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228, drukarni

art. 1.ym ustęp 3-ci brzmiał;

3) ustęp ostatni

(art. 25

konstytucji)

otrzymuje brzmienie następujące: «Sejm zwołany we wrześniu na sesję zwyczajną będzie
zamknięty po upływie czterech miesięcy od
dnia złożenia przez rząd Sejmowi projektu
budżetu.

jeśli

w

ciągu tego

czasu budżet

państwa nie będzie uchwalony, projekt bud:
Żetu złożony przez rząd uzyskuje moc obo:
wiązującą (art. 4) i będzie ogłoszony w
Dzienniku Ustaw, jako rozporządzenie Pirezydenta Rzeczypospolitej».
Art. 4 i 6-ty projektowanej ustawy
miał wyglądać tak jak następuje:
Art. 4. Jako art 38 <a> ustawy z dnia
17 marca 1921 roku (Dz. Ust. Rz, P. Nr. 44
poz. 267) wprowadza się postanowienie następujące: Prezydent Rzeczypospolitej wła:
dny jest w czasie, gdy Sejm i Senat są
rozwiązane, (art. 26) lub, gdy mandaty posłów i senatorów wygasły (art. 11) aż do
chwiji ponownego zebrania się Sejmu i Senatu, wydawać rozporządzenia z mocą ustaw
w przedmiotach zastrzeżonych ustawodawstwu. Rozporządzenia te nie mogą jednak
dotyczyć zmiany Konstytucji. Ustawa szczególna może upoważnić Prezydenta Rzet
czypospolitej do wydawania takich rozporządzeń w czasie, gdy Sejm jest zamknięty (art. 25). Rozporządzenia te będą
się na niniejszy
z powołaniem
wydawane
artykuł Konstytucji na wniosek Rady Ministrów i podpisane przez Prezydenta Rzeczy"
pospolitej, Prezesa Rady Ministrów i wszystkich ministrów oraz ogłaszane w Dzienniku Ustaw. W rozporządzeniach wydanych
na zasadzie ustawy szczególnej nałeży nadto
powołać tę ustawę. Rozporządzenie wydane
na zasadzie niniejszego artykułu traci moc
obowiązującą, jeśli go nie złożono Sejmowi
w ciągu dni 15 po ponownem zebraniu się
Sejmu».
Art. 5, Sesja zwyczajna bieżąca będzie
zamknięta dnia. . .. lipca 1926 r. ze skutklem prawnym przewidzianym w art. 1 p. 3
niniejszej ustawy. Na czas do dnia 31 gru»
dnia 1927 roku upoważnia się Prezydenta
Rzeczypospolitej do wydawania
rozporzą
dzeń na zasadzie art. 38 <a» Konstytucji,
gdy Sejm jest zamknięty.

porządzeń

z mocą

ustawy

Państwie, wymiaru

stanu

prawnego

a także w zakresie zarządzeń,

rzających do zabezpieczenia
wagi budżetowej,
i naprawy stanu

w

sprawiedliwości,
zmie-

równo-

stabilizacji
waluty
gospodarczego w

Państwie, a w szczególności tanże w
dziedzinie rolnictwa i leśnictwa.
Art. 2.

Rozporządzenia

te dotyczyć

nie-

mogą
Spraw,
wymienionych w art.
2, ust, 4, art. 4, 5, 8, 49 us. 2, art.
50, 59 i 69 ustawy Konstytucyjnej z
dnia 17 marca 1921 r. (Dz. Ust. Rz.

P., Nr.44 poz, 267), jak również nakiadania nowych podaikėw
i opłat
podwyższania obowiąpublicznych,
zujących stawek podatkowych porad

normę, przewidzianą ustawą
1 lipca 1926 r.

6

1 maja do 30 czerwca

na

1926

metod

pracy.

W

tej nieufności,

my

dnia konserwatyści, nie widzieliśmy nic
pro- dziwnego, gdyż w naszem
przekoczas od naniu Sejm wybrany na podstawie

obowiązuje

do

dnia ukonstytuowania się następnego
Sejmu,
Art. 4
Wykonanie niniejszej ustawy po-

ruczą się Prezesowi Rady Ministrów
i wszystkim ministrom,
każdemu z
nich we właściwym zakresie działania.

oraz

turę
marsz.
Piłsudskiemu,
wybór
tegoż marsz. Piłsudskiego,
a potem
prof. Mościckiego,—wskazywały naj-

dwie

ustawy

de-

osobno traktujące zmianę konstytucji kretów regulowano sprawy socjalne,
i osobno pełnomocnictwa, a następnie lecz jednocześnie wyłączono sprawy
w drugiem czytaniu projektu zmiany związane z obecnie istniejącem ustakonstytucji zostało ustalone, że Prezy- wodawstwem robotniczem.
W porównaniu do pierwotnej prodent nie ma prawa wydawać rozporząpozycji
rządowej istnieje jeszcze bardzeń pomiędzy kadencjami. Jeżeli więc
różnica co do czasi:
chodzi o ustawodawcze uprawnienia dzo poważna
głowy Państwa, a rozszerzenie jego trwania obrad sejmowych. Rząd prokompetencji,
to tę część projektu ponował 4 miesiące dla sesji żwyczajrządowego Sejm całkowicie w drugiem nej, Sejm przedłużył sesję do 5 mieże
czytaniu przekreślił i wyrzucił,
sięcy. Rząd stał na stanowisku,

Sejm natomiast

ustawę Prezydent powinien zwołać Sejm do-

uchwalił

rządowi,

pełnomocnictwa

Art.

Upowažnia
czypospolitej

się
na

1.

Prezydenta
podstawie

Konstytucji i w brzmieniu

dnia... lipca

1926

Nr. „. poz. ...) dó

r.

(Dz.

Rze:
art. 44

ustawy z

Ust, Rz. P.

wydawania

roz-

piero na żądanie bezwzględnej

Kronika

reklamowa

z prowincji o 26 proc. drożej

Na dzisiejszem

Expose wywarło

w sprawie

katastrofy
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Dziś w

roku, której ofiarą padł tranzytowy:

objąć

tę

silną

za

wrażenie.

południe

ogłoszony

wyrok

niemiecki, zdążają”

gdański wniosek niemiecki całkowicie odrzucił, stwierdzając, że katastrofa
musiała nastąpić wskutek rozmyślnego rozśrubowania szyn. Trybunał

Marszałek

był przez

Izby, p. Herriot

bezstronne,

o

chodzi

Jeżeli

teoretyczne

świadectwo to mowa p. Herriota
była konsekwentna, ale właśnie dla-

uplastyczniała

tego

doskonale,

że

republikańsko-parlamentarny,

Skrzyńskiego.!
Lecz nie udał
się Francji ich
Herriot — Skrzyński i jego gabinet
trwa kilkanaście godzin:

polskie z należytą

kogoś «chamem»
wierszu

bez czarodziejskiej oprawy

Wyspiańskiego.

