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amet Y SEJMU. P. Caillaux domaga się niezwłocz- OBRAD e 

nej ratyfikacji układu waszyngtońskie- 
go opinjując, że trzeba przyjąć choć: Wrażenia. 
by najgorsze warunki  dyktowane 
przez Amerykę oraz proponuje... je 
szcze jedną zaciągnąć w Stanach 
Zjednoczonych pożyczkę, zaś p. Tar- 
dieu żąda modyfikacji układu wa: 
szyngtońskiego i zaklina aby żadnej 
już więcej pożyczki zagranicą nie za- 
ciągano. Onegdaj, wszedłszy na try- 
bunę lzby deputowanych dziesięć mi- 
nut po północy (sesja trwała do bia- 
łego ranka) wołał: „Za pieniądze któ- 
re nam Ameryka pożyczyła mogliśmy 
podczas wojny kupować zboże i stal. 
Bez Francji — nie było wojny; gdyby 
nie Ariglicy—nie można by było wy- 
trzymać do końca; a bez amerykańskie 
go żołnierza i dolara — niebyłoby 
zwycięstwa! Zaraz po wojnie należało 
rozrachować sięl* A p. Bokanowski 
posłujący w lzbie z Departamentu 
Sekwany, jest najlepszej myśli. „Fran- 
cja — powiedział w izbie — może 
aż nadto popłacić wszystkie swoje 
długi, Żadna „operacja chirurgiczna” 
nie jest potrzebna!* Chwała Bogu! A 
swoją drogą we łbie się mąci od 
tego gadania w pariamencie gadania, 
gadania... Po wielkiej mowie p. mi- 
nistra skarbu, k'óra wywarła olbrzy- 
mie wrażenie, zdawało się, że coś 
się teraz... musi staćl A tu tymcza- 
sem zaczęto dalej gadać, gadać, ga- 
dać.. już dach się niema! pali nad 
głową a lokatorowie zagadują się na 
Śmierć. Takie wrażenie sprawia par- 
lament w Palais-Bourbon. 

A _ tymczasem funt 
już był doszedł do 194 franków, 
Spadł dziś o franka.. W gazetach 
zapanował od tego — nastrój opty- 
mistyczny. Zobaczymy co będzie da- 
lej. Za kilo chleb będzie się już pła- 
ciło od 15 b. m. dwa franki sześć- 
dziesiąt; cena niesłychana. Przeciętna 
rodzina potrzebuje 3 kilo chleba na 
dzień. A łatwo przewidzieć, że chleb 
dojdzie za jakich dni 10 — 15 do 
trzech franków za kilo. Prawda, że 
robotnik zarabia w Paryżu przeciętnie, 
obecnie, 25 franków. Lecz co będzie 
gdy na sam chleb dla rodziny będzie 
musiał wydać 9 franków. 

Za to ne rewji podczas narodo: 
wego święta będziemy mieli 84 no- 
tablów marokańskich, których przy- 
wieziono specjalnie do Paryża dlatego 
aby ich ludowi pokazać. Trofea wo- 
jennel Przypomina się „Aida*. Powraca 
waleczny Radames z wyprawy zwycię: 
skiej obwożą iobnoszą łupy;przykuty 
do rydwanu zwycięzcy kroczy kró Etjo 
pów... Co prawda wśród notabiów 
marokańskich będą też szefowie ple: 
mion, które, wierne Francji, walczy 
przeciwko Riffenom. Będzie pasza 
Rabatu Abder Rhaman Bargach, bę: 
dzie pasza z Casablanki Mulaj Ach- 

„med ben Hansur, będzie pasza Ma- 
zaganski i szeryf z Zuzuji, którego 
protoplaści, pochodzili podobno z 
najbliższej rodziny Proroka etc. etc, 
Będzie na polu w Longchamps para- 
da, co się zowie. 

Co zaś do Abd el-Krima to nie 
będzie on osadzony na  Madagaska- 
rze jeno, jak zapadło ostateczne po- 
stanowienie, osiąść ma na stałe na 
wyspie Rćunion (dawniejsze wyspy 

Bourbon na oceanie Indyjskim) aby 
był trzymany jaknajdalej od muzuł- 
mańskiego Świata. 

Sporo tu materjału nietylko dla 
artykułów w prasie lecz i dla kpia- 
rzy, których w Paryżu nigdy nie 
brakło, daje—rewolucja w Poriugalji. 
Faktycznie idzie tam od pewnego 
czasu rewolucją na rewolucją. W 
każdym razie, sygnalizują nam z Liz: 
bony dokonanie tam przez gene: 
rała Camonę trzeciej z rzędu re- 
wolucji. Generał Gomez _ Costa, 
który, po obaleniu admirała Cabesca- 
dasa był siebie ogłosił naczelnikiem 
państwa, zcsiał z kolei obalony. Oba- 
li? go generał Camona, który zdążył 
już utworzyć rząd, stanąwszy na jego 

czele jako premjer i minister wojny 

w jednej osobie. Wszystko to przy- 
pomniało Paryżowi.. piosenkę ope- 
retkową «Les Portugais sont toujours 
gaio».. której początek brzmiał swo- 
jego czasu ra scenie warszawskich 
owości: «Poriugalczyki weseli Są, 

zabawić się to dla nich rajl». Trzeba 
jednak przyznać, że zabawa... w re- 
wolucję, nie jest zabawą w wystar: 
czającej mierze ucieszną i miłą — dla 
wszystkich bez wyjątku uczestników. 
O wiele spokojniejszą zabawą,  ucie- 
chą na Świat cały był rozwód Lu: 
dendolffa. Pani marszałkowa, z domu 
Bolle, jest córką największego ber- 
lińskiego mleczarza. Pozwała swego 
małżonka do sądu za zdradę małżeń- 
ską «na korzyść» pewnej monachijskiej 
literatki prowadzącej podobno bardzo 
rozwiązłe życie tudzież za brutalne z 
nią (t. j. z prawowitą małżonką) ob. 
chodzenie się. Marszałkowa Sprawę 
wygrała. Ludendorff musi rozwieść 
się i zapłacić kosz ty procesu, 

angielski 

WARSZAWA, 16 VII. (el, wł. Słowa) Dzisiejsze posiedzenie Sejmu, po- 

święcone 2 czytaniu ustawy o zmianie konstytucji, było niezwykle ludne. 

Pierwszy przemawiał poseł Chaciński, który streszczał projekt komisji 

sucho, bezbarwnie, bez żadnego szerszego tła i oświetlenia. Uderzała 
okoliczność, że p. Chaciński traktował projekt rządu per non est. Można 

by było przypuszczać słuchając go, że projekt rządowy nie istnieje. 
Obecni na posiedzeniu ministrowie Bartel, Makowski, Zaleski, Stanie- 

wicz i t. @, zachowywali się cicho i skromnie, jak-gdyby wogóle nie mieli 
nic do powiedzenia, jakgdyby się przysłuchiwali rozprawie jakiegoś To- 

warzystwa Geologicznego o budowie gór Tybetańskich. Mówcy sejmowi 

odpłacali się tem, że również nie zwracali na nich najmniejszej uwagi, 

Następnie przemawiał poseł Konopczyński, którego mowa zaczęła 
się od zmonopolizowania całej zasługi w dziedzinie reformy konstytucji 

dla zw. lud. narodowego. Pozatem p. Konopczyński obiecał popierać pro- 
jekt zmiany konstytucji. 

Po tej nudnawej mowie zabrał głos poseł Niedziałkowski, którego 

przemówienie było naiwne, płytkie, pełne sprzeczności. Sens tego prze- 
mówienia był ten, że wszyscy błądzą oprócz PPS, która naturalnie temu 
projetówi będzie przeciwna, albowiem zdecydowana jest bronić demo» 

kracji parlamentarnej Dla skuteczniejszej obrony parlamentu poseł 

Niedziałkowski wywoływał ciągle widmo rewolucji, w razie gdyby plany 
reakcji zostały przyjęte. : 

_ Po tem przemówieniu, które nie wywołało żadnego zainteresowania, 
ani lzby, ani Rządu, ani też publiczności w kuluarach (było to zresztą 
losem wszystkich przemówień) posłowie, których zresztą na sali zostało 
bardzo mało, bo przeważnie siedzieli w bufecie,—poszli na obiad, 

Popołudniowe posiedzenie było jeszcze nudniejsze. Pewne zacieka- 
wienie wywołało przemówienie monarchisty włościańskiego dr. Cwiakow» 

skiego, który poraz pierwszy jako monarchista przemówił. Wyraził on na- 

dzieję, że w bliskim czasie dojdzie do przywrócenia monarchji w Polsce. 

Kuiuary wogóle debatą wcale się nie interesowały. Panowie Stanis- 

ław Grabski i Zdziechowski gwarzyli sobie pocichu w jakimś zakątku 
Sejmu. Pana Witosa nie było, a jedynie poseł Kiernik i poseł Osiecki 
chodzili z groźnemi minami po całym Ssjmie. 

Wśród dziennikarzy i posłów panowało ogólne przekonanie, że -Sejm 

po możliwie długiem wa:kowaniu projektu (pesymiści twierdzą, że osta- 

teczne ustalenie zmian konstytucji nastąpi aż 15 sierpnia, optymiści że 
około 1 go sierpnia) i po możliwie największem zredukowaniu /go (w 

pierwszym rzędzie wszyscy są zdania, że sejm nigdy nie uchwali rządowi 

pełnomocnictw do zmiany ordynacji wyborczej i że się nie zgodzi na 

podniesienie cenzusu wieku dla wyborców czynnych i biernych, oraz na 

zniesienie zasady proporcjonalności wyborów) — po udzieieniu rządowi 
możliwie najmniejszych pełnomocnictw rozjedzie się na krótki czas do 

domów, by z triumfującą miną powrócić we wrześniu na uchwa lenie pro- 

wizorjum budżetowego. Potem jużby obradował aż do kwietnia, t. j. až 

do czasu uchwalenia budżetu na rok 1927, 

Oczywiście niektórzy się boją, że byłoby to zbyt piękne, to też 

pocichu rozmawiają na temat groźaych niespodzianek. Jakie to są te nie- 

spodzianki oczywiście trudno dziś przewidzieć, Jedni przypuszczają, że 

rząd sejm rozwiąże, inni że Strzelec zrobi nowy zamach, inni wreszcie 
twierdzą że marsz. Piłsudski myśli o wprowadzeniu monarchji. Oczywiście 
wszystkich tych plotek nie można brać na serjo, trzeba je tylko traktować 

jako objawy bardzo niepokojącego stanu umysłów i wielkiej ilości ele 

ktryczności nagromadzonej w powietrzu. To wszystko razem sprawia, że 
ludzie poważni patrzą z wielką troską a nawet niepokojem w przyszłość. 

Referent komisji. 
WARSZAWA. 16.Vil. Pat. Na dzisiejszem posiedzeniu Sejmu mar- 

szałek zakomunikował o podtrzymaniu przez ministra spraw zagranicznych 
wycofanej ustawy o ratyfikacji umowy handlowej polsko-bułgarskiej, Na: 
stępnie lzba przystąp.ła do sprawozdania komisji konstytucyjnej. 

Pos. Chaciński (Ch. D.) podniósł, iż konieczność zmiany Konstytucji 
oddawna była odczuwana przez opinję publiczną, Przed wyborami ostat- 
niemi został zgłoszony wniosek o przyznanie Prezydentowi prawa roz: 
wiążywania lzb ustawodawczych. Zagadnienia zmiany Konstytucji nie 
mógł obecny Sejm potraktować zbyt obszernie, gdyż brak mu na to czasu 
i, co ważniejsza, nie jest do tego odpowiedni znajdując się na schyłku 
swej działalności. 

Związek lūd.-narodowy. 
Pos. Konopczyński, (Zw.-l-n.) oświadcza, iż stronnictwo jego usto- 

sunkuje się do proponowanych zmian rzeczowo i ubolewa, że wstrząs 
majowy, który społeczeństwu zrzucił z oczu złote łuski przesądów de- 
mokratycznych, nie został należycie wyzyskany. Wobec milczenia obec- 
nego rządu co do głównych postulatów Zw. Lud. Narod. i wobec za. 
strzeżeń co do polityki rządu,* stronnictwó to odnosi się krytycznie do 
ustawy o pełnomocnictwach. 

Socjaliści. 

Pos, Niedziałkowski PPS, podnióst jako fakt, że władza obecnie 
spoczywa w ręku tak zwanej inteligencji postępowej, która dotychczas sta. 
ła zawsze daleko od życia, niemiała w dziejach ani jednej epoki walki, a 
dziś ma zdać egzamin ze swej dojrzałości dziejowej, ponieważ wojskowa 
rewolucja wysunęła ją ku górze. 

Rząd, który wyszedł z łona tej radykalno liberalnej inteligencji, w za- 
gadnieniach gospodarczych po krótkiem wahaniu poszedł za programem 
poprzednich rządów, w zagadnieniach zaś społecznych stanął przed krajem 
bez żadnego programu i pozostały mu tylko zagadnienia polityczńe, 

Koła które stoją u władzy wspierają się o ideę wzmocnienia wła- 
dzy wykonawczej. Wzmocnienie to może się odbyć już nie tylko kosztem 
sis ustawodawczej iecz wogóle kosztem zasady demokracji parlamen- 
arnej, ! 

reakcji. 
„ Byliśmy gotowi dać pełnomocnictwa w ścisłym związku z rozwiąza- 

niem Sejmu i pod jednym jeszcze warunkiem musimy wiedzieć na co 
rządowi dajemy prawa, jak będą one wykonywane, 

, Musimy domagać się jasnej odpowiedzi czy rząd obecny w całości 
stoi przy dotychczasowej pokojowej polityce zagranicznej. 

Nie będąc bezwzględnym zwolennikiem demokracji parlamentarnej, 
mówca jest zdania, że tylko tą drogą parlamentarną dojść można do zmia- 
ny ustroju społecznego i gospodarczego. 

Chrześcijańska:Demokracja, 
Poseł Błażejewicz (Ch. D.) w dłuższym wywodzie bronił projektu 

opracowanego przez komisję konstytucyjną polemizując w tym względzie 
z wywodami mówców poprzednich, W końcu broni swe wnioski o ро- 
wołanie do życia Trybunału Konstytucyjnego jako instytucji, któraby 
kontrolowała czy uchwalane ustawy są zgodne z Konstytucją. 

W sprzednóy detalicznej cena pojedyńczego n-ru 15 groszy, 
Opłata pocztowa uiszczonąa ryczałtem. 

Jan Żarnowski. % 

Dziś spoczną na Rossie zwłoki 
jednego z najdostojniejszych ludzi, 
jakich kiedy Polska wydała, Nie trze- 
ba paść na polu chwały ze zwycięz: 
ką buławą w dłoni, nie trzeba Pro- 
meteuszowym rzutem wydrzeć za» 

wistnym bogom nowy promień Wie- 
dzy—aby zasłużyć na miano pełne 
najczystszego blasku. Š.p. Jan Żar: 
nowski zajmował w Rzeczypospoli- 
tej jedno z najpardziej zaszczytnych 
—i jedno z najbardziej odpowiedzial- 
nych stanowisk. Odpowiedzialnych 
wobec kogo? Wobec własnego su- 
mienia. 

Wysoka, może najwyższa w pań- 
stwie instytucja: Izba Kontroli Pań- 

stwa, stoi po za rządem, Ci, którzy 

rządzą, podłegają jej—i drżą przed 

nią Przed kim-że ma drżeć Izba Kon: 

troli Państwa? Jest też ona nawskroś 
bezpartyjna, pozapartyjna. Żadna jej 
przeto nie dosięże ani partyjna pro- 

tekcja ani partyjny ostracyzm. Dziś 
podniesie się Sumienie Państwa—jak 
Śp. Żarnowski w Sejmie 4 kwietnia 
1922-g0 — przeciwko potężnenu Wi- 

tosowi i całemu jego obozowi (w 

sprawie przedaży Dojlid), drugi raz 
z niemnieszą, nieubiaganą surowością 
będzie broniło—jeśli powód będzie 
po temu—tegoż obozu honoru i 

praw. 
Urodzony 74 lata temu na Pole- 

siu zwanem Mozyrskiem, wychowy - 

wany na wsi w Telechanach a po- 

tem kształcony w gimnazjum w 
Mińsku, był Śp. Żarnowski naszym, 
tutejszym człowiekiem z krwi i koś- 
ci—a i z charakteru i ducha, Patrjo- 
tyzm był w nim głęboki a cchy, za: 
cięty a mądry; próżności w nimi 
pozy nie było ani krzty. Ogromną 
cieszył się powagą Nikt nań nigdy 

nie osmielił się podnieść nawet  tyl- 

ko niopatrznego słowa. Wszędzie 
gdzie go Opatrzność rzuciła i trzyma- 
ła, był opoką i ostoją obywatelskiej 
cnoty, wzorem obowiązku, niemal fa- 

natycznie przestrzeganego, niestrudzo* 

tym w pracy, uosobieniem prawości 

Do niego w pełnej mierze stosują 

się lapidarne słowa Horacego: inte. 
ger vitae scaelerisque purus. Naieża- 
łoby my wyryć je na grobie. Jeden 

z najpiękniejszych byłby to tytułów 

do _ nieśmiertelności — w pamięci 

ludzkiej. Tytułu czystego jak krysztął 
człowieka, bez skazy, nikt nie rozdaje. 

