w aaa prze- 

ziono do szpitala w iem. 
— Teatr Polski (sala <lLutnia>), Dziś ® я 

we środę [4 go b. m. po raz ostatni — sło- 
neczna — komedja G. Forzano «Dar Po- 
ranka». 

Jutro we czwartek 15-go b. m.—premje 
ra wybornej farsy $, Guitry «Pokojówka 
szuka miejsca» z p. L. Wołłejką w przeko: 

Odpowiednia chwila do nabycia 
domów. Informacje bezpłatnie. 

Dom H.K. <ZACHĘTA» 
Gdańska 6 m, 1 tel. 9-05.  
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Bandyta Ryś przed S 
- dem. 

Któż nie słyszał o legendarnej 
postaci, jaką był na terenie naszego 
województwa herszt bandy rabusiów 
i koniokradów — Antoni Ryś. Kto 
nie słyszał o ujęciu go WER ekspo- 
zyturę śledczą pow. 
w chwili, kiedy ufny w swoją szczę- 
śliwą gwiazdę przykoczował aż do 
Wilna, “абу pobawić się w miłem 
towarzystwie przyjaciół. 

Otóż ten Ryś rozpoczął w dniu 
wczorajszym długi szereg spraw kar- 
nych, jakie wytoczone zostały prze- 
ciwko niemu przez urząd prokura- 
torski. 

Akt oskarżenia zarzucał Rysiowi, 
że w lutym 1923 r. wespół z innymi 
złodziejami: Ciepłuszonkiem, Kołoso 
wym i Dubinowiczem po złamaniu 
zamku w spichlerzu należącym do 

4 

  

Lewdańskiego, mieszkańca  zašcianka 
Liciszki, skradli: 80 pudów żyta, 40— 
owsa, 15—jęczmienia oraz uprząż i 
sprzęty domowe... 

Współoskarżeni zdążyli już od: 
siedzieć po siedem miesięcy, zaś 
„Sam* Ryś dopiero teraz odpowiadał 
za tę kradzież. 

Oskarżony przyznał się do winy 
i ze stoickim spokojem słuchał prze: 
mówień świadków. 

Świadkowie składali zeznania swe 
mętnie i robiło wrażenie, że boją się 
zemsty pozostałych współwinnych. 
Zresztą zeznał to zupełnie niedwu- 
znacznie świadek — przodownik. 

Sąd skazał Rysia na dwa lata 
więzienia darowując mu na mocy 
amnestji osiem miesięcy. 

* 

W dniu pierwszego września sta* 
nie Ryś znowu przed sądem okręgo- 
wyim, gdzie rozpoznane będą dwie 
sprawy: o rabunki w dniu trzeciego 
lipca roku 1924 i dziewiątego paź: 
dziernika tegoż roku. Prócz tego Ryś 
otrzymał już akt oskarżenia w sprawie 
zabójstwa w dniu 7.go listopada rb. 
proboszcza w Kiemieliszkach. 

Niewątpliwie dużo jeszcze spraw 
podobnych będzie przedmiotem 
rozpraw sądu wileńskiego i nie jedna 
tajemnica zostanie wyświetlona. 

Wiemy jak dotąd, że w sprawie; 
Krasilewicza, llkiewicza i lllukiewicza 
Skazanych przez Sąd Okręgowy na 
sesji wyjazdowej w Święcianach, na 
15 lat więzienia ciężkiego za zamor- 
dowanie Łapcika, która to sprawa 
była już cztery razy przedmiotem 
obrad sądu apelacyjnego, obrona 
wpiowadza nowe momenty zdążające 
do udowodnienia, że zabójstwo te 
dokonane zostało przez Rysia. 

CONAN DOYLE. 

© Koło w trójkącie, 
Teraz już była pewna, że podej: 

rzenia jej nie były mylne. 
— Ach, więc jest inna, teraz ro- 

zumiem wszystko. Możesz nie cho- 
wać tego listu. Piszesz do swej żo- 
ny; skąd mogę wiedzieć, że nie je- 
steś żonaty. 