Nie ja

pisywałem

go. Lecz cóż ono Ewe

Francji

porwany

wiatrem,

Zmiana

się

pomiędzy

wiono

wybrać

regulaminu

sen

w

obrad

myśl

Senatu,

art.

58-g0

specjalną

komisję
konstytucyjną,
która
po
rozpatrzeniu obu projektów, przedłoży
swe sprawozdanie na pienum Senatu.
Komisja ta obradować będzie od poniedziałku począwszy do Środy włącznie. Plenum Senatu obradować będzie
nad temi sprawami w piątek i sobotę
przyszłego iygodnia.
RZE KES AS

Kat.

Lud.,

AKSA

Str. Cht,

IKS

Kl. Pracy

i Wy-

zwolenie.
Wszystkie inne poprawki do tego
artykułu
i do
następnych odpadły
poczem cała ustawa została przyjęta
w 3:em czytaniu kwalifikowaną większością 246 głosów przeciwko 95.

Do

Izba przystąpiła do pro-

ustawy
art.

o

igo

pełnomocnictwach.
przyjęto

poprawkę

włączenie do zakresu uprawnień
zydenta

Rzeczypospolitej

o

Pre-

wydawania

rozporządzeń co do świadczeń społecznych.
Przy art. 2-gim przyjęto 165-iu
głosami przeciwko 156 poprawkę aby
z tych spraw, których rozporządzenia
dotyczyć nie mogą, skreślić sprawy
dotyczące

„obowiązującego

ustawo-

dawstwa robotniczego. W ten sposób
nadano rządowi prawo
w tej dziedzinie.

dekretowania

o skreślenie z wyłączeń

ustawy mieszkaniowe.
jęto 180 głosami

konwent

Konstytucji.

Również przy:

przeciwko

154 po-

senjorów

Po

przerwie

przewodniczący
oznajmił, że
głosowanie było zarządzone formalnie i
że niemożliwem
przeto jest zarzą-

(Komunikat P. A. T).
lzba przystąpiła do 3-g0 czyt.
projektu ustawy o zmianie Konstytu- dzenie głosowania powtórnego.
cji. Bez dyskusji przystąpiono do Rozwiązanie Sejmu nie przeszło,

głosowania.

Wniosek
(ZLN), aby

posła

Prószyńskiego

termin wyborów

od czasu

zna- czytaniu
Sza-

konwentu

jorów Senatu, na którem omawiano
Sposób
załatwienia w Senacie projektów ustaw o zmianie Konstytucji
oraz o pełnomocnictwach.
Postano-

została przyjętą. Wywołało to wielką
i Wodzach Naczejnych armji polskiej. Że wrzawę i stukanie w pulpity, wskuczego
przewodniczący
musiał
dotychczas bywało inaczej,to obecnie nie ma tek
znaczenia.
Cat.
przerwać
posiedzenie
i
zwołać

przez

Senat

albo

zmiany

wa

WARSZAWA, 22ViI. Pat. Sejmokomisja konstytucyjna
pod prze-

wodnictwem

_— posła

(Str. Chł.) rozpatrywała

Polakiewicza
wniosek

klu-

bu PPS. Wyzw. Str. Chł. o natychmiastowe rozwiązanie
Sejmu z tem,
że nowe wybory miałyby się odbyć
w październiku. Referent pos. Niedziałkowski

(PPS)

wskazał na koniecz-

ność rozwiązania Sejmu w imię utrzymania parlamentaryzmu. Pos. Niedziałkowski

uważa, że zmiana ordyproponowana przez
nie wpłynie na zmniejszenie

przyjęte nacji wyborczej

p. Briandem przez Senat uchwali zwykłą większop. Herriot ścią lub odrzuci
większością 11-20lewicowcem,
umiarkowanym
Pp.
tych,
Prezydent
zarządza
ogłoszenie
a
agresywnym,
lewicowcem
mocze

marszałka Trąmpczyńskiego

odbyło się posiedzenie

dzie pisał o Polskich Naczelnikach Państwa

następujący ustęp:
«Jeżeli
Oznacza, że w ciągu — КП- Sejm uchwali ponownie większością
jak 11-20 tych projekt ustawy odrzucony
francuska,
dni władza

sztandar

Dziś

przewod-

artykuły pod nagłówkiem
<chamy i bandyprawkę klubów ZLN. Ch.N. i Ch, D.
ci». Nie ulega dla mnie najmniejszej wąt*
aby
wyłączyć
prawo
małżeńskie.
pliwości, że prof, Bartel zna Wyspiańskiego
Wszystkie
inne
poprawki
zostały odi rozumie, że publicysta polski chętnie się
rzucone.
posługuje tekstem poety.
Natomiast z całem uznaniem, z całem
Przystąpiono do głosowania nad
entnzjazmem witam drażliwość prof. Stroń« ustawą w całości.
skiego w sprawach polemiki i konieczności
Ponieważ dia wniosku o imienne
przestrzegania w każdej polemice wytwornej
głosowanie
brakło dostatecznego pokurtuazji. Ujawnienie tej drażliwości stanowi
parcia,
przewodniczący
zarządził gło:
w życiu prof. Strońskiego nową erę, całkiem nową erę. Sądzę, że zapanuje ona w sowanie
przez powstanie i stwierartykułach tego jednego z najwybitniejszych dzil,
że ustawa
w
3-em czytaniu
naszych publicystów nawet wtedy, gdy bę-

rozwiązania Sejmu skrócić z 90 u dni
Teraz przychodzi Poincare.
Polanas
dla
jest
to
na 60, upadł.
Nazwisko
był
Poincare
Do art. 9.go przyjęto 211-tu gło"
przecież rząd parlamentarny t. j. o- ków sympatyczne, bo
obrońcą treści tych sami przeciwko 138 wniosek posta
party na większości Sejmu, gabinet bezwzględnym
które mieli wykonać Konopczyńskiego (ZLN) i Strońskiego
prof. Bartla jest gabinetem narzuco- zobowiązań,
nym, który się nawet nie pytał Sej- Niemcy według traktatu Wersalskie- (Ch. N.) aby skreślić przyjęty w 2-em
czy.
ku

nictwem

pod

ustaw językowych odrzucono.
Następnie przyjęto 173-ma głosa:
dyjnego frazesu wielkiego mistrza, nie bę«
dzie uważać za epitet ordynarny. Nigdybym mi przeciwko 161 poprawkę Z. L.N.
pełnomocnictw
nie uważał za możliwe dla siebie nazwać aby wyłączyć z pod

nie odpowiada intencjom konst. 17
marca. Nasza konstytucja przewiduje

mu, które partje go popierają, a które nie.
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7:ej po poł.