Sam go sobie człowiek bierze. | schy- 
lają się przed nim wszystkie głowy, 
gdy ani jeden się głos protestu nie 
podniesie. 

Po ukończeniu na uniwersytecie 
petersburskim wydziału fizyczno-ma - 
tematycznego, pozostał ś, p. Żarnow- 
ski nad Newą i wstąpił do służb- 
państwowej. Był to rok 1878 my 
Trafiła mu się posada w Kontroli 
Państwowej. Miał w niej przesłużyć 
bez przerwy do roku 1917.go. 

Jego, Polaka, niezwykłego najlżej- 
szej uczynić nigdy koncesji ze swego 

patrjotyzmu na rzecz... okoliczności 
służbowych, nie chciano puścić z 

urzędu wymagającego nieposzlakowa- 

CENA OGŁOSZEŃ: Wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3-ej 30 er 
za tekstem 10 groszy. Kronika reklamowa lub nadesłane 40 gr. W n-ch świątecznych 
oraz z prowłacji o 25 proc. drożej Ogłoszenia cyirowe i tabełowe o 25 proc. drożej. 

nej lojalności wobec państwa. Nie- 
tylko nie chciano puścić; coraz na 
wyższy posuwano go szczebel. Bar- 
dzo wysokie kolejno stanowiska 
służbowe zajmował w Petersburgu 
generał Żarnowski — będąc jedno- 
cześnie jednym z filarów polskiej nad 
Newą kolonj. Był przez czas długi 
generalnym kontrolerem  rachunko- 
wości kolejowej a następnie człon: 
kiem Rady Kontroli Państwa. Nie: 
pospolitą bo też posiadał wiedzę i 
rutynę a przedewszystkiem—prawcść 
niezachwiana Żarnowskiego wprosj 
imponowała rządowi carskiemu. Pod 
tym względem Ś. p. Żarnowski był 
niezastąpionym. 

Nastąpiła epoka wojenna. Dopóki 
można bylo, Ś. p. Żarnowski trwał 
na służbie, nieopuszczając powierżo- 
nego mu stanowiska. Za obowigz- 
kiem szedł=ani się zawahał, Należąc 
wówczas w Petersburgu do stron- 
nictwa Narodowo - Zachowawczego 
nader czynny brał udział w jego 
pracach, a gdy — w 1017- tym 
powstała Komisja Likwidacyjna dla 
spraw b. Królestwa Polskiego pod 
przewodnictwem Aleksandra Lednic- 
kiego, oddał jej nieocenio.e usługi $. 
p. Żarnowski. Gdy w 1918-tym Alek- 
sander Lednicki ; opuścił Petersburg 
i pojechał do Warszawy w charakte- 
rze przedstawiciela „na Rosję Rady 
Regencyjnej, wówczas objął po nim 
to przedstawicielstwo Śp. Jan Žaraow- 
ski i o mało, że tej nowej służby 

publicznej życiem nie przeptacił. Na- 

rażony na miesłychane udręki i prze- 
śladowania ze strony władz bolsze- 

wickich, kilkakrotnie „więziony, zaw- 

dzięczat trafowi wyrwanie się z pe: 

tersburskicgo piekła. Wysłano go do 

Warszawy, czyli do Polski jako za- 
kładnika. Był wolny! | gdzie jeszcze! 

W stolicy wskrzeszonej Polski, Duch 

podniesiony do niebywałej  polęgi 

przez patrjotyczną ekstazę zwalczeę 

słabość zmordowanego, wyczerpanego 

organizmu fizycznego. Śp. Żarno wski 
oddał siebie z mtodzieńczym zapałem 
na usługi Ojczyźnie. 

W lipcu 1921-go objął stanowis- 
ko—jak dla niego stworzone— preze: 

sa warszawskiej Najwyższej izby Kon- 

roli Państwa. A praca to była wręcz 
urągającą siłom ludzkim, Panował cha* 
os—w atrybucjach urzędów, w ich 

budżetach, we wzajemnych urzędów 

stosunkach. Przekroczeń prawa.„ i 

uczciwości było co niemiara. Ś p. 
piezes Żaraowski mocną ręką i nieu- 
błaganą ściągał cugle. Nikomu nicze- 

go nie przepuścił; był postrachem dla 
„kombinatorów'* a ucieczką i ratun- 

kiem dia prawych i honorowych 
Wprowadzeniu ładu i porządku w 

instytucje nasze urzędnicze tudzież 

utrzymaniu naszej biurokracji na po- 
ziomie, za który nietrzeba było wsty- 

dzić się!— oddał śp. Źarnowski nie- 
ocenione usługi. 

Bezstronna a przenikliwa Hisiorja 
na karcie odradzania się Polski imię 

jego złotemi głoskami zapisze. 
Interpres. 

EET ARTIST DIN ROR EZOI OZ OISE ZOO RIAA 

Wyzwolenie. 
Poseł Bagiński (Wyżw.) oświadczając się zasadniczo za zmianami 

proponowanemi przez rząd, ze swej sirony proponuje pewne poprawki, 

Projekt rządowy otworzył szeroko wrota całemu obozowi polskiej 

w szczegó!ności aby z pod prawa dekretowania wyłączyć możność zmian 
w ordynacji do Sejmu i Senatu oraz w ordynacii i erganizacji samorzą- 
dów. W art. 13-tym projektu proponuje dodanie zastrzeżenia, że Sejm 
następny nie może być rozwiązany przez Prezydenta przed upływem 
jednego roku. Kończąc oświadcza, że w razie odrzucenia jego poprawek 
do art. Il go o prawie dekretowania, stronnictwo jego będzie głosowało 
przeciwko całemu ustępowi dotyczącemu tej sprawy a w razie przyjęcia 
jego poprawek Wyzwolenie nie będzie występowało przeciwko uchwaleniu 
ustawy o pełnomocnictwach. 

Mniejsze kluby. 
Imieniem Zjeda. Niem. przemawia pos. Kronig, który oświadcza się 

kategorycznie przeciw zmianom proponowanym przez komisję. 
Pos. Schreiber |koło żyd.] wypowiada się podobnie jak pos. Kronig 
Pos. Bon (Niez. P. Chł.). wypowiedział się przeciwko proponowa: 

nym zmianom Konstytucji. : 
Pos. Chrucki (Ukr.) oświadczył, że będzie głosował przeciw całemu 

mow. upatrując w nim chęć odsunięcia mniejszości od przyszłych 
sejmów. 

Monarchista — radykał ludowy. 
W końcu posiedzenia zabrał głos pos. Ćwiakowski, który oświad- 

czył, że monarchistyczna organizacja włościan wysuwa hasło dziedzicznej 
władzy królewskiej i że głosować będzie za wzmocnieniem władzy wyko- 
nawczej, wyrażając przytem nadzieję, że już w przyszłym Sejmie dokona 
się zmiana ustroju. Na tem obrady przerwano. Następne posiedzenie 
jutro o godz. 10:tej rano. 

Sejm i Fząd. 

Zmiany w administracji 
wewnętrznej, 

WARSZAWA, 16.VI! (tel wł, Słowa) 
Po ostatnich zmianach w M. S$. 
Wewn , wydział prawny ministerstwa 
objął p. Hausner, wydział osobowy 
p. Dobrowolski, departament organi- - 
zacyjny aż do czasu mianowania 
wiceminisira p. Twardo, wydział 
społeczno polityczny p. Rutkowski, 
wydział bezpieczeństwa p. Milewski, 
wydział spraw komunalnych p. Po: 
rowski, wydział gospodarczy p. 
Strzelecki, wydział administracyjny p. 
Sliwiński. 

Nie ulega wątpliwości że 
po otrzymaniu  pełnomocniciw i 
zmianie konstytucji rozpocznie swą 
działalność od bardzo licznych zmian 
personalnych w administracji wew- 
nętrznej. 

Nagrodzenie pracy o progra- 
mie gospodarczym Polski, 
WARSZAWA, 16 VII. (tel wł. Słoma) 

W dniu wczorajszym sąd konkurso- 
wy złożony z 15 osób, do których 
wchodzili najwybitaiejsci ekonomiści 
polscy, jak pp. Jan  Steczkowski, 
Władysław _rabski, prof. Adam 
Krzyżanowski i t« p, pod przewod 
nietwem wice prezesa Banku gospo- 
darstwa krajowego p. Ossowskiego 
rozstrzygnąi konkurs ogłoszony w 
zimie b. r. przez Bank Gosp. Krajo- 
wego na temat programu gospodar- 
czego Polski. Pierwszą nagrodę w 
kwocie 10 «tys. złotych otrzymał 
wskutek jednogłośnej uchwaty sądu 
na wniosek generalnego referenta 
prof. Krzyżanowskiego ur. Ferdynand 
Zweig, współpracownik ekonomiczny 
krakowskiego „Czasu*. Praca dr. 
Zweiga była wymieniona przeciwko 
polityce ekonomicznej  przeprowa- 
dzanej przez p. Wł. Grabskiego. 

Nagrodzona praca zostanie wy* 
drukowana na koszt Banku Gospo" 
darstwa Krajowego. 

Wzrost walut w Banku Pol- 
skim, 

"WARSZAWA, 16.VII (żel.wł. Słowa) 
Według ogłoszonego biiansu Banku 
Polskiego za pierwszą dekadę lipca, 
zapas walut wzrósł w B.P. za ostat- 
nią dekadę o 16 mijonów złotych w 
złocie, razem wynosi obecnie 94 mil- 
jony złotych. - W obiegu znajduje 
się banknotów na sumę 455 mili. zł. 

Odprawa oficerów Sztabu Gen. 

WARSZAWA. 16 Vli (żel.wł, Słowa). 
Dziś marszałek Piłsudski zaczął przyj 
mować wyższych oficerów. sztabu 
generainego. Między innemi przyjął 
pułkowników Andersa, Przewłockiego. 
Jagmina Sadowskiego, Arciszewskiego. 
Stasiewicza, Wieniawa Diugoszowskie- 
go, Paszkiewicza i innych. Odprawa 
ma na celu zapoznanie wyższych ofi* 
cerów sztabu generalnego z pracami 
nad ochroną państwa. . 

Przed procesem gen. Zagėr- 
skiego. 

w ARSZAWA, 16 VII (feł. wł. Słowa), 
Obrony gen. Zagórskiego podjął się 
adwokat warszawski p. Sznarbachow- 
ski, który wrócił dziś z Wilna, gdzie 
widział się z gen. Zagórskim z któ- 
rym omówił szczegóły obrony. 

Bankiet „Głosu Prawdy”, 

WARSZAWA, 16,VIi (tel. wł, Słoma) 
21 bm. odbędzie się wielki bankiet 
dia uczczenia;założenia «Głosu Praw- 
dy». Bankiet oiganizuje mec. Pas- 
chalski. 

rząd 

Zwiócono się do nas ze strony nader 
poważnej z zapytaniem diaczego w odstępie 
kilkudniowym zamieściliśmy dwa artykuły 
różniące się z sobą bardzo poważnie co do 
swej treści, a mianowicie astykuł <Wiek 

XIX I wiek XX» Cat. z 4 lipca i artykuł: 
«<150'lecie niepodłegłości St. Zj. Ameryki» 
p. Romana Skirmunta. W artykułach tych 
zupełnie różnie oceniona została rola prez, 

Wilsona. Zapytano więc nas, które oświe- 
tienie roli prez. Wilsona uważa redakcja 
«Słowa» za zgodne z zasadami idei konser= 
watywnej. 

Wyjaśnić tu musimy, że artykuł p. 
Romana Skirmuuta był mową, którą ten 
czcigodny obywatel i zasłużony działacz 
polityczny i społeczny wygłosił & 
okazji święta amerykańskiego, mową, którą 
ze względu na jej wysokie wałory za ze- 

zwoleniem p. Skirmunta umieściliśmy na 
łamach naszego pisma. Natomiast co do | 
oceny roli prez. Wilsona to redakcja <Sło- 
wa» zapatruje się na nią inaczej, aniżeli p+ 
Skirmunt, czego dowodem jest najiepszym— 
artykuł redakcyjny <Wiek XIX i wiek XX»
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"ECHA KRAJOWE 
Dziwny dyrektor. 

Ciekawą osobistością u nas w dziecko może liczyć się ze swoim frakcja ludowców 
Wilejce pow. jest p. Stanisław Lubicz 
Majewski. 

P. Majewskiemu wydaje się, iż 
dotychczas jest on w Białejrusi So: 
wieckiej, a nie w Polsce. Jako dowód 
przytaczam parę kwiatków z jego 
postępowania, 

W grudniu r. ub. przybyła do 
nas bojowniczka kultury polskiej na 
kresach wschodnich Reduta odegrała 
w lokalu Domu Ludowego „W ma- 
łym domku* Rittnera i „Fircyka w 
zalotach" Zabłockiego. Dyrektor gim- 
nazjum zezwolił uczniom klas star- 
szych być na tej pierwszej sziuce, 
chociaż nie jest ona odpowiednią 
dla młodzieży szkolnej. Nazajutrz po 
lekcjach specjalnie zatrzymuje mło- 
dzież szkolną na odczyt o Rittnerze 
i Reducie. 

Najpierw dowodzi, że Rittner jako 
pisarz nie posiada żadnej wartości. 

Następnie zaś gwałtownie napada 
na Redutę. 

Uważa, iż jej zespół, to zbiór dy- 
Jetantów bez żadnych zdolności ar- 
tystycznych. 

Reduta, według jego. słów, to 
zespół, który tylko sam siebie zach- 
wala, żyje reklamą, a właściwie nam 
nic dodatniego nie przynosi. 

P. dyrektor w swym odczycie nie 
zachęca do pójścia na granego w tym 
dniu «Fircyka w zalotach», sztukę, o 
ile wiem, zalecaną dla młodzieży 

szkolnej. „B 

Po kilku dūiach dyrektor Gimna- 
zjum Państw. polskiego urządza w 
gmachu powierzonej sobie szkoły 
przedstawienie teatru ukraińskiego 
(który przybył do Wilejki jednocześ- 
nie z Redutą). Odegrano w gimna- 
zjum sztukę w języku ukraińskim pł. 

„Natałka Połtawka*. P. Majewski w 
każdej klasie usilnie zachęcał mło: 

"dzież do pójścia na ię wesołą ope- 
retkę, a nawet sam sprzedaje przy 
drzwiach wejściowych bilety i udziela 
życzącym kredytu. 

To są dwa obrazki do porów- 
nania. M Ё 

W/ gimnazjum znajduje się czy- 

telnia dla młodzieży, tz. klub ucz- 
niowski. Otóż do tej czytelni p. Ma- 

jewski prenumeruje dla uczni między 

innemi  „Krynicę“, „Naszą Niwę*, 

„Przegląd Wileński* Abramowicza... 
P. dyrektor szkoły polskiej przyj- 

mując w kancelarji gimnazjum intere- 

santów zwraca się do nich po biało- 

rusku, pomimo że ci. starają się z 

nim mówić po polsku. 

Z ważnym gimnazjum prawie 

stale rozmawia po białorusku, chociaż 

ten mu odpowiada po polsku. 