— Przysięgam ci, Etti, że żony 
nie mam. Ty jesteś dla mnie wszyst- 
kiem. Przysięgam... 

Drżąca, wzruszona jego 
wyrążała tak głęboką szczerość, 
nie mogła mu nie wierzyć. 

— Czemu więc nie chcesz poka- 
zać mi tego listu? 

— Wylłomaczę ci to, najdroższa. 
Przysięgłem, że nikomu nie pokażę 
listu i nie mogę złamać przysięgi. 
Chodzi tu o sprawy, dotyczące naszej 
loży, które muszą pozos'ać w  taje- 
mnicy nawet przed tobą, Gdy dotknę- 
aś mego ramienia, sądziłem, że to 
policja. 

Wydało się jej, że mówił prawdę, 
a gorące pocałunki, któremi osypywał 
jej twarz i ręce, rozwiały prędko re- 
sztki podejrzeń i strachu. 

— Uspokoiłaś się już, najdroższa? 
— Nigdy się nie uspokoję Johnie, 

dopóki ciężyć nademmną będzie šwia- 
domość, że jesteś zbrodniarzem, że 
może nadejść dzień w którym  zasią- 
dziesz na ławie oskarżonych za do- 
konane morderstwo. Jeden z maszych 
lokatorów nazwał cię wczoraj wodzem 
bandytów, 

— To są puste słował 
— Ależ to prawda! : 
— Nie taki djabeł straszny, jak go 

malują. | 
Etti objęła go serdecznie, 
— Nie sprzeczajmy sję o to Joh- 

twarz, 
że 

il. Trockiego' 

б О 

a r" 

S RADAUCIE: TV LK O 
2 + Magistra 

GLICEROPHOSPHATE CZYSTY i z ŻELAZEM A. Bukowskiego 

Stosowany przy anemji, nerwowem wyczerpaniu i w stanie upadku 
ogólnego odżywiania. 

Magistra THE PURGATIV PODŁUG CHAMBARDA A. Bukowskiego 

Ziółka przeczyszczające, nieszkodliwe dla organizmu, łagodnie i szybko 
działające, stosowane dla osób dorosłych oraz dzieci. 

Sprzedaż we wszystkich aptekach i składach aptecznych. 
UWAGA: Wszystkie wyroby naszego laboratorjim są zaopatrzone w 

czerwony podpis «<A. Bukowski» i markę cchronną trójkąt ze 
statywem. 

W,Z.P, Wilno 3411-1926 r. Nr 10, „” 
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Zamiast TRANU 
A s red Magistra i od lat wielu za- J 1 

lecany rzez e c o r o A. Bukowskiego 
* WPP. Lekarzy 

Syrop o przyjemnym smaku, bardzo chętnie przez dzieci przyjmo- 
wany, stosuje się przy anemji, ogólnym wyczerpaniu, chorobie angielskiej. 

Sprzedaż we wszystkich aptekach i składach aptecznych. 

Uwaga: Żądać tylko z czerwonym podpisem „A. Bukowski* 
i marką ochronną—trójkąt ze statywem. 

Wystrzegać się naśladownictw. 
Reg. Min. Zdr. Pubi. Nr 214. 

REWEWZOWAWZNAZNAMNZANE RAZEBUCZMAZZASASA 

  

Letniska wiejskie 
Wilno, Dąbrowskiego Nr 3 m. 6 od g. 3—5 po poł. 

1) przyjmowanie ofert na letniska z utrzymaniein i bez niego, 

2) informowanie osób, które zechcą z letnisk skorzystać, 

  

  

Klinika Chirurgiczna U.S.B. 
zawiadamia, że od dnia 1 lipca r.b. wstrzymuje na okres 
wakacyjny przyjęcie chorych. Termin ponownego ot 
warcia Kliniki będzie w swoim czasie podany tą samą 

drogą do wiadomości. 

Odorono 
Nowy, nadzwyczajny wynalazek ame- 
rykański przeciwko nadmiernemu 

„ poceniu się. 
Żądać wszędzie. 