Poprawkę

republikańskich.

zasad

władze

i Bzad.

WARSZAWA,
o godz.

jektu
został

ruchu tranzytowego i przytoczył jako najważniejszy dowód wspomnianą
katastrofę,
Wyrokiem dn. 22 lipca 1926 trybunał rozjemczy
niemiecko-polsko-

utrzymywany

świątecznych

Pełnomocnictwa.

cy z Malborga do Berlina. Bezpośrednio po katastrofie rząd niemiecki
wystąpił ż wnioskiem o stwierdzenie, że rząd polski przez wadliwe
utrzymanie toru kolejowego spowndował ciężkie niebezpieczeństwo dla

uznał, że tor kolejowy
starannością.

n-ch

Sposób załatwienia w Senacie
uchwalonych projektów,

Nasiępnie

starogardzkiej.

pociąg pośpieszny

niąc

Rząd mógł

nieagresji

trybunału rozjemczego niemiecko-polsko-gdańskiego dla spraw ruchu tranzytowego w sprawie katastrofy starogardzkiej w nocy na 1-go maja 1925

żającej liczbie przeciw niemu się opo:

władzy.

o

pretensji niemieckich

wielbicigi Sowietów, zeszedł z podium
prezydjalnegoi wygłosił mowę bro-

władzę niezależnie od takiej czy inne
ustawy. Przecież i teraz jeszcze sarno
istnienie rządu dr. Bartla nie zupeł-

pakty

40 gr. W

Sejm

jego, nieodzownym

wśród senatorów jaknajlepsze

Oddalenie
GDAŃSK,

lub nadesłane

«Ogłoszenia cyfrowe i tabelowe o 25 proc. drożej.

posiedzeniu komisji

zdaniem

Uważa pojedyńcze

że nię przełamie
tych
nastrojów w
społeczeństwie, które w tak przewa-

Lecz prof. Bartel zamiast budowiękwać
w Poisce silną władzę,
zaczął
tę
ograniczył
Sejm
lecz pod całym szeregiem warunków szości posłów,
odbudowywać
polski
parlamentai zastrzeżeń. Ustawa taka nosiła inny liczbę do jednej trzeciej posłów. ryzm.
”
charakter, aniżeli pierwotny projekt Ważniejsze jeszcze zmiany zaszły
Jest to zwrot niepożądany. Pomirządowy, aniżeli konstytucyjne roz- nie w dziedzinie literalnego brzmienia
mo
bowiem gorącej obrony
parla:
interpreszerzeniejkompetencji Głowy Pań: ustawy, lecz jej politycznej
mentu,
w
której
celują
zwłaszcza
po:
stwa, Zamiast tego, na mocy specjal: tacji. Oto rząd pocieszał posłów na
nej ustawy, Sejm z własnej woli de. komisji, że „nazajutrz po zamknięciu słowie endeccy, prof. Głąbiński, prof.
leguje część swoich uprawnień rzą- sesji zwyczajnej może się zacząć se- Konopczyński i inni—widzimy, że i
dowi, który nadal według konstytucji sja nadzwyczajna” i posłowie na no- inne państwa w Europie wchodzą na
ma być tylko jakgdyby jedną z ko- wo zaczynają się uśmiechać do myśli aparlamentarną drogę rządów. Te zaś
misyj sejmowych, komitetem wyko: o Sejmie obradującym w permanen* które obstają przy systemie parlamentarnym poddają się same atmocji.
nawczym Izby.
Uchwalona
wczoraj 7przez lzbę sferze nieznośnych stosu nków.
W drugiem czytaniu pelnomocZwłaszcza przykład
Francji jest
Poselską ustawa nosi wyraźnie piętno
nictwa miały wygląd następujący:

nadającą

Wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na strenie 2-ej i 3-ej 30 gr

10 groszy.

niewystarczające i niepotrzebne, a będzie dążył do zawarcia
traktatu
o nieagresji obejmującego wszystkie państwa Europy północno-wschodniej.

zaszły podczas
O pełnomocnictwach
trzeciego czytania następujące zmiany
na lepsze:

nictwach zezwolono, aby drogą

OGŁOSZEŃ:

minister Zaleski
wygłosił ekspose, w
jego zadaniem będzie osiągnięcie stałego

cuci ten zmartwiały Sejm, przywraca system
w nim energję, pewność siebie, stwa- który był ideałem w. XIX, nie odpo*
obecnych czarza iluzję, jakgdyby ten olbrzymi an- wiada już potrzebom
sposób obaten
w
ty-sejmowy przewrót w opini całego sów. P, Herriot
W ustawie o zmianie „konstytucji
Sejmu na półtora roku i wydawanie
sięgnął po
narodu nie był faktem, nie był współ: liwszy p. Brianda — sam
przez ten czas praw-dekretów. Istot- zgodzono się, aby Prezydent wydagabinet
tworzyć
czesną
polską
rzeczywistością.
usiłując
władzę,
nie ówczesny projekt rządowy szedł wał rozporządzenia pomiędzy kaden*
słoInnemi
j.
Diatego
też
istota
różnicy
ponarodowe
cji
koncentra
na mocy
konstytucji
zupełnie
racjonalnie
w
kierunku cjami Sejmu,
kraju
a
ratowani
idei
Herriot
między 17 czerwca, a 22lipca nie leży wy p.
wzmocnienia uprawnień Głowy Pań: samej, bez upoważnienia specjalnej
'w
różnicy projektu ustawy projektowa- przez nadanie rządowi pełnomocnictw
stwa, Prezydent miał prawo wyda- ustawy. Przywracając więc te rozsze:
przeciwstawić
nej przez rząd
a brzmienia tych dwóch specjalnych — chciał
wania rozporządzeń 1) pomiędzy ka- rzenie praw Prezydenta, Szjm jednak
ia
ego przez
ideę
załatwian
wszystki
usiaw
uchwalonych
przez
Sejm,
lecz
wyłądencjami 2) na podstawie
szczegól- dotkliwie go ogranicza, przez
ną
powszech
zgodę,
jednym
słowem
leży w nastrojach, w psychice,jktóra w
nego upoważnienia pomiędzy sesjami czenie z tej kompetencji prawa zmiezwiązku z ustępliwością rządu pow- koncepcji, która u nas w Polsce
niania ordynacji wyborczej do Sejmu
Sejmu.
koncepcji
gabinetu
stała w Sejmie,
wytworzyła
się w odpowiadałaby
W przeciwieństwie do tego pierwot- i Senatu.
społeczeństwie.
Wł.
Grabskiego
lub
Kazimierza
Następnie w usiawie o pełnomocnego projektu rządowego Sejm opragabinetu
hr.
Społeczeństwo tęskniło do silnej Bartla, — koncepcję

cował nie jedną, lecz

WILEJKA PO WIATOWA—ul. Mickiewicza 24

senackiej.

co jest,

9 8

ŚWIR — ul. 3-go Maja 5
WARSZAWA — Nowy Świat 46—14

ZALESKIEGO,

(żel, wł. Słowa).

którem podkreślił, że głównem
miejsca w Radzie Ligi Narodów,

oczywišciej że sami posłowie, sam
Sejm jako instytucja doszedł do przekonania, że rola jego jest skończona, koalicja.