Czy dyrektor nie wie, iż sfera 

uczuć religijnych w _ całoksziałcie 
uprawy moralnej człowieka, wirna 

być traktowana ze specjalną umie- 

jętnością i deliktnością, iż nie należy 

mrozić -obojętnością, szyderstwem 

żadnego religijnego porywu dziecięce 

duszy. > 0 

Lecź postępowanie p. Majewskie j 

go w lej dziedzinie było już nie- 

jednokrotnie poruszane w prasie. 
Dodam tylko, iż p. dyrektor rzuca 

zdania, gdy któryś z uczniów naru- 

szy regulamin szkolny: «Ty się tylko 
modlisz i dokazujesz» i t. p. Stwier- 

dzam, iż cała ludność wilejska bez 

różnicy narodowości, stale źle mówi 

o Lubicz Majewskim, wszyscy 
czynią mu różne zarzuty, a nawet 

niektóre sprawy p. dyrektora zosta: 

ły skierowane na drogę sądową. | 

Czy człowiek, którego nikt nie 

ceni i nie szanuje (przypuśćmy slusz- 

nie czy niesłusznie) może zajmować 
stanowisko dyrektora gimnazjum, czy 

może być wychowawcą dzieci? Czy 

  

Fundacja Zemłosławska. 
(Dokończenie) *) 

Cóż uczynił uniwersytet wileński 

od daty przyjęcia ogromnej darowizny, 

t.j od dn. 6 go marca 1922-go, po 
dziś dzień zarówno dla obrócenia jel 

na cele, najwyraźniej przez fundatorkę 

w akcie darowizny wyszczególnione 

i określone, jak też choćby tylko dla 

podniesienia Żemłosławia na przed: 
wojenną stopę kultury rolnej, z której 

słynął? 
> ae środków z darowizny płyną- 

cych, ma uniwersytet Stefana Bato- 
rego, w miarę środków i możności, — 

czytamy w akcie darowizny— założyć 
i prowadzić w Żemłosławiu wyższe 
studjum rolnicze z iniernatem dla 

studentów, a następnie gimnazjum: 

męskie i żeńskie również z interna- 
tem*. Z punktu 9 go aktu darowizny 
wyczuwamy doskonale całą troskli- 

wość fundatorki o charakter i kieru- 

nek zakładu. Czytamy tam między 
innemi: „W zakładzie dla dziewcząt 
wychowanie ma być wszechstronne 
i całkowite, aby z niego wychodziły 
panny w zasadach religji ugruntowa: 

ne, wykształcone, starannie „wycho- 
wane, fizycznie zdrowe, obznajomione 

z praktyczną stroną życia, znające się 

na gospodarstwie domowem ikuchni*. 
Słowem niema najmniejszej wątpli- 

wości co do celu, który fundatorce 
świecał. 

PrEiestety, znalazły się w akcie da: 

*) Patrz Nr. „Słowa” 161 i 162. 

Wilejka pow., lipiec, 

kierownikiem, jeśli dokoła słyszy o 
nim tylko słowa potępienia?. . 

Miejscowy. 

WŁODZIMIERZ. 

— Wystawa rolniczo przemys- 
łowa we Włodzimierzu. Władze 
państwowe i społeczne rozumiejąc 
konieczną potrzebą popularyzo- 
wania wśród drobiiego rolnictwa po* 
stępów kuliury rolniczej zaprojekto? 
wały urządzić w dniach 28 —30 sierp 
nia rb, wystawę rolniczo przemysłową 
we Włodzimierzu. 

Początkowo projekt ten przewidy- 
wał zorganizowanie wystawy rejo- 
nowej dla zachodnich pow. Wołynia 
cbecnie jednak zostaje rozszerzona 
na teren całego województwa Wo- 
łyńskiego. W skład komitetu 
wchodzą przedstawiciele sfer rolni- 
czych i władz: a więc wydziału rol- 
nictwa i weterynarjj województwa, 
pp. starostowie, przedstawiciele sej- 
mików, wołyńskie t-wo rolnicze, zw. 
osadników, zw. ziemian oraz przed- 
stawiciele przemysłu. 

włodzimierski p. Brzostowski, 
Celem wystawy jest: 
1) zobrazowanie stanu rolnictwa 

i przemysłu na terenie Wołynia, 
2) nawiązanie kontaktu z temi in- 

stytucjami rolniczemi i przemysłowe- 
mi, których działalność miSgła być 
korzystną dla produkcji miejscowej, 

3) nawiązanie łączności pomiędzy 
producentem a konsumentem. 

Komitet wystawowy czyni za: 
biegi, aby wystawa na której repre- 
zentowane będą następujące działy: 

1) zbożowo—nasienny, chmielarski 
i tytoniarski, 2) hodowlano—mleczar- 
ski, 3) ogrodniczo—pszczelarski, 4) 
maszyti i narzędzi rolniczych, 5) prze- 
mysłu iudowego i rzemiosła, 6) dział 
cechu ślusarsko-kowalskiego, 7) dział 
cechu masarskiego, 8) młynarstwo, 
gorzelnictwo, rybactwo, produkcja białej 
glinyitp. obesłana była jaknajliczniej 
przez poszczególnych rolników, instyt. 
rolniczo handlowe i przemysłowe,. jak 
również możliwie jaknajliczniej przez 
drobne rolnictwo. 

Pan wojewoda zwrócił uwagę na 
ten ostatni fakt, polecając pp. staro- 
stom okazywać jaknajdalej idące po- 
parcie drobnym rolnikom, zwłaszcza 
w transporcie ich eksponatów do 
Włodzimierza środkami gmin i sej: 
mików. + 

Wszyscy 
45 ha a przedewszystkiem włościanie 
i osadnicy korzystać będą z bezpłat- 
nych miejsc na wystawie, oraz bez- 
płatnych biletów do zwiedzania wy- 
stawy. 

Gminy i kólka rolnicze więcej od- 
ległe, wyszlą po kilku delegatów, 
którzy następnie złożą sprawozdanie 
z tego co widzieli. Czynione są już 
starania o uzyskanie ulg dla ekspo- 
nentów przyjezdnych. 

Niewątpliwie wystawa ta wpłynie 
pobudzająco na rozwój życia gospo- 
darczego i przyczyni się do podniesie* 
nia dobrobytu ludności Wołynia, 

że 

NIEŠWIEŽ. 
— Uprawa nad granicą. Do- 

wódcy odcinków pogranicznych 
stosownie do otrzymanych rozkazów 
z dowództwa Korpusu O. P. nie 
pożwałają na sprzęt z pół i łąk w 
pasie 10 metrów od linji drutów. W 
ten sposób właściciele gruntów po- 
granicznych są właściwie w cichy 
sposób wywłaszczeni, czego żadna 
ustawa nie przewiduje. Miejscowe 
władze K. O. P., utrzymujące z 
ludnością jak najlepsze stosunki, nie 

SŁOW O 

Księża na Litwie. 
Ludowcy zamierzają pozbawić 

księży pensji. 

Z Kowna donoszą: W powyższej 
sprawie „Liet. Zin.* piszą: 2 lipca 

zgłosiła do Sejmu 
projekt zmiany i uzupełn'enia budżetu 

cze księża pensję już wybrali, 
wiadomo, blok chrz. dem. na bieżący 
rok był wyznaczył įkredyt na pensje 
księży w ogólnej sumie z górą pół- 
tora miijona lit. Obecny projekt u- 
stawy, zgłoszony przez ludowców, 
przewiduje skreślenie połowy tej su- 
my. Według wyznań pensje dūcho- 
wieństwa zostałyby skreślone w 
sposób następujący: - 

Katolików— 688.151 lit. 
Ew. reform — 16880 
Ew. luter. — 30.280 , 
Prawosł. — 23.000 „ 
Staroobrzęd.—16 480 „ 
Żydów — 12500 „ 
Karaimów — 150 „ 
Mahomet, — 150 ” 

Księża za obsługi wiernych za- 
zwyczaj otrzymują nader obfite wy- 
nagródzenie od рагайап. Рога!ет 

Prezesem komitetu został starosta jednak pełnią oni też funkcje natury 
państwowej, prowadząc metryki. Za 
prowadzenie metryk projekt ludow- 
ców przewiduje wynagrodzenie w 
wysokości 100.000 lit. na półrocze 
pozaiem 25000 lit. ma być wyasy- 
gnowane na uporządkowanie reje- 
stracji metryk oraz icha przechowy: 
wanie w kurjach, konsystorzach lub 
kolegjach. 

Wynagrodzenie to cyfrowo wy- 

rok 
bów 
czyli księża musieli napisać 

Miejsce wygnania Abd-E(-Krima 
Wbrew obiegającym dotąd wiadomościom miejscem wygnania Abd 

El-Krima będzie nie Tananariwa na Madagaskarze, lecz wyspa La Reunion, 
kolonja francuska, położona na wschód od Madagaskaru. 

Majątki cesarza Wilhelma w Afryce 
W miejscowości Windhuck w Afryce odbędzie się proces o zwrot 

na r. 1926. Według tego projektu, byłych majątków cesarskich w dawnych niemieckich kolonjach. Proces 
pensje księży mają być skreślone od Odbędzie się na mocy powództwa byłego cesarza Wilhelma, który zakupił 
1 lipca, ponieważ za pierwsze półro- przed wojną kilkadziesiąt wielkich ferm w południowo -zachodniej Afryce, 

z*rotu tych majątków. 
Jak a które uległy konfiskacie w czasie wojny. Obecnie Wilhelm domaga się 

Konferencja panazjatycka, 
LONDYN, 16.VII. PAT. Da. 5go sierpnia otwarta będzie w Naga- 

saki konferencja anazjatycka, w której wezmą udział delegaci Chin, ja: 
ponji, Filipin, Indyj, Persji, Sjamu i Turcji. Same Chiny wyszlą 30-tu de- 
legatów, którzy będą reprezentowali różne prowincje. Konferencja ta nie 
jest wprawdzie oficjalną lecz uczestnicy jej spodziewają się że niektóre 
rządy poprą ich akcję zmierzającą do utworzenia związku panazjatyckie- 
go, którego dewizą będzie: «Azja dla azjatów». 

Jugosławja a Bułgarja. 
BIAŁOGRÓD, 16Vil. PAT. Prawda donosi, że usiłowania mające 

na celu zawarcie traktatu arbitrażowego między |ugosławją a Bulgarją, 
doznały niepowodzenia. Rząd jugosłowiański dał do poznania, że gotów 
jest zawrzeć traktat arbitrażowy pod warunkiem iż rząd bułgarski potępi 
publicznie działalność macedońskich organizacyj rewolucyjnych i złoży 
uroczyste oświadczenie, że nie ma nic wspólnego z macedońskiemi ban- 
dami komitadży. Rząd bułgarski na propozycję 
żadnej odpowiedzi. 

tę nie dał dotychczas 

Bandy terorystów w okolicach Dobrudży. 
BUKARESZT, 15 VII. PAT. Przeciwko bandom wysłano na granicę 

Dobrudży silne oddziały wójska i żandarmerji. 
+ nicą rumuńską znajduje się banda, która podobno dowodzi przywódca 
komitadżów macedońskich, terrorysta, 
ponad 600 osób. 

W Aslar nad samą gra- 

Bazyli Teodorów. Banda ta liczy 

Rozprawa z zamachowcami w Turcji. 
KONSTANTYNOPOL, 16 VII, PAT. Reuter. Po wykonaniu wyroku 

prowadza się w sposób: następujący. na 13 tu zasądzonych na śmierć w procesie o zamach na prezydeńta Re- 
Według statystycznych danych za publiki, sąd udał się do Angory, gdzie toczyć się będzie rozprawa prze- 

ubiegły, w Litwie zgonów i ślu- ciwko 20tu b. członkom <komitetu jedności». Rząd posiadać ma dowody, 
zarejestrowano 'około 100.000, że niektórzy przywódcy komitetu rozwijali propagandę zmierzającą do 

taką wywołania zamieszek i objęcia władzy. Mieli oni podobno do swego 
właśnie ilość metryk. Rachując każdą rozporządzenia 1,000,000 funtów tureckich, 

Radość Polaków Kowna. 
Z Kowna donoszą: Wypuszczonych z więzień kowieńskich księży 

właśnie przewiduje. 25,000 lit zostają Polaków, witała ludność Kowna niesłychanie owacyjnie. O nastroju pa- 

metrykę po 2 lity, za cały rok wy: 
półrocze żaś 

100,000 lit, którą to sumę projekt 
pada 200,000 Н, za 

przeznaczone na uporządkowanie nującym w mieście świadczy najlepiej wiadomiość zamieszczona w urzę- 
centralnych urzędów wyznaniowych dowych dotychczas i nacjonalistycznych pismach litewskich: «Ulice które- 

mi mieli przechodzić księża przybrały niewidziany dotychczas wygląd. 
Olbrzymie tłumy Polaków witały powracających księży. Domy umajone 
były zielenią, Utworzono bramy tryumialne». 

Sensacyjne pogłoski w Kownie. 

dla prowadzenia metryk. 

Projekt ten w ten sposób 
oszczędza skarbowi 
samo tylko półrocze 662,590 lit. 

Pieniądze te ludowcy  proponujė 
przeznaczyć na następujące cele: 

1) Na osuszenie pól-—312,500 lit 
) pożyczki osadnikom—250,000 lit 

3) kredyt samorządom 100,000 lit. 

posiadacze ziemi do wamowwozamzczzwzzwia 

Gazeta Poranna Warszawska pochlubić 
się może inteligencją I znajomością geograiji. 

p. t. notowano wczoraj o godz. 2 ej min. 33 po poł. silne trzęsienie 
<Sianie zamętu» napada na Przegląd Wie- które trwało przeszło godzinę. Ognisko trzęsienia znajdowało 
czorny za umieszczenie wiadomości o strze- 
laninie koło Komajska powiatu Wilejskiego?na 
pograniczu sowieckiem, widząc w tem ochotę 

<belwederskiego organn» do 

W numerze wczorajszym w artykule 

ze strony 

wszczynania wojny z Litwinami, Najzabaw= 

niejsze jest to, że Gaz. Poranna Warsz, cy* 
tując wiadomość Przeglądu Wieczornego cy= 
tuje też zdanie, że zajście się odbyło na 
pograniczu sowieckiem, a mimo tego uderza 
na alarm o sianie zamętu i kłótni... z Litwii 
nami, 

i ii i ias wl 

są tu odpowiedzialne,  natomiast 
wyższe instancje popełniają wyraźne 
bezprawie. Otrzymujemy skargi po- 
szkodowanych, które tą drogą poda- 
jemy do wiadomości władz admini- 
stracyjnych, które zapewne zechcą 
interwenjować w obronie niesłusznie 
pokrzywdzonych. Prędkie załatwienie 
sprawy jest konieczne wobec nad- 
chodzących sianokosów. 

   

za- 
państwa przez 

r 
» częły dh 

Z Kowna donoszą: 
Kowna 

sejmie. 
Prezydent ministrów Sleżewiczius, 

czył kategorycznie tym pegłoskom. 

Rozbiegła się tam sensacyjna wiadomość, że do 
zybył przedstawicieł marsz. Piłsudskiego, oraz jednocztónie rozpo 
tajne rokowania polsko— litewskie w 

* leader frakcji nacjonalistów, Smetona, wystąpił w tej sprawie z interpelacją w 
dafńisku. B. prezydent Litwy, 

w odpowiedzi na interpelacje zaprze- 

Trzęsienie ziemi na Alasce. 
NOWY-YVORK, 16.VI1. PAT. W Wikiorji (Kolumbja brytyjska) za- 

prawdopodobniej na Alasce, 

ziemi, 
się naj- 

Nisłychane upały w Londynie. 
LONDYN 15, VII. PAT. Wczorajszy dzień był ow 

dniem tego lata. Temperatura w cieniu wynosiła 85 stopni erengheita. 
W Londynie zmarły trzy osoby wskutek gorąca, W dniu dzisiejszym 
nastąpiło znaczne oziębienie. 

GREE 

Proces kpt. Pawlikowskiego, 
WARSZAWA, 16.VI lżel. wł. Słowa). W poniedziałek odbędzie 
utejszym sądzie wojskowym rozprawa przeciwko oficerowi 1 pułku 

lotniczego kap. Pawlikowskiemu, oskarżonemu o zabójstwo szofera Hen- 
ryka Strużka. 

Jak wiadomo ś. p. Strużek zastrzelony został pržez kap, Pawlikow- 
skiego w lokalu komisarjatu policji podczas spisywania protokułu. 