W.Z.P. Nr 29, Wilno, dn.2-VI 1926r. 
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DRUKARNIA 
+ WYDAWNICTWO 
WILENSKIE“ 
=; Kwaszelnia 23,2 

>>
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przyjmuje wszel- 
kie roboty w za- 

ITT 1 kres drukarstwa M 

  

CASCARINE pęd wchodzące. а 

LEPRINCE sal „B La sz zj 3 

LECZY mažas a gg 
PRZYCZYNY i SKUTKI 

ZATWARDZENIA 
Sprzedaż 

  

! 
22414 — > 

Uwaga! 
Biuro Reklamowe 

STEFANA GRABOWSKIEGO 

w WILNIE, ul. Garbarska Nr 1 (1 sze piętro) 

tel. Nr 82. 

Najtaniej i najdogodniej załatwia 
OGŁOSZENIA do wszystkich 
pism. Kosztorysy na każde żądanie. 

**+*+0%29% 

9:90:09 

  

   

  

w aptekach i składach 
aptecznycz. 

W akcie oskarżenia sprawy Rysia 
o rabunek w lipcu 1924 r. jak rów- 
nież i w akcie oskarżenia przeciwko 
llkiewiczowi i innym mówi się o 
osobniku, twarz którego zamaskowa- 
па została przepaską z zajęczej skór: 
ki. Ta okoliczność daje obronie asumpt 
do twierdzenia, że zabójcą Łapcika 

Przyszłość jest Ryś, a nie Ilkiewicz, 
pokaże. 

     

nie.. Przyszłam błagać cię.. patrz, klę: 
kam przed tobą... 

Podniósł ją z klęczek i przycisnął 
gorąco do serca. 

— Droga moja, nie wiesz sama o 
co mnie prosisz. Czyż mogę zdradzić 
przyjaciół moich, złamać daną przy- 
sięgę? Gdybyś wiedziała, o co chodzi, 

go człowieka. 
— Tak sądzisz? Ja zaś patrzę na 

to z innego punktu widzenia. Pocze- 
kaj z pół roku, a będę mógł wyjechać 
stąd, śmiało patrząc w oczy ludziom. 

Okrzyk radości wyrwał się, z pier 
si młodej dziewczyny. 

— Sześć miesięcy” — zawołała — 
nie prosiłabyś mnie o to nigdy. Gdy- Obiecujesz?.. 
bym chciał nawet nie mogę wystąpić — Sześć, a może siedem, ošm, 
z loży. Pomyśl, czyż mogą mnie wy- Mogę ci obiecać, że nie później jak 

za rok nie będzie nas tutaj. 
Etti nie dowiedziała się niczego 

puścić, skoro znam ich wszystkie ta- 
jemnice! 

wo 

Miejski Kinematooral| 
KULTURALNO OŚWIATOWY 
SALA MIEJSKA (ul. Ostrobramska 5) |; 

CENA BILETÓW: Parter 50 gr., Baikon 25 gr- 

Ogłoszenie. 
Uriąd Wojewćdzki Nowogródzki ogłasza, że 

20 lipca 1926 roku o godz. 13ej, w lokalu  Woje- 

wództwa odbędzie się przetarg ustny i na podstawie 

ofert pisemnych na sprzedaż 4171,22 m* użytkowego 

drewna sosnowego, poczynając od 5,25 zł. za 1 m? 
na pniu, 1089 m* drewna świerkowego od 4,25 zł. i 
454 m” drzew liściastych, miękkich od 3 zł. 

Drewno powyższe znajduje się na pniu w la- 

sach Wołożyńskich hr. J. i M; Tyszkiewiczów. 

Działki, podlegające sprzedaży, Obejrzeć można NIEZAWUD 
na miejscu za pośrednictwem starostwa w Woło 

żynie. ! 

Oferty, opłacone stemplem, w kopertach zapie- 

_czętowanych, z nadpisem а 

przyjmuje Wydziaž Admimistracyjay Urzędu Woje' 

wódzkiego do godz. 12 ej, 20 lipca r. b. Do oferty 

należy dołączyć kwit Kasy Skarbowej na złożone 
wadjum (3 proc. od ofiarowanej kwoty). 