Art. 5.
wiedziały.
Ustawa niniejsza wchodzi w życie
Cóż robi prof. Barte?
Wtedy w dniu
17 czerwca
taki z dniem ogłoszenia.
Metodycznie, z jakąś pedagogiczW porównaniu do drugiego czynastrój panował w Polsce, że organ
ną wytrwałością,
rząd
prof. Bartla
profesorów
uniwersytetu
Jagielioń- tania ustaw o zmianie konstytucji i
skiego
Czas krak, źle rozumiejąc
intencję i literę projektowanej ustawy
napisał, iż rząd projektuje zamknięcie

—

zagranicznych

ścido Sejmu, krytykii potępienia jego z polityką hr. Skrzyńskiego.

z

Art. 3.

ST.

—

warunkiem pacyfikacji Europy. Minister powołał się przytem na Locarno,
które, zdaniem jego, nałożyło strasziie ofiary na Polskę. jeżeli Polska podomagač się
rozwiązać Sejm. Natomiast rząd rów- nosi tak znaczne ofiary dla pokoju ogólnego, to ma prawo
udziału
w instytucji, której znaczenie
wskutek
Locarna ogromnie się
nież nie bez słuszności może utrzy- wzmogto,
mywać, że ustawy uchwalone
przez
Minister podniósł, że b. uwazał kwesije ekonomiczne za najbardziej
lzbę nie wiele się różnią od projektu miarodajne będzie przy ustalaniu wytycznych naszej polityki zagranicznej.
(Rzeczą charakierystyczną jest, že minister Załeski jest ekonomistą—skoń:
rządowego.
dyrektor
czył
wyższą
szkołę ekonomiczną w w Londynie—, tak samo
Takie
jednak
kompromisowe
į
departameniu
p. Jackowski skończył wydział ekonomiczny w Berlinie).
oportunistyczne oświetlenie
nie od- Uważa, że i Niemcy winni dążyć do polepszenia wzajemnych stosunków
powiada rzeczywistości. Nie należy i właśnie pierwszym krokiem do tego powinno być skończenie wojny
znaczenia tych aktów oceniać wed- celnej i zawarcie traktatów, awięc oparcie naszych stosunków z Niemług litery ich prawnego
brzmienia, cami na podstawie ekonomicznej,
Jako najlepszą gwarancję naszych stosunków z Rosją, na które milecz według efektu, które wywołają
nister zapatruje się raczej optymistycznie, uważa wzrost obrotów handlow społeczeństwie. W ostatnich miesią- wych z Rosją [ma nadzieję, że w przyszłym roku wzrosną one dwukrotcach byliśmy Świadkami coraz to wzra- nie] i wykonanie przez Rosję wszystki ich klauzul traktatu Ryskiego. Co się
stającego w narodzie uczucia nieufno- tyczy paktu o nieagresji to w tym względzie jego polityka zbiega się

r. i o
prowizoijum budżetowem na Czas tak niemądrej (tak głupiej, jak słuszod 1 lipca do 30 września 1926 r. nie powiedział marsz. Trąmpczyński)
(Dz. Ust Rz. P., Nr. 63, poz. 376), ordynacji wyborczej, złożony z роustanawiania nowych monopoli i pod- słów wybranych
na podstawie
nie
wyższania ceł, obiegu biletów zdaw- innego sprawdzianu, jak porykiwań
kowych
i bilonu ponad dotychczaograniczonych agitatorów —może tylśowe uprawnienia, zbycia, zmiany i
obciążenia
nieruchomego
majątku ko zło przynieść Polsce. To też ciew rezultacie
państwowego, obowiązującego usta- szylišmy się, gdyśmy
wodawstwa
robotniczego,
zmiany zamachu majowego ujrzeli Sejm zban.
ordynacji wyborczej do Sejmu i Se: krutowany w opinji publicznej i donatu,
ustaw samorządowych, ordynacji wyborczej do organów samo- tkliwie sponiewierany.
Głosy z prawicy Sejmu, które odrządu, zmiany granic województw,
zywały się, że należy oddać dyktaustaw językowych

Ustawa niniejsza

WARSZAWA,
senackiej
do spraw

uzupełnieniu

wizorjum budżetowego

CENA

MIN.

ul. Rynek 19
ul, Piłsudskiego
ŚWIĘCIANY — ul. Rynek

STOŁPCE

za tekstem

w komisji

w

administracji Państwa,

uporządkowania

ы 0

— ul. Majora Mackiewicza 63

EXPOS

kresie:

i uproszczenia

— ul. Zamkow:

ŚWIĘ CIANY — ul. Wileńska 28

POSTAWY

— ul. Wileńska 1

sprzedaży detalicznej cena pojedyńczego n-ru 15 groszy,
Opłata pocztowa niszczona ryczałtem.

za: które obecnie zostały wprowadzone
do konstytucji, były już prawie pouzgodnienia ustaw obowiązują wszechnie akceptowane przez opinję
cych z Konstytucją i wykonania jej
i zmieniającej konstytucję, której nie- postanowień, przewidujących wyda- jeszcze przed zamachem majowym.
projekt, aby Prezydent mógł
które ustępy tu powtarzamy:
wanie osobnych ustaw, reorganizacji Np.

dniu 16 czerwca, a więciprzeszło miesiąc temu Rada ministrów
przyjęła projekt ustawy uzupełniającej

W

LIDA

212

Zmiana konstytucji I pełnomocniton.

W

NOWO

GRODNO — Plac Batorego 8
KAMIEŃ KOSZYRSKI — Związek Ziemian

Piątek 23 lipca 1926 r.