Poświęcenie dworca w Gdyni. 
GDYNIA, 16.VII. PAT. Wczoraj odbyło się tu poświęcetrie nowowy- 

budowanego dworca osobowego w obecności wojewody pomorskiego p. 
Wachowiaka, jako przedstawiciela rządu, radcy legacyjnego Zaleskiego, 
zastępcy komisarza generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Gdańsku' 
d-ra Żeleńskiego, zastępcy starosty krajowego Pomorskiego. 

rowizny ulgowe omówienia w rodza- łowania, gnuśnie i na oślep. Tysią- prawę— nietknięte ręką ludzką. Nato: 
ju „część kursów Studjum Rolniczego cem szczegółów, bywa, że na pozór miast tknięte ręką ludzką—i jak jeszczel 
może być prowadzone w Wilnie* lub drobnych, dla niewprawnego oka, bi- —np. u drogi z Konwaliszek pozo- 
«w miarę środków i możności», -.z je w oczy majątek „Opuszczony”. stawione umyślnie, jak szpalerem u 
których to... furtek pośpięszył uniwer- gdzie się to i owo eksploatuje nie drogi—sosny stuletnie. Wycięto je. 
sytet wileński hojnie skorzystać. oglądając się na nic a inne znowuż Poco? Dlaczego? Ot, spodobało się 

Uznał miarę Środków i możności puszcza odłogiem, gdzie nie znać ani administracji uniwersyteckiej w tem 
za tak ograniczoną, że ani kroku do- „pańskiego oka* ani pańskiej ręki, akurat działalność swoją wykazać. 
tąd nie uczynił dla założenia w Žem. gdzie wszystko idzie z dnia na dzień W samym dworze wycięto prze» 
łosławiu wyższej uczelni rolniczej ku upadkowi i odziczeniu, a przy- cie moc drzew o wiele cenniejszych 
połączonej z internatem, ani kroku chód 2 rozchodem za iby się wodzą, jeszcze, kilkusetletnich —lipy, klony... 
nie uczynił w kierunku obrócenia Wystarczy w Żemłosławiu przejść Administracja uniwersytecka uznała 
wspaniałej rezydencji wiejskiej o prze- się szeroką drogą, jakby główną u- je za niezmiernie szkodliwe... dla ka- 
świetnych warunkach klimatycznych licą, dzielnicy zabudowań gospodar- pusty, nieznoszącej cienia! 
na internatowy zakład wychowawczy skich, od gorzelni do mostu na W stajniach, w gumnach —pustka. 
a wszystko, co mu dawała fundacja Gawji. Idzie się wzdłuż przepysznej— Na trzy majątki dwadzieście kilka 
zarówno w gotówce jak iz matura przed wojną—łąki ciągnącej się, hen, koni, a krów — dziesięć. Byt rządca 
ściągał... do Wilna zaprzepaszczając od lasów aż do poletków w stronę słabowity; potrzebował dla kuracji 
jedno i drugie w t. zw. «studjum Podworańców. Co się z nią teraz miodu; płacił zań chłopom sosnami, 
rolnicze» wiodące przy uniwersytecie stało—i to tuż pod dworem! Zapu- inny rządca sosny na kożuchy wy* 
wileńskim żywot—jak chodzą wieści szczona, nie trzebiona, wcale już gę- mieniał. Posadzonego przy drogach 
—bynajmniej uniwersytetowi nie przy- sto odroślami zarośniętaa na domiar... ani drzewka, Służba folwarczna pali 
noszący zaszczytu i chluby. tu i owdzie płotami porozgradzana, płoty... Rzucono sig robič...elektrow- 

Oto i wszystko. z powydzieranemi miejscami pół i nię; wykopano rów.. na gruncie peł- 
Przepraszam. Wart obejrzenia zna: ćwierćmorgówkami.. na ogrody wa- nym źródeł; nieudało się zmienić ko- 

komity warsztat gospodarczy rolny, rzywne parobczane! Po najprzedniej: ryta rzeki (takl); wogóle nie udało 
oddamy w ręce najwyższej u nas w szym „wygonie* np. dla koni, pasą się, a wydano para tysięcy złotych... 
kraju uczelni Mówię o gospodarce się Świnie. Tuż przy pięknych bu- Większość pól iłąk oddana włoś- 
w samerm Żemłosławiu, w Hucie i w dowlach mieszkalnych, np. przy czwo- cianom „ia części”. 
Zalesiu, Może-ż uniwersytet wytężył rakach dia parobków, pozwolono po- Oj gospodaika, gospodarka! 
wszystkie siły dla pokazania co zro- budować «dla żywiołka» pozbijane z Lecz może—powie kto—gruntów 
bić można na takim warsztacie rol- desek chlewuszki robiące wstrętne lichych uprawiać intensywnie... nie 
nym jak Żemłosław? wrażenie, wprowadzające do wielko- opłaci się? Qdzie? W'Żemłosławszczyź- 

Każdy kto praktycznie sam z go- pańskiego dworu wioskowe z zapad- nie? A toż większej chyba herezji 
spodarką rolną miał do czynienia, łego kąta niechlujstwo. Wyjdźmy na nie byłoinie będzie! Wystarczy prze- 
pozna od pierwszego rzutuoka gdzie pola... Całe dziesiątki dziesięcin leżą jechać się wzdłuż poletków wiosko: 
w majątku prowądzona jest gospo- odłogiem. W strorię np, Huty całe wych. Aż serce rośnie patrząc na ш- 
darka energicznie i zapobiegliwie, obszary najpiękniejszych poletków, rodzaj na „sznurach” i „sznurkach* 
wyraźmy się Śmiało: com amore, a bez śladu kamienia, równych jak stół, wioskowych, nie pretendujących chy- 
gdzie opieszale i byle jak, bez zami- proszących się o najpostępowszą u- ba do żadnej kultury rolnej. Chłop 

ma doskonałe urodzaje tia wybornej 
glebie i w Podworancach i w Szur= 
kuciach, i od strony Subotnik i od 
strony Girdziun i jak się tam wszyst= 
kie dawne wioski Żemłosławskie na- 
zywają, Tylko na dworskich poletkach... 
nie święci tryumfów, oj, nie święci 
uniwersytecka gospodarka. Doszło 
do tego, że w Zalesiu zaczęto sobie 
najspokojniej siać.. len, ów len, któ- 
rego sianie miał każdy w tych stro- 
nach dzierżawca najsurowiej w kon- 
trakcie wzbronione. W dodatku—jeśli 
się nie mylę—jedynie ów len figuruje 
obecnie na Zaleskich poletkach.., 

Generalnym wieikorządcą_uniwer; 
syteckim na Fundację Żemłosławską 
mianowany został dr. Kazimierz Ro: 
goyski prowadzący obecnie studjum 
rolnicze wszechnicy wileńskiej, a były 
profesor takiegoż studjum rolniczego 
w Krakowie, organizator doświad- 
czalnego majątku w Mydlnikach pod 
Krakowem. Niestety jednak, te orga- 
nizatorsko-naukowe  precedensy nie 
wydały żadnego plonu na gruncie 
Fundacji Żemłosławskiej. Przy wy- 
borze prof. Rogoyskiego na opieku- 
na i administratora Fundacji nie li- 
czono się z jego reputacją człowieka 
bardzo niezrównoważonego, wyra- 
żając się bez ogródek, narwanego, 
który potrafił w ciągu upłynionych 
trzech łat z okładem tylko i jedynie 
nadać stosunkowi uniwersytetu z 
fundatorką magrabiną Umiastowską 
cechy zaognienia i rozdrażnienia wy* 
rządzające ciężką krzywdę sprawie 
publicznej. 

Już w marcu 1925 go magrabina 

Nr 164(1174 

Czerwony ślub. 
Śluby bolszewickie, które ceremonią 

swą różnią się zesadniczo od kościelnego 
obrzędu zaślubin, odbywają się jednak z 
wielką uroczystością, przyczem szczególny 
nacisk kładzie się na rewolucyjne zazaji u- 
stroju społecztiego w Rosji. 

Oto opis ceremonji zaślubin cżerwono- 
PTA Funtikowa z córką wło- 

iańską Marją Agaryszewą. Ślub odbywa 
się o godz. 4ej popoł. w sali Marxa' o. 
znaczonym terminie wciska się do sali ttum 
widzów. W środku sali znajduje się trybu- 
na, okryta czerwonem suknem, przed nią 
rozścieiono dywan. <Instruktor małżeński» 
który dokonuje ceremonji, wychodzi naprze- 
ciw młodej pary 1 prowadzi ją do trybuny, 
z której następnie przemawia: <Mol drodzy 
towarzysze! Stare obyczaje, które dawniej 
obowiązywały przy zawieraniu małżeństwa 
zostały zapomniane. Musimy budować nowe 
życie na nowych podstawach, jakie wpro- 
wadziła rewolucja pażdzierni<owa. To jest 
naszym celem. A teraz pytam was; Czy 
wstępujecie dobrowolnie w czerwone mał- 
žefistwo?> 

— Tak — odpowiadają mocnym głosem 
narzeczony i narzeczona, 

— Z całą świadomością odpowiedzial- 
ności przed rewolucją? 

— Tak! 
— Zatem ogłaszam na podstawie kode- 

ksu małżeńskiego w Rosją sowieckiej i na 
podstawie innych obowiązujących praw w 
republikach sowieckich małżeństwo czerwoi 
nogwardzisty Iwana Funtikowa i wiešnia- 
czki Marji Agaryszewy w imieniu rewoltcji 
światowej za prawnie zawarte», 

Potem przypina instruktor oblubieficom 
małe czerwone kokardki. Przychodzi urzęd« 
nik reglstratury i czyta młodej parze para- 
grały, odnoszące się do związku małżeńskie- 
go, oraz objaśnia im ich zasady. Oblubień- 
cy i świadkowie podpisują się w księdze, do 
któ.ej zawarte małżeństwo urzędowo zosta- 
ło wciągnięte. Następnie instruktor łączy rę- 
ce małżonków i mówi: leraz jesteście mę: 
żem i żoną rewolucyjnym mężem i rewolu- 
cyjuą żoną, Musicie zasady przewodców re- 
wolucji czcić i zachowywać, ściśle w duchu 
rewolucji wychowywać wasze przyszłe dzie- 
ci i zrobić z nich uczciwych, dzielnych bo- 
jowników naszej idei. Leży przed wami cię. 
Żka droga, ale wy przezwyciężycie wszyst- 
kie trudności i pójdziecie szczęśliwie ręka w 
rękę jsko towarzysze życia». instruktor о- 
bejmuje oblubieńców za ręce i trzykrotnie 
okrąża trybunę, a chór Śpiewa czerwoną 
międzynarodówkę. 

Państwo młodzi całują się i odbierają 
życzenia, poczem z gośćmi udają się do do- 
mu oblubiefica na wesele i bawią sią do ra- 
Da, a wino i wódka płyną strumieniami, 
sone wesele> koficzy się z reguły 

į Ką. 

Cholera szerzy się w Azji, 
„ Epidemja cholery w Indjach, na 

Filipinach oraz w Sjamie i Indo Chi- 
nach przybiera zas'raszające rozmia- 
ry. W jednych Indjach umarło w 
ostatnich czasach 43500 osób na tę 
chorobę. 

Pływające wyspy na Atlantyku. 
W kołach fachowych prowadzone są 

nader ożywione dyskusje na temat sensa- 
cyjnego projektu, opracowanego przez Ho- 
wardą Armstrongera, dyrektora Kompanii 
lotniczej w Delawarze. Jest to plan zbudo - 
wania pośrodku Atlantyku pływających 
wysp obszaru 50 hektarów każda. znie! 
słone na nich mają być hotele, hangary sa- 
molotów oraz porty |otnicze. Poza tem na 
wyspach tych, przeznaczonych dla użytku 
awjacji, urządzone będą składy benzyny I 
RE Olbrzymie latarnie acetylenowe o- 
świetlać będą porty, umożliwiając lotnikom 
nocne lądowania, Armstronger demonstruje 
swój pomysł przy poiiocy odpowiednio 
zmniejszonych modeli, pływających w spe- 
cjalnie zbudowanym basenie. 
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Z pogranicza. 
Maniactwa kowieńskie. 

W dniu 14 bm. straże litewskie, 
w okolicy jeziora Małe-Patszewry po- 
przestawiały w głąb naszego tery- 
torjum dziewięć wiech granicznych. 
Nasz patrol, który pierwszy zauważył 
to zmusił niepoprawnych do przesta- 
wienia ich na swoje miejsca. Dziwić 
by się należało uporowi Litwinów, 
którzy nie bacząc na to, że przesta- 
wianie wiech na nic się nie przyda 
powtarzają z uporem manjaka swój 
proceder. 

  

Umiastowska, niesłychanie wrażliwa 
na losy wielkiej swojej fundacji, roz- 
miłowana w idei stworzenia z Żem- 
łosławia placówki ošwiatowo-kultu- 
larnej, jaśniejącej bodaj na Polskę 
całą, uczuła się zniewoloną złożyć 
notarjalnie senatowi akademickiemu 
deklarację, żalącą się, że senat nie 
wypełnia warunków umowy  podpi- 
sanej przez b. rektora W, Staniewicza, 
że pełnomocnik senatu, prof. Rogoy- 
ski działa z jawną szkodą dla Fun- 
dacji, że sam powoduje w Głównej 
Komisji Ochrony Lasów zabronienie 
margr, Umiastowskiej wycinania w 
ciągu trzech lat dzielanek leśnych w 
Żemłosławiu (*) a sam przystąpił do 
rąbania lasu w uroczysku żemłos- 
ławskiem Hołynka na przestrzeni 
około 80 dziesięcin(**), narażając 
Fundację na brak środków ku jej 
rozwojowi, wnosząc dezorganizację 
w całokształt interesów  margrab. 
Umiastowskiej, a zatem i szkodząc 
Fundacji samej. Najważniejszem zaś 
zażaleniem było nielegalne zadłużenie 
Żemłosławia przez pełnomocnika-ad- 

*) Margrab. Umiastowska ekscepowała 
sobie wycięcie w lasach Żemłosławskich 
dziesięciu dzielanek, dlatego aby ich spie- 
niężenie mogło zasilić w czwartej cz 
dochody Fundacji. Pragnęła wyciąć w ciągu 
lat trzech wszystkie 10 dziełanek korzystając 
z przewidzianego przez prawo maximum do- 
zwolonej proporcji. 

7) Ao też około 40 dziesięcin— 
uszczupiając tem Fundację, czego senat nie- 
ma prawa czynić, a'motywując to cięcie 
koniecznością likwidowania serwitutów i 
komasacji, co jednak, daleko te potrzeby 
przekracza:



Nr 174 (1164) 

KURIER GOSPODARCZY 
drzedstawionych przez płatnika da- zbyt wielkich ulg przy rozkładaniu 
nych o znacznem zmniejszeniu się w na raty różnego rodzaju podatków 
ciągu pierwszych sześciu miesięcy państwowych. 

obrotu na 1926 r. 1926 r obro'u zaliczkę za |, II i III ni ikke ос лао 
kwartał ograniczono do kwoty, przy* lipca r. b. e: 

Wobec wysuniętych przez nie- padającej od całego faktycznie osiąg- Ziemiopłody: żyto loco Wilno 24,50 — 
które urzędy skarbowe watpliwości niętego obroiu analogicznie do po- 25 zł. za 100 kg., owies J8 — 40, WAŻ 
co do sposobu obliczania zaliczek stanowień części pierwszej art. 56 EO ROR. 34— ak 
kwartalnych na poż podatku od ustawy (przedsiębiorstwa, prowadzą- 20. Wobec Sis as MS i ia = 
obrotu, o których mowa w części ce prawidłowe księgi handlowe). całej Polsce, tendencja na żyto wybitnie 
drugiej art. 50 ustawy z dn. 15 lipca zniżkowa. Ze starych urodzajów pozostały 
1925 r. o państwowym podatku prze- duże zapasy, Wołyń proponuje żyto z ter- 
mysłowym, ministerstwo skarbu wy- dra p RPA na 1 sierpnia r. b. po 19 zł. 

jaśniło, że: ы z weksiu. przy pomocy: świadka, GRE. pszenua amerykańska 102 (w 
ł) w wypadkach ograniczenia Sąd Okręgowy w Łodzi, Wydział Han- krajowa 

egzekucji podatku od obrotu, z mo- dlowy, ustalił powyższą tezę, którą następ- 

Obliczanie zaliczek kwartal- 

nych na poczet podatku od 

Czy można dowodzić zapłaty 

РОУ 

(pęczek), marchew młoda 10 — 155 (ре 
czek), pietruszka 5 — 8 (pęczek), buraki 
młode 8 — 10 (pęczek), ogórki młode 12— 
30 gr. za 10 szt., groch zielony 15—20 gr. 
za litr. kapusta świeża 40—50 za 1 kg., ka- 
lafiory 30—50, pomidory 500—550 za 1 kg. 