Bliższych informacji przetargowych i co do 

ulg płatniczych udziela Województwo, (pokój Nr. 14). 

z к ` 

b й „h & ы A & 

m” SPÓŁDZIELNIA ROLNA Fm 
KRESOWEGO ZWIĄZKU  ZIEMIAN a 

ul. ZAWALNA 1 TELEFON 1-147 GR 

D ziś będzie 

ssie. е % e 
Arcydzieło sztuki filmowej w 10 aktach 
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' Sprzedaż i zakup: 

Żyta ; ._ sk 
Owsa E W.ZP. Nr. 50 
Jęczmienia 

Otrąb žytnichi pszennych gą FIRMA J EA 

Soli. = m 

Go.ówkę 
nieniem zwrotu w 
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SĄ WOLNE LO- 
SY do KLASY IV 

Państw. Loterji 
Klas. 

  
  

  T |m 
. Dom H.:K.      

  

[w pudełkach z sitkiem] 
jedyny wypróbowany środek usuwający 

Ą BEZPOWROTNIE BPOT;WIEZ 
В ЛУ WOŃzIRAK NOGIPACH | 

U Labor. Chem. Farm. | 

„AP KOWALSKI" 
Warszawa-:Miodowa 5 | 

«ZACHĘTA» 
Gdańska 6 м. 1 
telef. 9 — 05.   

  

—^ 

dstąpię tanio kon- 
cesję na 10 lat 
na uruchomioną 

elektrownię i kino za: 
robek około 500 zł. Do 
wiedzieć się W. Pohu- 

      
  
  

  

        

W.Z.P. Nr 30, Wilno, dn, 2-VI 1926 r. 

6 wiecz. 

  

Murdo i Skanland posuwali się za 
oddalającymi się bandytami, brodząc 
w głębokim śniegu. 

Na rogu ulicy dwaj Spiskowcy 
napotkali trzech ludzi, po krótkiej 
rozmowie ruszyli wszyscy razem na- 
przód. Mac Murdo zrozumiał, ze mu- 
słała to być poważna sprawa, skoro 
zmobilizowano aż pięciu ludzi.. Nie- 
znajomi udali się w kierunku wielkiej 
fabryki Krowhilla, znajdującej się pod 
zarządem energiczaego Duńczyka, 

dobra sprawy, Scoit prosił by m strz 
łoży  Vernisskiej znalazł pewne 
dla tych ludzi schronienie. Magiaczi 
pisał, że w organizacji nie jest mo: 
żliwe ukrycie tych ludzi, wyznaczał 
więc kryjówkę dia nich w domu Maca 
Murdo i Scanlanda. 

Tegoż wieczoru zjawili się dwaj 
nowi lokatorowie. Lawlier byłto czło: 
wiek w siła wieku, milczący i chytry, 
w czarnym surducie i szerokim kape- 
luszu, który w połączeniu z piękną 
czarną jego brodą, nadawał mu wy- 

W.Z.P. Nr 33, Wilno, dn. 15-VI-26. 

„oferta na kupno drewną“,*99944004+4404—-044447 

OGŁOSZENIE 
Dyrekcja Lasów Państwowych w 

Wilnie podaje do wiadomości, iż 

1926 roku odbędzie się 29 lipca 1926 
roku w lokalu Dyrekcji Lasów (W. 

Dyrekcja Lasów Państwowych 
w Wilnie. 