4, otwaria od 9 do 3. Telefony:

NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa 1
NOWOGRÓDEK — ul. Mickiewicza 20

prawicę

kryzysu. Pos. Petrycki (ZLN) stawia
wniosek: „Sejm postanawia załatwić
prawicowcem, ustawy w brzmieniu ustalonem po- wnioski poselskie w sprawie rozwiąwybitnym
Poincare
imieniem wałki z którym, imieniem nowną uchwałą Sejmu».
zania Sejmu po rozstrzygnięciu kweW głosowaniu nad art. 11-tym stji zmiany ordynacji wyborczej do
potępienia którego Francja wybrała
przywrócono skreślony w 2 em czy- Sejmu i Senatu".
swój parlament z 11 Maja 1924 r.
Takie skoki od Herriota do Poin: taniu ustęp tego artykułu, nadający
W dyskusji za rozwiązaniem Sejcarego, takie zmiany w kilku godzi- Prezydentowi Rzeczypospolitej prawo mu przemawiali przedstawiciele klubu
nach dowodzą tylko, że Francja jako wydawania dekretów z mocą ustaw Ukraińskiego.
Koła
Żydowskiego,
państwo pogrąża się coraz głębiej w w czasie gdy Sejm i Senat są roz: NPR, Str. Chłop. Wyzwolenia, EPS.
otchłani politycznej neurastenji.
wiązane.
przeciw—posłowie Zw. Lud. Nar. i
Pod tym względem u nas jest.o
Do tego ustępu
przyjęto nadio Ch. D. W głosowaniu przyjęto wniowiele, wiele lepiej.
poprawkę posła Putka (Wyzw.) o wy- sek posła Petryckiego 17-tu głosami
kompromisu.
Stronnictwa
broniące tu wielomówiący.
Prof.
Stanisław
Stroński
zarzuca
mi
we
łączeniu
z uprawnień
Prezydenta przeciwko 13-:tu. Pos. Niedziałkowski
W sobotę rząd p. Brianda
zażą:
sejmowładztwa (najgoręciej w tym
wczorajszej Warszawiance, że nieparlamen ordynacji
wyborczej
do
Sejmu
i Se. złożył referat a pos. Petrycki został
pełnomocnictw,
kierunku w dniach ostatnich szła en- dał od parlamentu
tarnie nazwałem premjera Bartla chamem,
natu.
Ustęp
ten
przyjęto
250
u
głosawybrany referentem komisji. Referendecja, której dorównują socjaliści) podobnie, powiedzmy, jak to u nas
Z przyjemnością zaznaczam, #6 pisząc
mi
przeciwko
94.
Za
wnioskien!
głotem wniosku mniejszości został pos,
reąsą zadowolone, gdyż nie bez słusz- uczynił prof. Bartel, a w Belgji
swój artykuł przekonany byłem, że prof.
«sowały
ZLN,
ChN,
ChD,
Piast,
NPR,
Czapiński (PPS).
ności twierdzą, że większość zmian,gząca konserwatywno
- sozjalistyceaa
Bartel zwróconych do siebie słów z melo

SŁOWO

ECHA

KRAJOWE
Korespondencja

„Słowa*

Wobec

—

na którem

to zebraniu

doniosłego

projektu rzą:

dowego o zmianę nieszczęśliwej konstytucji marcowej i wywiązanych nad
nim rozpraw sejmowych, które zajęły opinję
publiczną,
przeszła bez

GRODNO.
Co słychać w Grodnie? —Zacznij-

Poincme toorzy gabinet.

O tytuł profesora.

Co słychać w Grodnie
—

Nr 169(1179

żadnej

posłanka Hol-

my od rzeczy wesołych, Teatr miejski der-Eggerowa wygłosiła dłuższy od.
wystawił
Sztukę Verneuilla
p. t. czyt na temat odrodzenia moralnego
„Orzeł czy Reszka*.
Krotochwila Polski, Doszła do wniosku, że nafrancuska, jak każda inna tego
po- rody odradza etyka
chrześcijańska,
kroju, niezła, Niektórzy, a zwłaszcza poczem zebranie zostało zamknięte.
prasa klerykalna, bardzo nad wysta
Żniwa w okolicach już się roz*
wieniem tej sztuki pomstowała, znaj- poczęły.
się
zapowiadają
Zbiory
dując ją za zbyt „krotochwilną*. Grą średnio, jakkolwiek z tendencją
ku
była mierna. Dzienniki chwalą pana lepszemu, w niektórych miejscowośPiwińskiego i rzeczywiście zasługuję ciach nawet zupełnie dobrze. Mieszon na wagę, gdyż młody to artysta, kańcy jednak Grodna walczyć ciągle
a pamiętam,
jak niedawno
zaczynał muszą
a
zbožową,
ze spekulacją
zaledwie pierwsze swe kroki stawiać zwłaszcza z wyzyskiem piekarń, któna scenie
wileńskiej i wybija
się rych
są
przeważnie
właścicielami
szybko. Sezon się kończy.
P. Rych- żydzi. Właściwie ceny chleba reguluje
łowski
opuszcza
Grodno.
„Nowe młyn Kosowskiego, którego właściŻycie* pisze z tej okazji „chwała cieła nazywają powszechnie królem
Bogu", ałe, zdaje się, nie ma
racji, mącznym. Mimo to jednak, że mąka
gdyż
dyrektor to wytrawny i rutynę w młynie potaniała,
w
piekarniach
posiada nie byle jaką,
zwłaszcza je* cera chleba została utrzymana, oczyżeli chodzi о prowadzenie teatru wiście, że połądana byłaby w danym
prowincjonalnego.
Jesień
teatralna wypadku interwencja władz.
Grodna rozpocznie się pod znakiem
iż
Na zakończenie należy dodać,
„inwestycji*, naturalniel, bo oto roz- interwencja odpowiednich czynników
gości się w starym gmachu... „Redu- rządowych przydałaby się również w
ta". Dyrektor Osterwa'już był, już stosunku do zbyt namiętnych pływaoglądał na własne oczy, już wypo- ków, gdyż statystyka nieszczęśliwych
wiedzał pierwsze
expose.
Przede- wypadków na Niemnie zwiększa się
wszystkiem więc.. kurtyna — ta ma z dniem każdym.
:
być
„przebudowana”,
zmieniona,
Z. М.

uwagi

uchwała

Sejmu

czy

komisji
sejmowej
o nauczycielach
szkół średnich.
Przy
rozpatrywaniu wniosku rzą:
dowego w tej sprawie, jeden z pos-

łów wniósł poprawkę polegającą

PARYŻ. 22 VII. Pat.
remu

misję

utworzenia

Foincare

gabinetu.

misję tę przyjął

dwu

WARSZAWA, 22, Vil (żel. wł. Słowa), Z Paryża donoszą, że wczoraj podczas nocnego posiedzenia lzby doszło w mieście
do olbrzymich
manifestacyj przeciwko Herriotowi, które się powtórzyły gdy
Herriot je.
chał składać dymisję. Manifestanci wznosili okrzyki na cześć Poincare'go.