Jagody: truskawki 110—120 gr. za 1 kg“ 
czereśnie 110—120, czarnice 15—20 za litr, 
porzeczki 50—60 za 1 kg., wiśnie 110—120, 
maliny 150 - 160. 

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

Ryby: liny żywe 340—350 gr. za 1 ko. 
śnięte 280—300, szczupaki śnięte 240—250, 
okonie żywe 320—350, śnięte 250—300, ka 
rasie żywe 220 —250, śnięte 180—200, karpie 
żywe 250—280, śnięte 200—240, ieszcze ży- 
we 300—360, śnięte 280—300, sielawa 250— 
260, wąsacze żywe 280 — 300, snięte 240 — 
250, węgorze 380 — 400, ptocie140 — 150, 
drobne 100—120. 

Drób: kury 200—400 gr. za sztukę, kur- 
oczęta 40—50, kaczki 300 -600. 

GIEŁDA WARSZAWSKA 

strat, mając powyższe na względzie 
zamierza zmienić system dotychcza- 
sowego wywożenia asenizacji do rzeki 
i pobudować cały szereg zbiorników 
na poszczególnych krańcach miasta, 
a mianowicie w kierunku folw. Ро- 
пагу, w pobliżu Kuprjaniszek, na 
Sołtaniszkach, Śnipiszkach, w końcu 
Antokola i w kierunku Wielkich Leo- 
niszek. Nadmienić należy, iž zbior- 
niki te jak również i nawóz będą 
stanowiły własność właściciela gruntu 
na którym zostarą urządzone. 

„Wobec powyższego właściciele 
takich gruntów, życzący urządzić te 
zbiorniki mogą się zgłaszać do Ma- 
gistratu, do sekcji zdrowia dla użgod- 
nienia warunków. Po urządzeniu tych 
zbiorników wylew na ul. Podgórnej 
będzie zupełnie zamknięty. 

SZKOLNA 
hurcie), 110 (w detalu) za 1 kg, 
50 proc. 85—100, 60 proc. 70—75, 70 proc. 

cy okólnika Nr. 159 L. DPO.6218IIII, 
względnie z mocy specjalnych zarzą: 

dzeń, winna być równocześnie ogra- 
niczona do odpowiedniej kwoty wy- 
sokość zaliczek kwartalnych; 

2) przedsiębiorstwa, którym za Il 
p. 1925 r. wymierzono podatek od 
obrotu towarowego (art. 5, p. 1), a 

które, począwszy od 1 stycznia 1026 

r, obowiązane są opłacać podatek od 

prowizji (art. 5, p. 5), winny usku- 

teczniać wpłaty zaliczek na podsta- 
wie rzeczywistego obrotu (prowizji) 

w myśl wskazówek, zawartych w $ 
58 rozporządzenia wykonawczego, z 
tą różnicą, że przy przedsiębiorstwach 
sprzedaży wódek w miejscowościach, 
w których wprowadzono już pełny 
monopol spirytusowy, należy przy 
obliczaniu zaliczek brać za podstawę 
księgi akcyzowe; 

3) jakkolwiek od obrotu, osią: 
gniętego w II półroczu 1925 r., wy: 
mierzono '/;9/o tytułem dodatku na 
rzecz samo*ządu, to jednak wobec 
postanowień art. 110 i art. 124 usta- 
wy, za podstawę do obliczenia zali- 

czki, pobieranej na poczet tego po- 
datku na rok podatkowy 1026, przyj 
mować należy w myśl $ 60 rozpo: 
rządzenia wykonawczego '/4 część 
podatku przypadającego na rzecz 
skarbu. 

Przykład: : 

Wymiar za ll półrocze roku 
1925 (w zł.) 

odobrotu na skarb na samorz. 

11,/Jo 10,000 50 i 1/„9jg 50 
1» 50,000 5001 , 250 
2, 20,000 401 „ 100 

Razem 80,000 950 400' 

Zaliczka za cały rok podatkowy 
1920 wyniesie: : 
na rzecz Skarbu 8/5 części kwoty 
950 złotych, czyli 1,520 zł. 

na rzecz samorz. 1/4 części 
powyż-szej kwoty, czyli 380 zł. 

Płatnik winien zatem uiścić za 
każdy kwartał, a po raz pierwszy do 
dnia 15 czerwca 1926 г.; 
na rzecz Skarbu—1,520.4= 380 zł. 

„  samorz.— 380:4= 095 zł 
4) Nadto przypomnieć należy, żę 

przedsiębiorstwa sezonowe (art. „32 
ustawy), oraz samoistne przedsiębior: 
stwa wykonywania robót i dostaw 
(art. 33), pod względem opłacania za- 
liczek kwartalnych traktowane być 
winny jako nowopowstałe w myśl 
części drugiej $ 58 rozporządzenia 

„wykonawczego i jako takie winny 
opłacać zaliczki kwartalne według 
własnego obliczenia względnie od 
rzeczywistego obrotu na podstawie 
prawidłowych ksiąg handlowych. 

Przedsiębiorstwa, wymienione w 
art. 8, p. 5 ustawy, którym po raz 
ostatni wymierzono podatek od ob- 
rotu za Il półrocze 1025 r., oraz 
przedsiębiorstwa, zlikwidowane przed 
dniem 1 stycznia 1926 r., nie opla- 
cają zaliczek na rok 1026, 

W końcu min. skarbu upoważni- 
ło naczelników urzędów skarbowych, 
aby w wypadkach  miarodajnego 
stwierdzenia przez władze skarbowe 

nie potwierdził Sąd Apelacyjny w Warsza- 
wie na posiedzeniu 271V 1926 r. (sprawa 
AC 232.25). Powód w danej sprawie wnosił 
o uchylenie klauzuli, uzyskanej przez pozwa- 
nego ną mocy zaprotestowanego wekslu, z 
tej racji, iż należność z wekslu w sumie zł. 
500 zapłacił, na dowód czego złożył pokwi- 
towanie na sumę 40 zł, a co do reszty za” 
ofiarował dowód ze świadka. 

Sąd Okręgowy w Łodzi, Wydział Han- 
dlowy, zmniejszył pretensję pozwanego z 
kłauzuli egzekucyjnej o 40 zł, a odmówił 
zbadania świadka, ponieważ dowód ze świad- 
ka na uiszczenie należności z weksiu jest 
niedopuszczalny. Sąd Apelacyjny, dokąd 
sprawa przeszła na skutek apelacji powoda, 
potwierdził punkt zapatrywania sądu I-ej 
instancji, opierając się na wyraźnym przepi: 
sie prawa art, 409 Ust. P. C. 

Zniżenie kar za zwłokę. 
Przy ściąganiu załegłości władze skar- 

bowe stwierdziły że większość płatników 
nie mogła uiścić kwot podatkowych w prze- 

"pisanych terminach oraz że znaczny nieraz 
dla tych płatników ciężar stanowią kary za 
zwłokę. 

Z uwagi na powyższe okoliczności oraz 
celem zachęty do wcześniejszćgo wpłacania 
zaległości podatkowych, Ministerstwo Skar- 
bu zarządziło na zasadzie art, 4 ustawy z 
dn. 31 |ipca;1924 r. («Dz Ust. R, P.» Nr. 73, 

z. 721), by w tych wypadkach, gdy zale” 
głości podatków bezpośrednich i należytości 
stemplowych zostaną przez płatników ui- 
szozone do dn. 15 lipca r. b. włącznie po- 
bierać tylko kary za zwłokę w wysokości 
1 proc. miesięcznie, lcząt od ustawowych 
terminów płatności poszczególnych zajegło- 
ści, zamiast normalnych;kar za zwłokę, prze- 
wyższających tę stopę, 

W wypadkach zaś, gdy te same zaje! 
głości zostaną wpłacone w okresie od 16 
do 31 lipca r. b. włącznie, będą pobierane 
karygw wysokości 1 i pół proc.—dalej, przy 
uiszczaniu zaległości w okresie od 1 do 15 
sierpnia r. b. włącznie — 2 proc, i przy ui- 
szczaniu w okresie od 16 do 31 sierpnia r. 
b. włącznie — 3 proc, Ž 

Po tym ostatnim terminie kary za zwło* 
kę będą pobierane w myśl obowiązujących 
przepisów. 

Zarządzenie to nie wpłynie na zmniej- 
szBhie tempa egzekucji, przy której również 
będą stosowane powyższe ulgi. 

Nowe ustawy i rozporządzenia. 

«Dz. U. Rz. P.» Nr. 61 z dn. 301V 1926: 
— R-nie M-wa Skarbu z dn. 181V 1926 

w sprawie przedłużenia terminu prekluzyjne- 
go do zgłoszenia wniosków 0 zarządzenie 
rejestracji obligacyj przedsiębiorstw prywat- 
nych. (poz. 369); 

— Rnie M-ra Skarbu z dn, 19-V1-26 o 
uzupełnieniu r-nia M-ra Skarbu z dn. 3.VIII- 
270 urządzeniu | kontroli gorzelni (poz. 

— R-nie M-ra Przemysłu i Handlu z dn. 
23-V| 1926 w sprawie paczek pilnych w 
obrocie wewnętrznym (poz, 371). 

«Dz. U. Rz. P.» Ńr. 62 z dn. 1:Vil 1926: 
— Ustawa z dn. 30:V1 1926 dotycząca 

przedłużenia mocy obowiązującej r-nla Pre- 
zydenta Rzplitej z dn. 29/Vi 1924 o lichwie 
pieniężnej (poz. 372). 

KRONIKA MIEJSCOWA. 
— (o) Konferencje han dlowo: 

przemysłowe. Obecnie w Min. 
przemysłu i handlu odbywa „się sze- 
reg konferencyj dla wysłucharia po- 
stulatów handlu i przemysłu. Na kon- 

ferencje te wileńskie organizacje go- 
spodarcze wydelegowały swych przed- 
stawicieli oraz przedstawiły wyczer: 
pujące momorjały. 

— (0 Nie będzie ulg przy 
rozkładaniu podatków na raty. 
Ministerstwo Skarbu poleciło urzę: 
dom Skarbowym aby te nie robiły 

55—60, żytnia 50 proc, 50—55, 60 proc, 48— 
53, razowa 32—35, kartoflana 80, gryczana 

17 lipca 1926 r. — (t) Ulgi : Biski Kia () Ulgi dla szkół mniej 
szoścowych. W dniu wczorajszym 
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Z teatru „Lutnia. 

Pokojówka szuka miejsca. Farsa 
w 3ch aktach S. Guitry'ego. 

Ogłądałem tę sztukę w Warszawie 
jakieś dwa lata temu w ówczesnej 
„Komedji* (dziś teatr Niewiarowskiej) 
Grał wówczas rolę lekarza Al. Zelwe* 
rowicz, pokojówkę Marję — Marja 
Brydzińska. Już te nazwiska zdołały 
zapewnić „Pokojėwce“ długotrwałe 
powodzenie. 

Historja tam taka. Lekarz powraca 
do porzuconej praktyki. Z emocją 
wyczekuje pierwszego pacjenta. Na 
złość złsżą się doń wszyscy, oprócz 
pacjentów. Dworują więc sobie z 
biednego doktora własna żona i przy* 
jaciel domu. 

Zgłasza się pokojówka, którą le- 
karz bierze za pacjentkę. Wychodzą 
z tego pyszne w swej groteskowości 
sytuacje. Lekarz bada własną poko 
jówkę. Każe jej się rozbierać. Zachwy* 

duje się na własne oczy o zdradzie 
żony. Ha! zemsta! Każe więc ukrad- 
kiem sfilmować żonę z gachem, gdy 
ci są sam na sam. Corpus delictil 
Ostatecznie rzuca dom, żonę, pacjen- 

65, ai o 50 proc 50-55, 60 proc Tranz. | Sprz Kupno. mniejszościowe szkoły, położone na 
48—53, razowy 33—35 gr. za | kg. “ Dolary 4,15 DAT 918 terenie wileńskiego okręgu Kurato- 

Kasza manna amerykańska 170 gr. za 1 ada а089 BLAT 3600 rium szkolnego, otrzymały okólnik cony jej urodą zatrzymuje ją. Potem kas Arena A „SIGMA a W, Nowy-yohi —UWBG. 002 918 — Kuratorjum, zawierający odpis pisma Zakochuje się w niej. Potem dowia- 
5-60, jęczmienna 60—70, jaglana 10-80. FATYŻ 22,00]. 2205 21,95 Ministra oświaty o tem, że rozporzą- 
е Mięso wołowe 120 — 15 gr. za 1 kg., UR z ze PoE 2123 dzenie wydane przez min. St, Grab- 

ses IIS, ue JORGA wi Эее 1Ы M ЫЁ skiego w przedmiaie obowiązku wy- 
pažo weta - 200 ЗОНА ИНЕ łachy 3115 31,23 3107 kładania geografji i historji w języku 

Tłuszcze: słonina krajowa | gat. 3.50 — Belgia 215 _21.20 21,10 _ polskim zostaje obecnie anulowane. : › 
4.00, II gat. 300 — 320, smalec wieprzowy Stokholm 247,15 247,77 246,53 Przedmioty te mogą być wykładane tów. których niema, i jedzie w śwat, 
400—450, sadło 380—400. Papiery waitościowe 

Nabiał: mieko 35—40 > :: r. za 1 litr, Śmię- 
tana 240--250, twaróg 100—120 za 1 kg., Pożyczka dolarowa 65,00 (w złotych 598 — ы у 

Ser twarogowy 120 + 160, masło niego: » kolejowa 148,00 — _ —. tomiast  geografja 

lone 500 — 550, solone 450 — 500, desero. 5 Pr. pożycz konw. 4250 4350 — 

a 1 ацесщий proc, a — — — wykladane po polsku, 
aja: = za ziesiątek. =P ь R 

Walec kartofle młode 15-20gr. zą. Ziemskie przedw. 31,75 3125 — (t) Memorjał centrali szkol- 
nych mniejszości — 8 
do premjera Bartla. 

1 kg., cebula 160 — 180, młoda 

KRONIKA 
    

sowały memorjał 
nistrów p. Bartla. 

  

"SOBOTA | 8 — Odebranie debitu mapie 
wd Ju litewskiej. Wbrew  zarządzeniom 

47 Das teh. sl, og. , władz kowieńskich zabraniających 
Alekseg.įBot, Zach, ał. o g. 19 m. 54 wwożenia do Litwy wydawnictw : o Jaro & polskich, Rząd Polski zezwalal na w stosunku do szkolnictwa mniej. 

N. 8 po Św. przywożenie do Polski wydawnictw 
ministracyjnych. litewskich. Obecnie jednak  Minister- 

UNIWERSYTE CKy KOŚCIELNA stwo Spraw Wewnętrznych zmuszone 
— Pielgrzymka na Kalwarję. było odebrać prawo debitu kowień- 

która się odprawi o godzinie Ó rano vos 

warję. wklucza w obszar Litwy — Wilno i Wydziału Sztuk Pięknych U. 5. В. м 
— Plelgrzymka do Kalwarji. Wileńszczyznę. Wilnie ogłosił wśród studentów roli 

W niedzielę w dn. 18 lipca b. r. MIEJSKA architektury konkurs na 
wyruszy PINE Stowarzyszeń — (x) Przegląd dorożek. W dzwonnicy, bramy i ogrodzenia koś- 
Młodzieży Polskiej m. Wilna do czasie od 9 do 16 sierpnia rb. na Soła w Suderwie. 

Kalwarji. placu rynkowym Łukiszki odbędzie _ W dniu 15 lipca r. b. sąd kon- 
Druhny i druhowie mają się ze- sję !przegląd dorożek, znajdujących kursowy, składający 

w kościele św. Jana. 