*RPOPTYOPOOPOPPOMPOPOPR 

     
a ZABZEME ZARBERBEE 

Mickiewicza 22. 
Zawiadamia, że z powodu remontu SKLEP 

nieczynny do 15:g0 sierpnia r, b. 

cd 100 zł. w kaz: 
dej sumie z zapew- 

mi gwarancjami lokuje najkorzystniej 
Dom H.-K. <ZACHĘTA» 

Owies karmowy 

Wileński Syndykat Rolniczy 
Wijno, Zawalna Nr 9 

Ciągnienie 14 i 15 innego zajęcia. Oferty 

lanka 35 m. 1 od 3 do 

— Myślałam już o tem Johnie, i 
mam plan gotowy. Ojciec "mój ma 
oszczędności, gotów jest wyjechać, 
gdzie zechcesz. Możemy uciec do 
New-Yorku, lub do Filadeliji, tam 
gdzie czuć się będziemy wolni i spo- 
kojni. : 

Mac Murdo uśmiechnął się. 
« — Władza loży sięga bardzo da- 

leko. Nie myśl, że moglibyśmy tak 
łatwo znaleźć miejsce, gdzieby jej 
zemsta nas nie dosięgła. 

— Więc uciekajmy do Europy, do 
Angiji, lub do Szwecji, skąd pochodzi 
mój ojciec. Gdzie chcesz, byleby jak- 
najdalej od „Doliny strachu*. 

Mac Murdo przypomniał sobie 
Morysa. 

— Drugi już taz słyszę tę nazwę, 
—rzekł. 

— -Zatrutą mamy tutaj każdą 
chwilę. Czyż sądzisz, że Ted Baldwin 
przebaczył nam? Czy wyobrażasz so* 
bie, coby on zrobił z nami, gdyby 
nie obawiał się ciebie? Nie widziałeś 
jego dzikich spojrzeń, które rzuca na 

mnie. : 
— Nauczę go dobrego tonu, ješli 

ośmieli się zachować nieodpowiednio 
wobec ciebie... Lecz, wierz mi, nie 
mogę stąd wyjechać. Nie mogę i po: 
winnaś mi wierzyć. 

— Niema tu miejsca dla uczciwe- 

więcej. Nie było w tem nic pociesza- 
jącego, lecz przynajmniej coś określo- 
nego. Gdzieś w oddali, zabłysnąt pło* 
myk nadziei, który oświecać miał od- 
tąd jej życie. Po powrocie do domu 
Etti poczuła znacziią ulgę, poraz pierw- 
szy od przyjazdu Maca Murdo. 

Mac Murdo myślał, że jako czło- 
nek loży wie o wszystkiem, co doty- 
czy jej organizacji, pracyi stosunków 
wewnętrznych. Przekonał się jednak 
wkrótce, że organizacja loży jest © 
wiele bardziej skomplikowana i szer- 
sza, niż przypuszczał. Sam  Maginczi 
nie był wtajemniczony we wszystko, 
gdyż miał nad sobą delegata hrabstwa, 
którego władza rozciągała się na cały 
szereg podobnych lóż. Mac Murdo 
widział raz tego delegata. Było to 
wstrętne indywiduum, o spojrzeniu, 
pełnem nienawiści i złości. Nazywał 
się Ewan Scott i nawet wielki mistrz 
Vernissy, bał się gó i, jak wielki 
Danton przed niebezpiecznym Robe- 
spierem, truchlał Maginczi przed Sco- 
item. 

Pewnego razu Skanland, który 
mieszkał z Mac Murdo, dostał od Ma- 
ginczi list Ewana Scotta. Pisał on, iż 
wyznaczył dwuch braci Lawlera i 
Andrensa dla wypełnienia ważnego 
polecenia w rejonie Vernissy. Należa- 
ło przestrzegać ścisłej tajemnicy, dla 

gląd podróżująaego kaznodziei. An- 
drens był młodym chłopcem 0 twa: 
rzy otwartej, miłej, typ gimnazisty, 
zwolnionego na wakacje. 

Obaj opowiadali chętnie o swych 
odważnych czynach, lecz nie chcieli 
mówić o sprawie, dla której tu zostali 
przystani, 

— Obowiązani jesteśmy trzymać 
język za zębami, — odciął się Lawler, 
w odpowiedzi na pylanie gospodarzy 
—nie obrażajcie się na nas, gdyż mu- 
simy być posłuszni rozkazowi. 