WARSZAWA

22. VII (że, wł, Słowa).

Briand

wejdzie prawdopodob-

objął prezesurę oraz finanse. O ile Caillaux
takim razie większość dla rządu Poincarego

Poincare'go,

któryby

nie wejdzie do gabinetu, w
będzie bardzo
nieznaczna

i może się okazać również bardzo nietrwałą.

Jest możliwe, że Poincare obejmie prezesurę i sprawy zagraniczne,
natomiast finanse M. Bokanowsky,.który był głównym mówcą
opozycyj:

tysiące, liczba profesorów w kraju *а nym prawicy przeciw Caillaux,
tym

samym

wzrośnie

i rozwinie się

nauka!
Sprawiedliwości
stanie się
Zabiegi p. Poincare dokoła stworzenia gabinetu.
także zadość,
Poco
tytuł profesora
ma być
monopolem $uniwersytetów.
PARYŻ, 22. VII. PAT.
W. godzinach
południowych
_Poincare
Niech żyje demokracja w nauce i przyjął Alberta Sarraut, Cazalsa, Franclin Bouillona,
Barthou,
Bokanownauczaniu! Z czasem możemy się skiego, Louis Marina.
Paul Bancour oświadczył dziennikarzom, że nie
spodziewać,
przyjdzie także zrówna» może współpracować w jednym gabinecie z Poincare.
Cazals zakomuninie szkół powszechnych
z szkołami kował Poincaremu,'że grupa radykałów socjalistycznych bardzo życzliwie
średniemi,ja może gdy dobrze pójdzie widziałaby Poincarego na czele jednego z ministerstw ale nie na czele gaw tym samym co dotąd kierunku i z binetu.
Barthou zakomunikował, że nie uchyla się on od współpracy z
szkołami akademickiemi, Ale czemu Poincare, jeżeli ten zaofiaruje mu jedną z tek. Louis Marin stwierdził, że
sejmowy autor owej demokratycznej jego frakcja jest jednomyślna co do tego, iż jedynie Poincare jest zdolny
poprawki, zamiast powoływać się na podjąć się misji tworzenia gabine:u.
ideały równości
powoływał się na
PARYŻ, 22.11 PAT). Poincaro po zakończeniu dzisiejszych narad z
praktykę zagraniczną, mianowicie w
rzedstawicielami frakcyj parlamentarnych, udał się do Prezydenta Repub.
Niemczech?!... Tymczasem motyw ten i złożył sprawozdanie o wynikach swoich obrad. Poincare jest przeświadjest zupełnie niezgodny z rzeczywis- czony, że jutro rano uda się mu utworzyć gabinet.
tością. W Niemczech, przedewszystPresja kół waszyngtońskich,
kiem każdy wykładający
w gimnaz-

jum ma poza sobą ukończone studja

LONDYN, 22.VII. PAT. Reuter donosi z Waszyngtonu:
Sympatje
uniwersyteckie,
Innych
niema, —
uszyta z kilimów swojskich. Tak,
kół
rządowych
dla
Francji
w
jej
zmaganiach
się,
z
trudnościami
finansowszyscy zaś dzielą się na: trzy fklasy
tak, kurtyna
musi być inną! potem
zniecierplipewne.
na
względu
że
powściągliwemi
bardziej
się
stały
wemi
PINSK.
pod względem swoich kategorji służ:
dopiero «Reduta» grać zacznie. Krążą
bowych. 'Normalnie każdy uprawnio- wienie wywołane ostatniemi przesileniami gabinetowemi. Wszystko wska*
pogłoski, że magistrat już się zakrzą— Wykrycie
nadużyć
posła ny jest nauczycielem (Lehrer), Ci któ: zuje na to, że Francja została powiadomiona o tem, iż nie będzie udzieta wokół spreparowania takiej kurtyny
Wolickiego.
Znany
działacz
socjalirzy szczególnie odznaczali się na po- lona jej w Ameryce za zgodą rządu żądna pożyczka dopóki rząd francuski
jaką chce
mieć dyrektor Osterwa,
nie uzyska
Narazie niewiadomo ile to będzie styczny (P.P.S.) towarzysz Wolicki, lu pedagogicznej pracy otrzymują ty- ratyfikowany.votum zaufania i dopóki układ w sprawie długów nie będzie
kosztowało. Podobrio 'pomysły: deko- który zorganizował już w kilku para- tuł nauczyciela wyższego (Oberlehrer).
wydatne zasługi i EORZR
racyjno konstruktorskie
„Reduty“ w fjach naszej djecezji swoje komitety, Jeżeli zaś położyli
ET AK
IAL
EEOSADAORO
TTC WCETR
DTR ÓŃ
RECARO?
Wilnie

kosztowały

bardzo

a kurtyna przeważnie
była
szczona,
Skoro już mowa o teatrze,

drogo,

został oskarżony

o rozmaite

naduży-

spu- cia pieniężne przez partję, jaką reprer
zentowal.

nie-

podobna
nie wspomnieć o nadzwy*
czajnym widowisku, jakie się odbyło
w niedzielę dnia 18.
Na scenie pp.
Pławski i Mazurkiewicz.
Oczywiście

która

wykryła

wiele

kompromitują

cych afer.
Bardzo bliski współpracownik Woszerzeniu

„oświaty*

był to wiec właśnie tego stronnictwa, raszych kresach, z powodu

z PPS». Opis tego
jemy w pismach:

Przed

Pławski.

zebrania

słuchaczami

stanął

Ręce w kieszeniach,

znajdu-

na

przepro-

wadzonej jak wyżej rewizji — p. Piątek, redaktor gazety „Krasnoje zna-

mia" siedzi już w więzieniuiw Pińsku.
Aresztowanie tego działacza spowo-

poseł dowało zaledwie bardzo powierzchowpostać

ne zajrzenie

przez

prokuratora

do

aktów Turu (Tow. Uniwers. rob.).
Mamy nadzieję, że po przeprowadzeniu
dokładnego śledztwa jeszcze
„expose* mieszane było jak groch z
kapustą. Publiczność podniósła na sali więcej przyjaciół posła Wolickiego
straszny hałas okrzykami:
«precz z dostanie się pod klucz, aczkolwiek
mową»,
«precz z PPS,» Komuniści grono tych „zacnych* działaczy chciai mniejszości narodowe nie ustawały łoby teraz całą odpowiedzialność zwrów krzykach, aż dopiero interwencja cić wyłącznie na byłego kasjera Turu
45
P.
icji, która aresztowała kilku „krzy- p. Piątka,
czbw”,
na chwilę
przywróciła
— Orzeł bez korony. Przy ul.
spokój.
Ogińskiego wykańcza się dom na
Po skończonej mowie posła zabrał Oddział
Banku Polskiego w Pińsku.
głos przewodn. wiecu Mazurkićwicz,
Na jakie cele oddział ten ma słuktóry wyjaśnił treść nieżrozumiiałej żyć nie wiadomo, boć dzięki dotychprzypominająca tygrysa,
chcącego
rzucić się na swoją ofiarę, Długie