URZĘDOWA. 
— (t) Zezwolenia na broń wy- 

dawać będą województwa, Wobec 
nowego zarządzenia władz central- 
nych, w myśl którego pozwolenia 

do 120, 11.VIll—oo Nr. 121 do Nr. profesorów Wydziału Sztuk 

14 VIII od Nr. 361 do Nr. 480 i 16VIII 13 

p į — Rozstrzygnięcie konkursu 
W niedzielę dnia 18 lipca poPrymarji skiemu wydaniu mapy Litwy „Lietu- na szkice dzwonnicy i bramy 

emelapis*, wydanej w języku przy kościele w Suderwie. Na 
z kościoła po-Bernardyńskiego wyru- [itewskim, wytyczne której nie są skutek zgłoszenia komitetu budowy 
Szy pielgrzymka parafjalna na Kal- zgodne z rzeczywistością. Mapa ta dzwonnicy w  Suderwie Dziekanat 

szkice Rzekłbym, że 

w języku białoruskim, litewskim lub zabierając ze sobą pokojówkę. 
żydowskim stosownie do szkoły, na. Pa : * 

Polski, historja Usiluje starannie dobierać repertuar 
Polski i literatura Polski muszą być Lufni, tym razem uczynił wybór traf- 

Pan Wołłejko, który—jak widać— 

ny. „Pokojówka" oprócz swych za: 
let scenicznych — паорб! doskonale 

narodowych "Adaje się do zespołu p. Wołłejki. 
Wszystkie > = 

centrale szkolne mniejszości narodo- pokojówki Marji dała sympatyczną 
wych, jak to; żydowski centralny Sylwetkę paryskiej midinetki. Mam 
komitet oświaty szkolnej, litewskie wrażenie, że rola ta najlepiej odpo- 
towarzystwo „Rytas“ i inne wysto- w'ada rodzajowi jej talentu. 

do premjera mi- 

Tak więc p. Kuszlówna w roli 

Co do p. Suchcickiego, to do- 
wiódł óń po raz wtóry zupełnym 

W memorjale tym towarzystwa brakiem opanowania dykcji i mimiki, 
narzekają na szykany i zbyt dowolne Że nawet najlepsze warunki sceniczne 
interpretowanie ustaw i postanowień "ie wystarczą niestety do roli amanta. 

dwojga złego wolę go już w roli 
szościowego, władz szkolnych i ad- Gastona niż np. w roli hr. de Flavis. 

Pan S. winien jeszcze dużo popraco* 
wać nad sobą. Np. ręce p. Suchcic- 
kiego stale zakreślają w powietrzu 
jakieś wiatrakowate ruchy i pochła- 
niają conajmn'sj połowę sceny, a 
stanowczo nadiu już razi nieustanne 
uderzanie się po kolanach i — pstry- 
kanie palcami, 

Pan Wołłejko był doskonały w 
zakochanego i leciwego lekarza. 

że grał con amore ponie« 
kąd podwójnie, Wszelako był jak 
zawsze dyskretny, może nawet tro- 
szeczkę za dyskretny w scenach czu: i 

‹ „SIĘ z prezesa łego źófe Q tete z Marią. brać o godz, 6-ej rano na mszę Św. się na terenie m. Wilna w porządku komitetu p. rektorowej Marji Zdzie- * k następującym: W dniu 9.VIII odbę. chowskiej, w. księdza A. Łoszakiewi- 
dzie się przegląd dorożek od Nr. '1 Cza, p. L. Ostrejki oraz dziekana i 

Pięk- 
240, 12.VIll—od Nr. 241 do Nr. 360, nych, po szczegółowem te kainai woływał też słu: 

nadesłanych prac przyznał 1 umiaru i prostoty. 
pozostaie dorożki. Początek przeglądu nagrodę pracy studenta architektury 
w każdym dniu rozpocznie się od g. Jerzego Śliwki, II i III nagrodę pra- nowska dały jedna: jaskrawy nieco 

P. Łubiakowski w roli elektro- 
technika był poprostu Świetny ze 
swym walcem bleu i swoją efron- 
terją dzisiejszych pracowników, Wy- 

sznie oklaski grą pełną 

Panie Hokendlingerówna i Chrza: 
na prawo posiadania broni palnejbĘ: g rano. Niestawiennictwo jągnie Com studenta archi iewiernej : ‚ pociągnie Cor i chitektury lgnacego w rysunku t е 
:,ЪЁ‚“’:{Ё“':Ё.ЕЗЁ‘ЁЁ a w myśl S20 instrukcji dorožkarskiej Widawskiego. ч ša laukti I EK = e 
dę panów oe gaci przymusowe sprowadzenie i karę POCZTOWA tej na cziery nogi kucharki, | 
nadesłania wykazów tych 46 któ. STZYWNY. — G) Ilgi kurs pocztowo- . Zapewne panującym upałom przy- re dzyskiiy Hietokod iš sło. — (x) Przegląd wozów aseni. telegraficzny w Wilnie. Wileńska pisać należy fakt, że teatr nie wypeł- 

zacyjnych w Wilnie. W dniu 4 i5 Dyrekcja Poczt i Telegrafów zadecy: 
sierpnia rb. na placu rynku Kalwa- dówała ostatnio, że drugie w biežą- 
ryjskiego odbędzie się przegląd wo: cym reku normalne kursa pocztowo: 
zów acenizacyjnych, a mianowicie w telegraficzne przy wil. dyrekcji otwar- 
dniu 4 sierpnia odbędzie się przeg- te będą z dniem 1-go listopada rb, 
ląd wozów stanowiących własność Nadmienić należy, że na kursa te bę: 
osób z nazwiskami na litery pocątko: dą przyjmowani jedynie kandydaci z 

: we od A do M włącznie, reszta zaś pośród pełniących obecnie służbę do Wydziałów Powiatowych, wska- wozów w dniu 5 sierpnia. Początek praktykantów pocztowo - telegraficz- sując na to, że motywy odnośnych przeglądu się o godz. 8 ej rano. nych. i którzy będą mieli za sobą przepisów mają zastosowanie rów. wy — (x) Udoskonalenie aseni- conzjmniej Ó-cio miesięczny okres nież i w stosunku do urzędników zacji Wilna, Doczasu wykończenia służby przygotowawczej. 
komunalnych. Wobec tego „należy zapoczątkowanej kanalizacji w m. (x) Używanie słupów im- = obsadzania posad w jednym Wilnie, asenizacja domów odbywa się pregnowanych przy remoncie tym samym związku komunalnym przez  wywożenie _ do wylewu sieci telefonicznej. W najbliższym przez IKPWIANO. Również stosunek przy ul. Podgórnej, gdzie podczas czasie zapadnie decyzja, co do racjo: ten nie może zachodzić między okupacji niemieckiej odprowadzony nalnego używania przy budowie i przedstawicielami władzy nadzorczej, był specjalny kanał do środka rzeki remoncie linji telefonicznych słupów a komunalnej, zaležnemi od tej Wilji, co powodowało zanieczyszcza- impregnowanych, w miejsce dotych- władzy. nie rzeki i powietrza. Obecnie Magi- czas używanych zwykłych słupów 

— (t) Krewni nie mogą pra- 
cować w urzędach komunal- 
nych. Ponieważ ustawa o służbie 
urzędników państwowych zakazuje 
pracy w jednym i tym samym urzę: 
dzie osobom  spokrewnionym ze 
sobą, Urząd Wojewódzki zwrócił się 

nił się na premjerze. Sądzę jednak, 
że po niefortunnym dość „Darze 
poranka" obecna sztuka powinna 
liczyć na powodzenie. 

BSO 
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sosnowych. Poniewaž w najbliższych 
miesiącach powstanie w Hajnówce z 
inicjatywy jednego z przedsiębiorstw 
krakowskich zakład do impregnowa- 
nia słupów, nie ulega wątpliwości, że 
słupy impregnowane przy zmniejszo* 
nej stosunkowo taryfie opłat za prze- 
wóz będą mogły być używane do 
budowy  wieloprzewodowych  linij 
telefonicznych. Słupy zaś sosnowe, 
jako znacznie tańsze, będą z powo- 
dzeniem używane na trasach jedno 
przewodowych. 

  

ministratora, który, żdążywszy obcią 
żyć Żemłosław kaucją na rzecz Ban- 
ku Gospodarstwa Krajowego w su- 
mie 35,000 złotych, próbował — co 
się na szczęście nie udało — zaciąg= 
nąć w tymże Banku nową pożyczkę 
w sumie 400,000 złotych, 

Senat odpowiedział domaganiem 
się wnoszenia mu przez fuadatorkę 
sum w akcie darowizny przewidzianych. 
Słowem wywiązał się konfiikt. Margra- 
bina Umiastowska proponowała wie- 
lokrotnie senatowi zwołanie narady 

nia zamierzeń zarówno fundatorki jak, 
rzecz prosta, i samego senatu, który 
na wyraźnie określone cele Fundacji 
Żemłosławskiej dał przecie na piśmie 
swoją zgodę. ‚ 

Margrabina Umiastowska złożyła, 
ściśle rzecz biorąc, całą swoją fortunę 
w ręce senatu akademickiego uni- 
wersytetu Stefana Batorego. Wszak 
nawet punkt 6-ty aktu darowizny 
naiwyraźniej powiada, że margrabina 
Umiastowska, niezadawalniając się tem 
co uniwersytetowi już dała, „zapisuje 

darowizny”. Uniwersytet wileński prze- krowy dwie pędzone Są w pole.. z bę aby zechciał niezwlekając wniknąć 
staje być polskim, przestaje istnieć? parobczanemi krowami nie z bydłem wszechstronnie w poruszone tu (po- 
Co wtedy? Wtedy darowizna i prawa dworskiem, podczas gdy krowy pp. ruszone jedynie, a bynajmniej nie 
z niej płynące przechodzą na własność administratora i rządcy ponajlepszem wyczerpanel) sprawy i primo przy: 
uniwersytetu Jagiellońskiego w Kra- dworskiem paszą się pastwisku. Sło. wrócił zgodne współdziałanie zarządu Ž 
kowie. A na ostatek jeszcze: „Mogące my.. niema dla koni p. margrabiny; Fundacją i p. margrabiną Umiastow- 
wyniknąć kwestje obie strony (t. j. jako opał wydaje się jej za asygnacją ską, która niczego bardziej nie prag- 
margrabina i uniwersytet) obowiązują zarządu uniwersyteckiego... zezwole- gnie jak uczynić wszystko, co w jej 
się rozstrzygnąć w trybie połubow- nie na wykarczowanie dziesięciu wo- mocy, dla ukochanego dzieła, a secuń- 
nym przez wybranych przez siebie zów karczów (wyraźnie: karczówjł do aby senat raczył wziąć się raz 
ludzi zaufania w charakterze pośred- (5.VII.1925). Byłaby to wyższa hu- przecie do tego dzieła, najwyraźniej 
ników, których decyzja będzie dla morystyka jeśli by nie wchodził w w akcie fundacyjnym sprecyzowa- 
obu stron obowiązująca*, grę... senat akademicki, instytucja w nego. 

dła uregulowania nieznośnej sytuacji. testamentem rejentalnym uniwersyte- 
Prócz tegt niejednokrotnie interwen- towi wileńskiemu cały swój ruchomy 
jowali w tei sprawie wobec senatu i nieruchomy majątek, jaki w mo- 
najwybitniejsi przedstawiciele miejsco mencie śmierci stanowić będzie jej 
wego społeczeństwa. Senat... obiecywał własność wolną od innych rozpo- 
jeszcze w 1923.cim, że powoła Ko- rządzeń*. Doprawdy, czegoż chcieć 
misję Gospodarczą, złożoną nietylko więcej? Nawet lożę fundatorki i dwie 
z profesorów lecz z rolników zawo- ławki swoje w ufundowanym przez 
dowych, z której by rad i wskazówek męża kościele w Subotnikach prze- 
mógł korzystać generalny Fundacji kazała margr. Umiastowska „na wiecz- 
administrator. Podobno taka Komisja ne czasy na własność uniwersytetu". 
kiedyś obradowała ale bez udziału A jakież to uny ogromne obowią- 
pełnomocników  margrabiny  Umia- zała się w'e.:cić senatowi a conto 
stowskiej. Lecz wszystkie te zabiegi wpiywów - parcelacji majątków swo- walonej oranżerji, oraz mieszkaniu 
zarówno ze strony fundatorki jak ich, z eksploatacji lasów? Jakież to dla stróża i lokaja tudzież wymówiła 
przedstawicieli społeczeństwa nie do- miljony zagwarsntowala uniwersyte- sobie opał na własne potrzeby (z se- 
prowadziły do żadnego rezultatu, towi na przeciąg pierwszych zaraz tek dziesięcin lasu!) kawałek pola na 
Nawet żadną ich senat nie zaszczycił pięciu lat od dnia podpisania aktu ogrody warzywne dla jej administracji 
odpowiedzią. darowizny! Pojęcia ludzie nie mają tyle to pudów żyta, siana, owsa 

Senatowi nikt dobrej woli tudzież o rozmiarach Fundacji Żemłosław. „słomy ile potrzeba”, mleko od trzech 
rzetelnej troski o Fundację Żemło- skiej, krów. Mówić by wcale o tem nie na- 
sławską odmawiać nie myśli, Zawiod- Na dobitkę: „O ile by — czytamy leżało. Obdarowany senat winien b 
ło go tylko haniebnie zaufanie ży: w akcie darowizny—z powodu inge- sam troszczyć się aby £akiej fundator: 
wione „na kredyt* do prof. Rogoy» rencji siły wyższej lub też z braku ce, takiej jego dobrodziejce niczego 
skiego, któremu należałoby niezwle- funduszów, Fundacja nie mogła być do końca życia nie brakło,.. Tymcza- 
kając cofnąć generalne Joonocisr doprowadzoną do końca, fundatorka sem co się dzieje? Dzieją się rzeczy 
wo, jako niezdolnemu do zrealizowa- nia będzie miała prawa cofnąć swej wprost nie do wiary. Margrabiny 

Dosyć. Wystarczy! Niema chyba 
na kuli ziemskiej aktu, tak jednostron- 
nie, na jedną stronę  przekładającego 
z nieograniczonem zaufaniem ;wszyste 
kie plusy, aktu darowizny tak hojne- 
go, tak absolutnie „bez zastrzeżeń”. 

Prawda! Fundatorka, wyglądając 
jak najwyższej, jedynej w życiu 'ra- 
dości, kiedy też przystąpione będzie 
do realizacji jedynego już w życiu 
jej marzenia — wymówiła sobie do- 
żywocie na żrujnowanym pałacu, na 
pustką stojących oficynach, na roz- 

purpurze i gronostajach! 
A może kto wykombinuje, że nie 

moja rzecz wglądać w te wszystkie 
«prywatne» sprawy? Najkategoryczniej 
pozwolę sobie temu zaprzeczyć. 

Fundacja Żemłosławska jest wiel- 
ką instytucją użyteczności publicznej. 
Jest to dar uczyniony bynajmniej nię 
takiemu to a |iakiemu rektorowi, nie 
takim to a takim dziekanom  wydzia- 
łowym, nawet nie specjalnie uniwer- 
Ssytetowi wileńskiemu jako takiemu, 
lecz dar to jest — i jaki jeszcze! — 
uczyniony społeczeństwu, które nie- 
tylko ma prawo zeń korzystać ale 
też i wglądać, co z nim się dzieje. 

Qdy rozwija się i w pełnym jest 
rozkwicie pod opieką ludzi energicz- 
nych a kompetentnych, wówczas spole- 
czeństwo niema dla tych ludzi dość 
gorących pochwał i odznaczeń; gdy 
zaś marnieje— protestuje. 

My zaś zarazem zanosimy do se- 
natu akademickiego, przedewszyst- 
stkiem do Jego Magnificencji rektora 
Zdziechowskiego, najusilniejszą proś. 

Fundacja Żemłosławska nie jest 
żadnym „dochodowym  majątkiem* 
uniwersytetu wileńskiego, nie jest 
ani willigjaturą dla profesorów ani 
też plantacją dla nich kartofli i trus- 
kawek. To przedewszystkiem wspa- 
niały teren wychowawczy. 

Trzeba nie dać mu zmarnować się. 
Trzeba, dołożywszy tylko energicz- 
nych starań (bo środki materjalne są!) 
stworzyć z Żemłosławia coś, co chlu- 
bą może być Polski. 

Wiem, ręczyć mogę, że wszelki 
układ ugodliwy gwarantujący Żemło- 
sławowi trwały rozkwit po wytknię- 
tej drodze, przyjmie margrabina U- 
miastowska z tą samą, wysoką wra- 
żliwością uczuć obywatelskich jak ta, 
która źródłem była jej magnackiego 
daru. Wiem po nad to, że senat 
akademicki obrał dla przeprowadze- 
nia takiego układu za swego zastęp: 
cę kogoś mającego wszelkie kwalifi- 
kacje dla doprowadzenia sprawy do 
dobrego końca. P. Józef Borowski 
z Trybańców w powiecie Lidzkim, z 
zawodu inżynier górnik, doskonały 

agronom, tęgi i doświadczony gos- 
podarz, jest jak wskazany nietylko do 
przywrócenia normalaych i jaknajlep: 
szych stosunków między fundatorką 
„+mloslawską a senatem akademic- 

kim lecz też i jako—ewentualny—na- 
stępca prof. Rogoyskiego. Przecież 
nie koniecznie i nieodzownie musi 
administrować Fundacją Żemłosław= 
ską któś z protesorskiego grona? To 
zbyteczne, A bywa—jak w wypadku, 
o którym mowa — że jest wręcz fa- 
talne. 