— Ależ my jesteśmy braćmi —pró- 
bował tłomaczyć Skanland. 

— Macie rację, to też gotowi je: 
steśmy, cały wieczór, opowiadać wam 
o naszych sprawach, lecz dopóki nie 
wypełniliśmy naszego obowiązku, mu- 
simy milczeć. 

Mac Murdo wypowiedział kiłka 
przypuszczeń, co do osób, które me- 
głyby być objektem tej „roboty”. Lecz 
napróżno, goście uśmiechali się i mil: 
czeli uparcie. » 

Skanland i Mac Murdo postano- 
wili jednak być świadkami „roboty”. 
Gdy wczesnym rankiem Mac Murdo 
zauważył, że goście wychodzą, oni 
również udali się w ich ślady. Zorza 
poranna nie świeciła nad miastem, la: 
tarnie paliły się jeszcze wzdłuż uśpio* 
nych ulic. Ostrożnie i cicho Mac 

który słynął jako nieustraszony wróg 
„mścicieli*, udało mu się nawet utrzy- 
mać w swej fabryce por:ądek i kar- 
ność w ciągu ostatnich lat, mimo 
rozpanoszen'a szajki mścicieli. Grupy 
robotników zbliżały się z różnych 
stron do fabryki, "Mac Murdo nie 
spuszczst z oczu pięciu nieznajomych, 
lecz gęsta mgła zasłaniała ich przed 
jego wzrokiem. Nagle rozległ się 
gwizd, Był to sygnał, wzywający ro: 
botników do fabryki. 

Zbliżano się do kozalni, przy któ: 
rej grzało się przy ognisku około 
setki górników. Nieznajomi stali od- 
dzielnie, w cieniu gmachu. Mac Mur: 
do i Skaniand weszli na pagórek ka- 
mienny, skąd mogli zupełnie swo- 
bodnie obserwować, co się działo u 
wrót fabryki, Po chwilij ujrzeli wyso- 
ką figurę inżyniera, zbliżył się do 
niego gładko wygolony młody czło: 
wiek. Nieznajomi nasunęli głęboko 
na czoło kapelusze i podnieśli koł- 
nierze, Rządca zauważył ich. 

— Kim jesteście? — zapytał, 2bli- 
żając się do nich. — Czego chcecie? 

Zamiast odpowiedzi, młody And- 
rens postąpił krok naprzód i strzelił. 
Rządca upadł. Tłum górników nie 
ruszył się, sparaliżowany strachem. 
Rozległ się drugi wystrzał; rządca 
leżał martwy. lażynier z ciężkim kiu- 
czem w ryku rzucił się na mordercę; 

Nr 161 (1171 

wyśietlany film 

т Ра n” 
podług opowieści J, M. Barvie «<Reter Pan» 

Orkiestra poi dyrekcją Kapslmistrza p. W. Szczepańsk 

  

Akuszerka 
W. Smiałowska 
przyjmuje od godz. 
do 19. Mickiewicza 

46. m. 6 
WZP Nr 63. 

Miód 
lipeowy 
naturalny świeży 
poleca skład 

Antoniego 
Januszewicza 

ul. Zamkowa 20:a 
Telefon 8-72. 

    

    

  
    

POWODU WY: 
JAZDU sprzedam 
natychmiast bar- 

dzo tanio różne meble 
jak: otomanę (do spa- 
nia) szafkij "dywany 
it d. Antokol II-g 
Polowa 11—1. ; 

ną dzień 19 lipca 

    

Letniska po- 
н ia Inžynier 

szukuje ze Śląska, 
z żoną i córeczką (12 
lat) chcący spędzić 2 
tygodnie od 1-go sierp+ 
nia na wsi we dworze 
na pełnem utrzymaniu; 
prosi o łaskawe zgło- 
szenia z podaniem ce- 
ny i miejscowości. 
Pożądane: las, jezioro 
lub rzeka, brak innych 
letnisków. Wymagania 
skromne. Adies, Kato- 
wice, Śląsk, Pocztowa 
ul., 13, I piętro Inžy- 
nier Aleksander. Kwiat! 
kowski. 

    
dn. 7-X1-25 r. 