mowy

posła Pławskiego

ciągu przeszedł

do

i w dalszym

krytyki

samo-

wa on udzielany w rzadkich wypad-

czasowej

naszei

polityce,

nas pożądaną,

jako zachęta:

do indy-

widualnej naukowej działalności. Tymczasem

num

poprawka

czy

Sejmowa

na ple-

w komisji sejmowej

walona,
nie uwzględnia
niezadługo konieczności,

łach średnich

wogóle

będą

być

mogli

absolwenci

prac ustawodawczych nad odnośnym
projektem, warto istotnie
w tym razie zwrócić się do wzorów niemieckich, ale prawdziwych, nie zaś kłam-

chać, Birk

A. P.
LAY ROCYDNEÓWI

Onegdajszej nocy w całym szeregu
miast Połski policja polityczna przeprowadziła
rewizje
i aresztowania
wśród pewnych kół ukraińskich od-

dawna podejrzewanych

o uprawianie

Podczas wiecu były
rozrzucane
proklamacje komunistyczne, białoruspolitycznych.

Gdynia,

Jest wieczór.
mleczysto-szarą

dn.

w obecnie wykrytem szpłe-

gostwie należał do kół wybitnie inte-

'zakochaną parę, która się całowała... bywatel Pacanowa czy też Rypina
Okropne! — słoneczko raczej by się zwierza się swym znajomym paniom

spaliło ze wstydu, niżby miało sobie ze swych kłopotów: oto chce się na

15 lipca.

na coś podobnego pozwolić! Ono gwałt ożenić i tu przyjechał szukać
Ponad gładziuchną, wprawdzie już jest trochę bardziej przyszłego ideału. O twarz mu nie

ton zatoki unosi

się zepsute, niż było parę miesięcy

Ogółem

Moskwy

b. poseł estoński Birk,

Estonji, co

na niekorzyść Rosji sow.
był z estońskim

Z Moskwy
nie Unszlicht.

sły*

Dzierżyński

otruty

areszty

ześtawiają

ostatnich pogłosek,

te areszty

Dzierżyński

mianowany

żosta-

(?)

temu

chodzi—może

być

nawet

nietadna,

agitatora.
Wskutek

ze Śmiercią

śmiercią

z poważnemi

nano

bomby, dość

Jak stwierdzono.

i różne

rachunki

nadeszłe

Dzierżyńskiego.

Dochódzenie
prowadzi sędzia śledczy Pelczar.
W stosunku zaś do osób wojskowych prokurator wojskowy maj. Bus.

stało z nich nic absolutnie,
za wyjątkiem chyba pożółkłych,
niedorwanych przez wichry, wyblakłych strzę:

zamachu

dokopry-

o wielkiej sile
wybuchowej.
Był
to kawał rury przeszło metrowej długości,
napełnionej materjałem wybuchowym, jakiego używają górnicy w
kopalniach.

Drugi

zamach

dokonany

został

na redakcję dziennika pos. Korfantego
„Polonja“,
Qkoło
północy dozorca gmachu

zauważył trzech

osobników,

którzy

nieśli nabój dynamitowy
skonstruowany
z rury żelaznej i chcieli go

podłożyć pod redakcję,

zaalarmował

on policję, która sprawców

niedosz-

łego zamachu aresztowała.

Sprawca-

mi są: Króliczek, Koczubik i Wawrzyńczyk.
Przed sędzią śledczym _ przyznali
oni, że istotnie planowali zamach na

redakcję <Polonji».

Prowadzone

z

wielkiem

natęże-

niem śledztwo trwa w dalszym ciągu.
Spodziewane są dalsze aresztowania,
Na jakiem tle zamachów tych dokonano, dotychczas niewiadomo.
Całkowitego wyjaśnienia sprawy
spodziewać się należy w najbliższych

godzinach.

BW” sprawie planowanego zamachu
na redakcję «Polonji»
dowiadujemy
się dalej, że
aresztowano
7 osób,
podejrzanych o współudział w zama-

chu. W' paczce którą odebrano spraw-

com znajdowały się części piekielnej
maszyny oraz 12 kg. dynamitu.
Gdyby
zamach
się udał
cały
gmach redakcji «Polonji» napewnow

ciągu

kilku

sekund

wyłeciałby

w

52.000 nieletnich
przestępców w Rosji,

rych

zasiądzie

niem

komisji

na

jego

oskarżonych

52.000

jest

energiczne

zwalczanie

nieobecności.

Po

zacji. W Warszawie uprawiane było
szpiegostwo
wyłącznie
wojskowe.

Rewizje nie zostały jeszcze ukończoje zastępca

kie-

celowych metod

pe-

Jan Bulhak i“

artysta
foto-

Jagiellońska 8.

Przyjmuje

Ceny

9—6.

.zniżone.

azja!
Okazja!
Za

bezcen
sprzedaż

książki
tylko

francuskie

do

Olbrzymi

14 lipca.

wybór!!

- 20,000

iw Warszawie. Zlikwidowano
tu
placówkę ukraińską tej samej organi-

ne, przeprowadzają

ławie

nieletnich przestępców, którzy dopuścili się
bądź kradzieży, bądź też napadów bandyckich, a nawet i morderstw, Głównem zadą-

naturalną, a został otruty.

w czasie

ob-

mitywnie skonstruowanej, jednakowoż

Według

obejrzeniu korespondencji zdenerwowany -Rotwand podarł ją w obecności dozorczyni. Dla skrócenia udręki zdecydował się zerwać z życiem, mianowicie
strzelił do siebie z rewolweru, a dla większej pewności otworzył kurki od gazu. Jednakowoż rana postrzałowa była już śmiertelną.

kręgi. Aresztowania
w Krakowie
trwają w dalszym ciągu bez przerwy.

pržy pomocy

stkierm przy stosowaniu
dagogicznych,

WARSZAWA, 22-VII. (fe/. wł. Słowa), Dziś o 10 rano popełnił. samobójstwo Ś. p. Tadeusz Rotwand, syn znanego adwokata. Jak się okazało powrócił
on do mieszkania o godz. liej, gdzie dozorczyni domu wręczyła mu kilka we*
komornika

z wypadku
uchodząc z

życiem, aczkolwiek
rażeniami.