Caveat Senatus ne quid detrimenti 
capiat, niech baczy Senat Akademic- 
ki, aby nie zmarniało w jego rękach 
dzieło społeczne wielkie w swem za- 
łożeniu, wielkie pod względem kapi- 
tałów, któremi rozporządza, wielkie 
co do znaczenia dla naszego kraju! 

Wielki też, najwyższy czas targnąć 
sprawę z martwego punktu. Zbrod- 
nią byłoby „obywatelską dopuścić do 
zmarnowania Żemłosławia, tej fortu- 
ny stanowiącej jeszcze w chwili o- 
becnej bczcenaą podwalinę dla Fun- 
dacji Żemłosławskiej, bez której nie 
da się nawet pomyśleć postawienie 
na wyższą stopę studjum rolniczego 
tak nieodzownego dla naszego kraju. 

Czestaw Jankowski,
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— (o) Opłaty pocztowe. Pomi- 
mo  kilkakrotnego informowania pu- 
bliczności o podwyższeniu stawki o 

(na rzecz bezrobotnych) jeden grosz 
wielu klijentów poczty 
powyższem. i 

zapomina o 

Poniżej 

gramów—16 groszy, 
gr.—31 gr., do 500 gr.—61 gr., list 
polecony do 20 gr.—46 gr, do 250 
gr—61 groszy, do 500 gr.—91 groszy. 

KOLEJOWA 
— (t) Opodatkowanie porta 

na bezrobotnych.. 
jest obloženie specjal- 

nym podatkiem na bezrobotnych ła: 
dunków przybywających do Wilna. 
Wysokość tego opodatkowania wy- 

kolejowego 
Projektowane 

niosłaby 50 gr. od ładunku. 
Dowiadujemy się, że ministerstwo 

kolei zaaprobowało ten projekt, który 
ież wkrótce będzie realizowany. 

WOJSKOWA 
(t) Przyjęcie nowowybu- 

dowanych domków K. O.P. 
W dniu wczorajszym przybył do 
Wilna inż. Sunderland, specjalny wy- 

robót publicz- słannik ministerstwa 
nych. 

Inż. Sunderland przybył do dy- 
rekcji robót publicznych aby przyjąć 
od przedsiębiorców nowowybudowa- 
ne domki przeznaczone dla KOP'u oraz 
przeprowadzić ostateczny obrachu: 

ZEBRANIA | ODCZYTY 
nek. 

  

— Nadzwyczajne walne zgro: 
w 

Wilnie. Zarząd T-wa podaje niniej- 
wszystkich 

członków o mającem się odbyć we 
22 lipca r. b. o godz. 

7 m. 30 wieczór w lokalu własnym 
Nr. 10 “nadzwy- 

czajnem walnem zgromadzeniu w 
sprawie niezmiernie ważnej projektu 
iiowej siedziby T-wa, koniecznej do 
należytego rozwoju tegoż, z którego 

madzenie P. T. G. „Sokół” 

„szem do wiadomości 

czwartek d. 

przy ul. Wileńskiej 

te powodu obecność na tem  zebra- 
niu wszystkich 
stwa jest 

nie zadecydować, W razie nieprży- 
bycia wymaganej statutem 

względu na ilość przybyłych, od 
będzie się o godz. 8 wieczorem 
tegoż dnia, Osobne zawiadomienia 
rozsyłane nie będą, 

a Projektowana nowa siedziba daje 
możność rozwinięciu się szeroko 
życia towarzyskiego w Sokole, znacz- 
nego zwiększenia liczby  ćwiczącej 
się młodzieży płci obojga oraz kilku 
grup dorostków i stworzenia całego 
szeregu stałych atrakcji w gnieździe, 
dzięki którym każdy z członków 
obojga płci i każdego wieku znajdzie 
w swej siedzibie możność przy- 
jemnego i pożytecznego spędzania 
wolnego od zajęć czasu i przyczynić 

“się do stworzenia tak potrzebnej w 
naszej organizacji rodzinnej jedności, 

— (o) Zjazd ewangielicki w 
Wilnie. Jak się dowiadujemy, zjazd 
przedstawicieli 

w Wilnie w październiku r. b. Ścisła 
data będzie ustalona przez konsy 
storz  ewangielicko-reformeowany w 
Wilnie. : 

: ROŽNE 
— Sprostowanie wysłane do <Dzien- 

nika Wileńskiego». Kancelaija notarjalna 
rejenta Jana Klotta wysłała wczoraj redak- 
cji «Dziennika Wiieńskiego pismo następu: 

jce: 
* Do Redakcji <Dziennika Wileńskiego». 

Wobec wydrukowania w Nr. 159 «Dzien - 
nika Wileńskiego» artykułu p, t. <Także pod 
sąd opinji» ze względu na jego ustęp osta 
ini wzywam redakcję «Dziennika Wilefi- 
skiego» na podstawie art. 22 Dekretu z 
dnia 7 lutego 1919 r. w przedmiocie tymi 
©zasowych przepisów prasowych Dz, Praw 
Rz. P. z dn. 8 Il. 1919 r, Nr. 14 poz. 1867, 
do wydrukowania następującego sprosto: 
wania: : o ы 

Nieprawdą jest jakobym ubiegał się o 
stypendjum w kwocie 2.500 zł., natomiast 
prawdą jest, że przyznanie mi stypendjum 
było dja mnie caikowitą niespodzianką. Za- 
świadczyć to może zarząd Syndykatu dzien: 
nikarzy prezes p. Konstanty Bukowski oraz 
p. Czesław Jankowski i Stanisław Kodź — 
członkowie Zarządu. 

Nieprawdą jest jakobym pieniądze mi 
wydane zużył <ua parotygodniową wyciecz- 
kę gdzie cytryna dojrzewa» natomiast p'aw- 
dą jest, że dotychczas przyznanego mi sty- 
pendjum nie wykorzystałem z powodu na 
wału pracy i że zamierzam je użyć na por 
dróż do Rosji Sowieckiej lub gdzieindziej za- 
łeżnie od okoliczności. 

  

CONAN DOYLE. : 

5 Koło w trójkącie. 
— Doskonale, Możesz przyglądać 

się z daleka, ja sam zorganizuję 
wszystko. Imię twoje nie będzie 
wspomniane wcale w tej sprawie. Bę- 
dę postępował tak, jakbym to ja sam 
dostał ten list. Czy zgadzasz się? 

— Nie mogłem nic lepszego wy- 
marzyć 

— Świetnie, A więc trzymaj język 
za zębami. Ja zaś śpieszę do loży i 
wierz mi, — stary Pincertonowski lo: 

- kaj nie powróci już w rodzinne swe 
strony! 

— Ale nie chcesz go zabić? 
— lm mniej będziesz wiedział, 

mój bracie, tem czystsze będzie iwe 
sumienie i tem spokojniej spać bę- 
dziesz. Nie pytaj więc i pozwół dzia: 
łać mi, według mojego planu. 

Morys spojrzał z wyrzutem i po- 

naraża adresatów na 
podwojenie stawki nieuiszczonej Oraz 
na opóźnienie w dostarczaniu listów. 

podajemy wykaz opłat za 
poszczególne listy: list zwykły do 20 

zwykły do 250 

SŁ 0 

Niepiawdą jest jakobym jako naczelny nego jeżdżenia po mieście nigdy nie 
redaktor plsma pobierał znaczne honorajum, zawodzi. Wczoraj taksometr Nr. 49, natomiast praw. est, że nie pobieram : A 
żadnego Rar cóż a pensja olka dzień prowadzony przez Bronisława Asze: 
dzisiejszy wynosi 600 zł miesięcznie. rowa zabił czteroletnią córeczkę p 

(podpis) Stanisław Mackiewicz.  Muszkata, kupca z ul. Bażyljańskiej. 
ted, asian anais Siem, Koło trafiło w: główkę, śmierć na* 
ed. < E ; powyższego, to redaktor odpowiedziałny p. stąpiła natychmiast. Szofera areszto- 
Marjan Pupuziński za samo nieumieszczenie WANO. ё 8 
odpowiadać będzie z 206 art. kodeksu kar- — Ujęcie złodziei. W nocy na 16 b. 
nego. m. podczas obławy zostali ujęci Konstanty 

Wzmianka o podróży mojej do kraju Zdanowicz (Żydowska 15), Abram  Widzer 
«gdzie cytryna dojrzewa» odnosi się chyba (I Jatkowa 15), Edward Paczewski (Moniu- 
do kilkūdniowej (a nie parotygodniowej) Szki 13) oraz Mikołaj Kolabik (Śniegowa 12), 
wycieczki na Lido podczas świąt Wielkiej. którzy popełnili kradzież na szkodę Kazimie- 
nocy, gdzie byłem w towarzystwie mo- rzy Gajdzisówuy (Piękna 4). 
jej Żony i za Jej pieniądze. Ciekaw jestem — Uderzenie pioruna. We wsi Jur- 
co komu do tego? czany gm. Olkienickiej wskutek uderzenia 

M. ioruna spalił się dom mieszkalny Józefa 
użysa. Straty wynoszą 2000 zł. 

— (x) Wagon propagandowy — Koniokradztwo. W maj. Puchowi- 
kultury rolnej w Wilnie. W dniu cze gm. Worniańskiej z niezamkniętej staj. 

dzisiejszym przybywa do Wilna wa- a Soo konia na szkodę Ignacego 
+  Murawskiego, 

gon propagandowy kultury rolnej. — We ai Zaosie gm. Raeszańskiej 
Ministerstwo Kolei ma w WRO skradziono z pastwiska 2 konie. 
jedyny tylko taki wagon, którego u- | merem 

dziela poszczególnym kółkom  rolni- * 00 

  

czym w celach propagandowych. 
Wagon ten posiada swoich stałych 

członków _ Towarzy- 
bezwzględnie konieczną, 

Sprawę bowiem powyższą należy 
wszechstronnie omówić i niezwłocz- 

ilości 
osób, następne zebranie ważne bez 

wszystkich kościołów 
ewangielickich w Polsce odbędzie się 

prelegentów, oraz cały szereg pomo- 
cy naukowych, przyczem na poszcze- 
gólnych stacjach urządzane są odczyty 

i pokazy naukowe. W Wilnie pozo: 

ро- 
czem -przewieziony zostanie do Świę: 
cian, Mołodeczna i Królewszczyzny. 
Zaznaczyć należy, iż odczyty i poka- 
zy odbywają się w tymże wagonie 

ogrodni- 
ctwa i hodowli zwierząt domowych. 
O przybyciu takiego wagonu na po» 
szczególne stacje powiadane 5а U- 

rolnicze, 
związki kolejowe, jak i poszczególni 

stanie ten wagon przez 3 dni. 

z dziedziny pszczelarstwa, 

przednio miejscowe kólka 

wybitni rolnicy i hodowcy. 

TEATR i MUZYKA, 

Dziesięć lat ciężkiego więzienia— 
za rozbój. 

Trzeciego maja 1920 roku na trak- 
cie Połockim w lesie odległym o ki- 
lometr od starej karczmy zwanej 
<Kotłówka» dokonano odważnego 
napadu na kilkunastu kupców żydów 
przejeżdżających z Wilna ido Wilna, 

Bandyci zatrzymawszy pierwszy 
wóz ustawili go wpoprzek drogi i 
zataiasowali ją, zatrzymując nadjeż- 
dżające wozy. |adącym kazano wy- 
siadać i usadzali 
drodze, a następnie bijąc i gro- 
żąc zastrzeleniem napastnicy zmuszali 
do oddania pieniędzy i cenności. W 
momencie kiedy oprawcy bili kijem 
jankia Rawicza, zdenerwowani Pisto- 

— Teatr Polski (sala <Lutnia»). Dziś nowicz i Reznik poczęli krzyczeć. Roz- 
1 jutro cieszącą się zasłużonem pa: gniewani 

<Fo: 

kojówka szuka miejsca», która dzięki dosko- 
nałej grze całego zespołu zyskała ogólne 

niem wyborna krotochwila S. Guitry 
tem napastni y wystrzelili 

kilka razy do nich z rewolwerów 
kładąc trupem na miejscu Reznika i 

uznanie. Główne role spoczywają w rękach: raniąc ciężko Pistonowicza. 
Z. Kuszlówny, H. Hochenglengerėwny, L 
Wołłejki, A. Suchcickiego i 
skiego. 

Ceny miejsc od 50 gr. do 4 zł. 50 gr.. 
Kasa czynna od 11—1 i 3—9 w. 

— Dzisiejszy koncert Orkiestry Sym- pow. 
w dniu dzisiejszym ie 

1X kon- 
fonicznej. 
się w ogrodzie po.Bernardyńskim 
cert popularny Wil. Orkiestry Symfonicznej 
pod dyrekcją R. Rubinsztejna, 

W programie: Liszt — Polonez Nr. 2, 
Czajkowski — Barkarola, Eorenfeld — Ber! 
ceuse, Ofienbach — «Opowieści Hoffmana. 
Haivorsen — Suita «Vasantasena», Betho- 
ven — Leonora Nr. 3, Verdi — fantazja & 
op. <Rigoletto», Ipolitow-Iwanow — «Szkice 
kaukaskie>, 

„Początek 0 g. 8 wiecz. Ceny biletów: 
wejście — 50 gr, miejsca rezerwowane — 
1 zł, ujgowe — 30 gr. + : 

— Występ J. Dygasa w ogrodzie po- 
Bernardyńskim, Juiro w niedzieleię— wy* 
stąpi na koncercie Wil, Orkiestry Symfoni: 
cznej znakomity artysta opery warszawskiej 
lgnacy Dygas — który czarować będzie słu 
chaczy wykonaniem szeregu arji operowych 
oraz pieśni. Wśród bogatego programu wy! 
różnić należy arję z op. <Mauru» — Pade- 

J. Łubiakow- 
powiadomione o tem władze $led- 

cze powzięły podejrzenie, że działała 
tu banda, która przed kilkoma dniami 
ograbiła aptekarza w Kiemieliszkach 

Święciańskiego—Maksa Beken- 
sztejna. 

Uczestnik tego napadu Jan Za- 
charewicz ujęty przez policię 1 bada 
ny przyznał się do udziału w napa- 
dzie na kupców i wydał współspraw- 
ców:  Walerjana Romanowskiego, 
Franciszka Gulbickiego, Gordona i 
Władysława Skindera vel Szemberga, 
oraz zeznał, że obydwa te napady 
poprzedzały narady u Roemanowskie- 
go przy zaułku Górzystym Nr 3. 

Szemberg przechowywał się po- 
tem w domu kochanki swej Janiny 
Okuszkówny. 

Podczas badania policyjnego po: 
szkodowsni „Kreski, Fiszer i Berger 
oznali Zacharewicza i Szemberga 

rewskiego, arję z op. «Dama pikowa» — jako sprawców napadu 3 mają, 
Czajkowskiego, Modlitwa z op, «Samson i 
Dalila» — Saint-Saensa, <Zmartwychwstał 
Pan» — Rachmaninowa, oraz szereg pieśni 
Moniuszki. Orkiestra pod dyr. R. Rubinsztej. 
na wykona: Suitę <Choplniana» — Głazuno: 
wa, Serenadę — Klgara, Uwerturę <Egmont» 
op. 84, «Peer Gyut» — suitę Grega. 

Początek o g. S-ej wiecz. Osny biletów: 
wejście — 1 zł., miejsca rezerwowane: 1-sze 
3 zł., Z gie — 2 zł., ulgowe — 50 gr. 

WYPĄDKI I KRADZIEŻE, 

— (t) Wolniej jedziesz— mniej 
trupów. Katastrofy i wypadki zda* 

Romanowski w czerwcu 1920 ro- 
ku rozstrzelany został z wyroku Sądu 
Doraźaego w Wilnie, Gulbicki i Gor- 
don skryli się, a Zacharewicz i Szem- 
berg odbywają obecnie karę 12 lat 
ciężkiego więzienia za napad na apte- 
karza Bekensztejna. 