  

łody człowiek, 
który w 16 ro- 
ku życia po- 

szedł bronić granic 
Polski, dziś w kryty- 
cznem pBłożeniu 
poszukuje  po- 
sady gajowego, strzel- 
ca, praktykanta, czy 
innej w majątku. W 
wojsku był instrukto - 

NETTE 

walucie i solidne - 

Gdańska 6 m. 1 tel. 905. rem jazdy konnej, do- 
: bry strzelec, posiada 

EERSTERIERCA ZRKONZZ WORKA WIZZAEKESA pierwszorzędne | refe- 
roncje. Łaskawe ofer- 
ty do Administracji 

<Sło.w a». 

alurzysta poszu- 

kuje jakiego- 
kolwiek zajęcia 

na miesłące letnie. 
Zgłoszenia do adm, 
<Słowa» dla <Matu- 

rzysty», 

ec a 

telef. 323. 

auczycielka 
krakowianka 

p szukuje lekcji lub 

    

Do sprzedania 
dom murowany (oso* 
bnłak) z ogrodem owo' 
cowym w rejonie W. 

* Pohulanki Dowi: dzieć 
a anna SIĘ W redakcji <Wi- 

lenskoje Uiro». 

pod Nauczycielka do 
Administracji «Słowa» 

We dworze kre- = 
SOW m Pi: ub. książ. wojsk., 8 
całkowitem utrzyma: z wyd. przez P.K.U. 
niera prof. szkół średn. Wilejka (powiat) na 
z Warszawy z żonąim. Szai Lejby Szmer. 
lekarką, na sierpień, kowicza, zam. w Głę: 
Zgł: Nieśwież. Insp. boklem przy ul. St. 
szkolny S$. Studencki Ra da unieważe 

slę. - 

  

Andrens nacisnął cyngiel, inżynier 
padł, ugodzony śmiertelnie. Górnicy 
rzucili się ku bandytom, rozległ się 
krzyk zgrozy i żalu. Nieznajomi strze- 
lać zaczęli po nad głowami tłumu, 
ludzie rozbiegli się przerażeni, Gdy 
najodważniejsi powrócili po chwili 
na miejsce zbrodni, bandyci ukryli 
się już we mgle, Nikt nie mógłby 
określić, jak wyglądali napastnicy . 

Skaniaad i Mac Murdo powracali 
wolno do domu, wstrząśnięci byli 
głęboko i przygnębieni sceną, która 
się rozegrała przed ich oczyma, po 
raz pierwszy byli świadkami morder- 
stwa. Mac Murdo milczał długo, na- 
reszcie zwrócił się do swego towa: 
rzysza. 

— Jest to wojaa, wojaa — pow: 
tórzył — między nami a nimi, 

Tegoż wieczoru w gmachu związ* 
ku obchodzono uroczyście nowe 
zwycięstwo. Odczytano też drugi list 
Ewana Scotta. Żądał on, by Vernissa, 
wzamiau za  „robolę* Lawlera i 
Andrensa, przysłała trzech ludzi dla 
„usunięcia* Wauljarma Halesa, jednego 
z najpopularniejszych właścicieli ziem- 
skich, człowieka, o którym mówiono, 
że nie posiadał wrogów. Niedawno 
zwolnił on kilku robotników, należą- 
cych do loży, za pijaństwo i  leni- 
stwo. Odpowiedzią na ten czyn miał 
być wyrok śmierci, wydany przez 
szajkę bandytów, w tym cywilizowa- 
nym i wolnym kraju, Ted Baldwin 
miał być wodzem tej wyprawy. 

Tegoż wieczora Maginczi popro: 
wadził Maca Murdo do małego po- 
koiku, za barem, 

— Drogi przyjacielu, — rzekł — 
nareszcie jest sprawa godna ciebie. 

— Wbijasz mnie w pychę, mi- 
strzu, — odrzekł Mac Murdo. 

D. C. N. 
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