W dniu wczorajszym sąd okrę- 
gowy pod przewodnictwem sędziego 
Jodziewicza rozpoznawał sprawę Jana 
Zacharewicza i Władysława Szem- 
berga oskarżonych o wzięcie udziału 
w bandzie utworzonej w celu doko- 

ich w rowie przy , 

rzejące się z naszemi autodorożkami i nywania rachunków, dokonanie na- 
autobusami nie zdołały jednak prze- padu rabunkowego na kupców a 
konać szanownych kierowców samo- trakcie Połockim oraz zamordowanie 
chodowych, że dobra zasada ostraż- Michela Reźuika. 

Traki pionowe, poziome i przewoźne. 

  

  

Wszystkie maszyny pomocnicze i części do nich. 

  

    

wo 

Akt oskarżenia zarzuca Janinie 
Okuszko — Łapińskiej należenie do 
tej bandy. 

Oskarżeni nie przyznali się do 
winy, a pfzyznanie się swojs na 
śledztwie pierwiasikowem  tłomaczyli 
tem, że byli bici przez funkcjonarju- 
szy śledczych. 

Sąd po wysłuchaniu zeznań o- 
skarżonych, świadków i przemówień 
stron skazał; Zacharewicza i Szem- 
berga za należenie do bandy i doko- 
nanie w dniu 3 maja 1920 roku na- 
padu rabunkowego ma osadzenie w 
ciężkiem więzieniu po lat dziesięć 
każdego po uprzednim pozbawieniu 
ich praw stanu. Okuszko została zu- 
pełnie uniewinnioną. 

Przysłuchując się zeznaniom šwiad- 
ków, którzy nie byli w stanie przy- 
pomnieć sobie dokładnie szczegółów 
tej zbrodni, dokonanej przed sześciu 
laty, mimowoli przychodzi na myśl 
dlaczego to, nawet tej wagi sprawy 
ciągną się tak długo. Możra by 
myśleć, że rozpoznawanie tej sprawy 
jednocześnie ze sprawą 0 napad na 
aptekarza w dniu 1 maja pomogła 
by sądowi w wyniesieniu wyroku i 
kto wie, czy Okuszko, u której zna- 
leziono część zrabowanych rzeczy 
pochodzących z tego napadu, nie 
zostałaby skazana, bodaj za paser- 
stwo. 

' e 

s ® 

— () Sprawa gen. Malczew- 
skiego. Dowiadujemy się, że przy- 
był do Wilna dr. Pierocki, obrońca 
gen. Malczewskiego. Przyjazd ten 
stoi w związku z wysłaniem pocztą 
aktu oskarżenia gen. Malczewskiemu. 

Termin rozprawy nie został jeszcze 
ustalony, Obreńca gen. Malczewskie- 
go występował w procesie Steigera 
we Lwowie, 

BARZEWRIEZIKICRE: SATIDE TSRS SESI 

Miejski Kinematogral 
KULTURALNO-O ŚWIATOWY 

  

Nowa wyprawa Zeppe- 
linem do bieguna. 
Doktór Eckener, dyrektor zakla- 

dów Zeppelinowskich we Friedriechs: 
hafin, przysiępuje do budowy olbrzy- 
miego sterowca, którego koszty w 
rozmiarze 46ch milj 
składki publiczne. Balon ten, objętości 
105.000 metrów sześciennych i 
opatrzony 
H.P. przeznaczony jest do wyprawy 
polarnej. Dr. Eckener zamierza pobić 
rekord Amunadsena oraz Byrda i wy- 
lądować na biegunie północnym, by 
zatknąć tam Sztandar niemiecki. 
zatem dokonany na nim ma być prze- 
lot Europa Południowa — Ameryka— 
Japonja, Cel tej antrępryzy — otrzy: 
manie zamówień na sterowce 
Zeppelina. 

$9-0:*::$:$:6:9:$7$:$19:6:4 

marek pokryją 

za- 
w moiory o sile 2400 

Po. 

typu 

Z całej Polski. 
— Pierwszy krążownik pol- 

ski będzie statkiem ćwiczebnym. 
Od Szefostwa Sztabu marynarki wo- 
jennej otrzymujemy kilka informacji 
o nąbyłym świeżo przez rząd polski 
kiążowniku francuskim, który ma 
wkrótce zasilić naszą flotę wojenną. 

Jest to krążownik zdeklasowany, 
pojemiošci około 7500 ton o mini: 
malnej wartości bojowej. Niebawem 
w dokach francuskich rozpocznie się 
gruntowny jego remont, który potrwa 
kilka miesięcy. Po ukończeniu remon- 
tu krążownik przypiynie do Gdyni i 
zaliczony zostanięjw poczet statków 
wojennych jako baża ćwiczebną dia 
szkół ma.ynarki. Na statku będzie. 
mogło odbywsć ćwiczenia około 1000 
mar;narzy, co ogromnie przyczyni się 
do wyszkojenia naszych kadrów. 

  

Dziś 

„Sherlo 
nad program: 

Nr_163 (1173 

Zakończenie ill-go zjaz- 
du kolejarzy w Wilnie. 

W dniu 14 bm. zakończone zo: 
stały obrady Ill go zjazdu w Wilnie 
związku kolejarzy ZZP. Rzplitej Pol- 
ski. Rezolucje powzięte na tym zjeź- 
dzie, a które się streszczają w 25 
punktach, przesłano do centralnych 
władz w Warszawie, Dokonano rów- 
nież wyboru nowego zarządu i wy: 
działu wykonawczego tegoż związku; 
w skład wydziału  wyko- 
nawczego weszli pp. Nowakowski 
Piotr z Koluszek, jako prezes, Wasi- 
lewski Jan z Poznania, jako w.-prezes, 
Ścierski Paweł z Katowic 2gi w. 
prezes, Drejski z Tczewa—sekretarz, 
Hajdul Kazimierz —Wilnó—2 go se: 
kretarz, Spiesi Czesław z Warszawy 
—skarbnik i Duma Stanisław ze Lwo- 
wa— członek. Do zarządu głównego 
wybrano: pp Rajca Szymon — Włoc- 
ławek, Woźniak— Poznań, Pietrasz— 
Poznań, Szfjaa— Bydgoszcz, Solew- 
ski— Katowice, Ekert—Łódź, Grolik— 
Katowice, Bierwald — Grajewo, Kru- 
pa—Przemyśl, Sopczek— Działdowo, 
Gondek— Węcborg, Chojnowski — 
Kielce. Do komisji rewizyjnej powo- 
łano pp. Kaczorowskiego—Laskowi- 
ce, Butkiewicza— Warszawa, Szulca— 
Katowice, Gbyra— Katowice, Stefania- 
ka—Leszna, 

Zaznaczyć należy, iż przed zakoń: 
czeniem zjazdu delegacja tegoż złoży: 
ła wieniec na płycie Nieznanego Źoł- 
nierza, na górze Zamkowej. 

zwy we :        

Upraszam o poparcie W-.nej Kli- 
jenteli — Placówki Polskiej Me- 

blowej, Zawaina 15, 
ykonywa obstalunki, Posiada 

bambusowe 275 zł., Salon dębowe piękne 
415 zł., Szaty, Kredensy, Stoły jadalne oraz 
przyjmuje mebie do sprzedania. Daję na raty 

Z powążąnie sługa Makowski, 

  

Salony 

  

będzie wyświetlany film 

ck Junior” 
1) Mąż panem domu w 2 akt. 

komedja w 

6 aktach. 

  

      
      

  

    

SALA MIEJSKA (ul. Ostrobramska 5) p 2) Express filmowy Nr. 4 w 1 akcie. 
CENA BILETÓW: Parter 50 gr.. Baikon 25 gr. 

E 6 EE в в BB jjauczycielka gag 
owian Р m. SPOLOZIELNIA ROLNA "Bp pore jas woj] Uważniej i 

KRESOWEGO ZWIĄZKU ZIEMIAN innego zajęcia. Oferty przeczytać 
Bi zawatna! TELEFON 1147. Na Tuo aus Ė = ; 
® Komunikujemy, iż na sezon jagodowy : RA š lipeowy 

na worki (100 kig.) 
zaś ze sklepu na Kalwaryjskiej Nr. 

workami 
= 

"za 
wypłaceniu zaliczki 

  

stale sprzedajemy ze składu Zawalna I 

CUKIER KRYSZTAŁ 

Na żądanie pp. Rolnikom wysyłamy cukier 

EB Akuszerka 

Е W. Smiałowsk2 

НОЙ 
2 w detalu, >) do S > tez 

: = WZP Nr 63. 
zaliczeniem  kolejowem po E 

35 zł. za worek. <= sg 

Ei @ POWODU WY. 

  

  

  

   

  

   

  

JAZDU sprzedam 
natychmiast bar-   

Choroby przewodów moczowych, żółci 
dyspepsję artretyzm, reumatyzim 

LECZY RADYKALNIE 

WODA ORYGINALNA 

У ВС -Ё 
Ceiestins, Hūpital,Grande-Grilie 

oraz tabletki (comprimės), pastylki i sol 
Żądać we wszystkich aptekach i składa 

Jeneralna Reprezeniacja na Polskę: 
|. Sardenaorfi, Warszawa, Krucza 6, 

dzo tańio różne meble 
jak: otomanę (do spa 
nia) szafkij dywany 
itt d. Antokol II ga 
Polowa 11—1. 

owych i wątroby, 

  

ТА Do nia 2 ogrody 
owccewe w majątku 
Bujwidziszkąch 0 5 
wioist od Wilna (droga 
ul. Wiłkomierską skrę- 
cić na lewo га Злт 

e VICHY.ETAT. 
ch apiecznych. 
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wydzierżawie: įš 

   
   
   

   

    

  

naturalny Świeży 
Do wszyst- poleca sktad 

ogłoszenia, B|| - Antoniego 
różne fet: Januszewicza 
my  najdo- Ę 

MAE godniej za- 
łatwić za 

X pošred- 
nictwem 

ui. Zamkowa 20:a 
Telefon 8-72, 
— 

КОЫСЕЗ]Е na re- 
staurację posia- 

: dam — розгоКи- 
ję spólnika lub dzier: 
żawcy. Hotel Soko. 
łowskiego, Nr. 30, po- 
ipdejigonė 10 — 12 

  

    

   

  

*Rekla m owego = 
2 AE f > na 

rabo wski Н 

A ówoWiinte g Narzedzia 
pocie stolarski 

; DO SPRZEDANIA 
ul: Gimnazjalna 8—1, 

4 telefon 82. 

ka     
słupem wiorstowyjn į 

kuźaią Jocza). 
— 

tel. 230—13 
    

  

ZJEDNOGZONE FABRYKI 

CZLÓNKIEM 
R 

MASZYN Tow. Hke. 

CZY JESTEŃ 
вО 

    

  

  

  

żegnał go, mówiąc: 
— jednakże będzie mi się zawsze 

wydawało, że krew 
do moich rąk, 

— Samoobrona nie jest morder- 
stwem— uśmiechnął się filozoficznie 
Mac Murdo. — Sprawa przedstawia 
się w ten sposób, że albo my, albo 
on. Jeśli nie usuniemy go, człowiek 
ten zniszczy nas. Myślę, bracie Mo- 
rysie, iż wkrótce zajmiesz miejsce 
mistrza loży, jesteś wszakże jej 
zbawcą, 

Mac Murdo zupełnie poważnie 
zabrał się do dzieła. Przygotowania 
jego świadczyły o tem, jak stanowcze 
kroki postanowił przedsięwziąć. Popa- 
lił wszystkie papiery, które mogły 
choć trochę skompromitować. Po 
drodze do loży zatrzymał się koło 
domu Szaftera. Zakazanem mu _ było 
wchodzić, postukał więc do okna i 
Eiti wyszła na ulicę. Odrazu poczuła 
że coś się święci. ! 

jego przylgnęła 

— Co się stało? Czy jesteś w nie 
bezpieczeństwie? 

— Nie jest tak źle, moja droga, 
lecz, w każdym razie, rozumniej było” 
by może, gdvbyśmy wyjechali stąd, 
dopóki nie jest zapóźno.., 

Mamy wyjechać?! 
— Obiecywalem ci, że chwila ta 

nadejdzie kiedyś. Dzień wyjazdu się 
zbliża. Dostałem dziś bąrdzo ważne 
wiadomości. Widzę że nieszczęście 
wisi nad nami. 

— Policja? 
— Prawie. Dedektyw od Bincer- 

tona. Nie możesz sobie wyobrazić, jak 
ważną jest dla mnie ta wiadomość, 
Zbyt głęboko zagrzązłem w tej spra- 
wie i muszę jaknajprędzej stąd wy- 
jechać, Obiecałaś mi towarzyszyć? 

— Naturalnie Johnie. 
— Czasem i ja bywam uczciwym 

Człowiekiem, Etti. Nie  pozwoliłbym 
naprzykład nigdy, by włos spadł z 
twej głowy. Czy wierzysz mi? 

Dziewczyna uścisnęła mocno jego 
dłoń. 

— Bądź uważną i wypełń wszyst- 
ko, co ci powiem — w tem nasze 
jedyne zbawienie. Nie wiem, kiedy 
zmuszony będę uciec, lecz czy pój: 
dziesz ze mną bez względu na ter- 
min? 

— Naturalnie, 
— Dolina ta zapewne wkrótce na 

zawsze zostanie przedemną zamkniętą, 
Nie mogę cię tutaj zostawić. Nie 
wiem, co będę robił dalej. Zamiesz- 
kasz w miejscu bezpiecznem. Będziesz 
a na mnie czekać. Czy zgadzasz 
się 

— Co za pytanie? 
— Niech ci Bóg błogosławi, uko» 

chana. Będę godny piekła, jeśli za- 
wiodę twe zaufanie. Posłuchaj Etti, 
gdy dostaniesz kartkę ode.nnie, rzu- 
cisz wszystko, natychmiast udasz się 
na dworzec i tam zaczekasz na mnie. 

— Przyjdę, gdy mnie weźwiesz. 

  

Oddzia:: 

BLUMWE i Syn. 
BYDGOSZCZ — WILCZAK 

  
  

Wszelkie maszyny do obróbki drzewa. 

Transmisje— Koła pasowe—bŁożyska— Przystawki i t. p. 

  
    

  

В 2-5) 

Z sercem lekkiem poszedł Mac 
Murdo na zebranie loży. Przygotowa: 
Mia do ucieczki były zrobione. Spo- 
kojnie wszedł na salę zebrań, gdzie 
wszyscy już byli w komplecie. Bracia 
przywitali go serdecznie. Poprzez blę- 
kitnawy dym od papierosów widniał 
czainy płaszcz mistrza, zwierzęce twa- 
rze Baldwina i innych przywódców 
organizacji, 

— Cieszymy się żeś przyszedł — 
zwrócił się mistrz do wchodzącego. — 
Mamy przed sobą zadanie, które roz- 
strzygnąć mógłby tylko Salomon. 

Mistrz mówi © Landerze i 
Egonie — wytłomaczył Mac'u Murdo 
jego sąsiad. — Obaj żądają nagrody, 
którą loża wyznaczyła za zabójstwo 
starego Grabego. Musimy teraz roz- 
strzygnąć, od czyjej padł kuli. 

Mac Murdo wstał i podnióst rękę. 
Poważny wyraz jego twarzy przykuł 
mimowoli, uwagę całego zebrania. 
Zapanowała cisza wyczekiwania. 

— Wielki mistrzu — zaczął on uo 1 
czyście — chcę mówić w kwestji na” 
głej. 

-- Brat Mac Murdo pragnie mó- 
wić w kwestji nagłej — powtórzył 
Maginczi — stosownie do ustawy na- 
szej musimy odłożyć wszystkie inne 
sp awy. Proszę mówić. 

Mac Murdo wyjął z kieszeni wiel- 
ką kopertę. . 

— Szanowny mistrzu i drodzy 
bracial Przynoszę wam dzisiaj niewe- 
sołe nowiny. Lecz lepiej jest dowie- 
dzieć się naprzód, niż czekać aż nie- 
oczekiwany cios obali nas na ziemię. 
Dowiedziałem się, iż najwięksi prze. 
mysłowcy naszego kraju połączyli się 
w celu unieszkodliwienia nas. Znany 
ajent Pincertona, Edwards, jest w na- 
Szym okręgu. Pracuje nad zebraniem 
dowodów, zwróconych przeciw każ: 
demu z nas. Oto powód, który mnie 
zmusił do zabranią głosu w kwestii 
nagłej. „(D. NJ) 
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