Sensacyjne samobójstwo w Warszawie.
od

bombowego

została zniszczona.

Ks. Dudek wyszedł
względnie
szczęśliwie,

ERDET EISS

zwafń

zamachu

cała plebanja

przestępczości wśród nieletnich, przedewszy:

w Moskwie.

nie umarł

Wołowcu
położono bombę
plebanję,
gdzie
proboszczem
ks. Dudek,
brat niemieckiego

Moskiewska <Wieczerniaja Gazeta» do-

Według wiadomości otrzymanych z Mińska, w związku z zapowiadanym
rozłamem
pariji komunistycznej, dokonano licznych aresztów w Moskwie.
Wśród aresztowanych znajdują się wybitni dygnitarze sowieccy, jako to b. komisarz finansów Sokolnikow, wybitni członkowie <Rewwojensowietu», członek
С. K. partji Łaszkiewicz i wielu oficerów czerwonej armii.
Niektórzy

stał się widownią

bombowych.

nosi, iż w Rosji urzęduje obecnie 300 specjalnych komisji dia spraw sądowych
osób
nieletnich, Do komisji tych wpłynęło. dotychczas ponad 35,000 skarg, na mocy któ-

Dzierżyńskiego.

donoszą, że następcą Dzierżyńskiego

Masowe

Jak

zacho-

wywiadem.

aresztowano 30 Estończyków.

Zastępca

do których

Należy zaznaczyć że do sprawy rownika
policji
politycznej kom.
tej wśród wojskowych wmieszani są Keller i podkom. Suchenek przy powyłącznie Ukraińcy, i że nikt z ofi- mocy żandarmerji wojskowej.
chaczami
Uniwersytetu _ Jagielloń- "'cerów nie brał w niej udziału.
Rewizje zarządzone były i w inskiego.
W ostatniej chwili zarządzone zo- nych miastach b. Kongresówki.
Śledztwo zatacza coraz Szersze stały rewizje i aresztowania również

Na inne zebranie
polityczne zaprosiła Narodowa Organiżacja kobiet,

Na polskiem wybrzeżu.

doskonale obznajomiony

W

pod
jest

Śląsk

zamachów

(tekidiki

ligenckich. W Krakowle wywiad berlński posługiwał się Ukraińcami, słu-

kie i żydowskie z żądaniem zwolnienia więźniów

pracujący

z

szereg obywateli

dzi podejrzenie, że uprawiali wywiad

Wielka sprawa szpiegowska.

i szpiegostwa na rzecz Niemiec, Oka:
zupełnie. zało się bowiem, że wywiad berliński

opinji

w ręce Q. P. U.

liwie podawanych.

handel

Się już 'w'
D. P.

Według wiadomości nadeszłych
wydał

Górny

powietrze.

Birk — prowokator.

uniwersytetów, — iusuwa zachętę do
badań naukowych.
W dalszym toku

EABOSZSYG ROSE: FRYZ GRE SZEW

dokonała rewizji w lokalu komu-

nistycznej gazety „Jedność”,.która otrzymuje znaczne subsydja z Moskwy.
Aresztowano redaktora i 4 członków poselstwa sowieckiego
na iŁotwie,

nauczycielami

publiczność odpowiedziała całkowitem domem. co do którego drugi poważ- kraińców na ciężkie więzienie, Żywioł
ny zarzut wyłania
publicznej.

Z Rygi donoszą: Policja polityczna

bliskiej „już
że w'szko-

tylko

4 członków poselstwa sowieckiego w Rydze.

uch- którzy właśnie znajdowali się w redakcji.

przemysł wymarły w Pińsku
rządu, odczytując rezolucję która miała Być może Bank Polski sztucznie two- powrócił do dawnych przedwojennych
być przyjęta na tym wiecu,
i
rzyć je będzie. Tymczasem
chcemy metod posługiwania się Ukraińcami
Wobec nieustannego hałasu udzie- tylko zaznaczyć, że na wyżynie lica dla celów wywiadowczych.
Najliczniejsze aresztowania nastąlono głosu niektórym ze słuchaczów. głównego umieszczono jakiegoś ptaka.
Na scenie pojawili się mówcy komu- Prawdopodobnie ma on przedstawiać piły w Krakowie pod kierownictwem
nistyczni i wogóle tajemnicze indy: Orła polskiego w dowolnie i fanta- prokur. Hubla, nadkom. Wrońskiego
widua, na które publiczność
zare- stycznie wykombinowanej ornamenta- i kom. Olearczyka.
agowała jeszcze większym hałasem cji z usunięciem obowiązkowej ko:
Na terenie Przemyśla pod kierunkiem nadkomisarza Więckowskiego i
i demonstracyjnem
opuszczeniem гопу.
wiecu.
A 'szkoda, gdyž nam zwolnionym Majewskiego zlikwidowano takąż orukraińską, Do rąk władz
Po wyjściu
więcej
niż połowy z niewoli Polakom, nie wolno iść w ganizację
zebranych zabrał głos powtórnie poseł ślady barbarzyńskich cięmiężycieli-o- dostały się dowody bardzo poważnie
Pławski, lecz hałas w dalszym ciągu kupantów. Szczególnie
na kresach obciążające Ukraińców.
Cała sprawa bardzo przypomina
panował na sali. W końcu Mazurkie- powinniśmy dbać o godne reprezensprawę Bessarabowej we Lwowie,
wicz próbował jeszcze
raz
przepro- towanie naszego godła.
wadzić rezolucję, na co * pozostała
Dziwne fatum zawisło nad tym zakończoną skazaniem kilkunastu U-

opuszczeniem sali.

Aresztowanie

Z tego powodu odnośny
zarząd kach, tylko . prawdziwym uczonym.
partyjny dokonał skrupulatnej rewizji, Tego rodzaju klasyfikacja byłaby i u

wiec PPS. i oczywiście nieudany. Że lickiego w

łatwo było odgadnąć po okrzykach,
które aż dolatywały naulicę: «Precz

na polu naukowej twórczości, wów:
czas dostają predykat profesora, By-

bombowe

na G. Śląsku.

Prezydent Republiki powierzył Polnca-

na nie jako minister spraw zagranicznych da gabinetu

tem, że nauczyciele, którzy ukończyli
uniwersytet mają nosić tytuł profesora. Poprawka została przyjętą. Możemy radować się z tego
powodu.
Powiększy się ogromńie,
bo o całe

Zamachy

TOMÓW
Z literalury pięknej

i

dziedzin specjalnych

zniżonych

różnych

po cenach .

przeszło o 40 proc.

Śpieszcie skorzystać
Księgarnia
Stowarzyszenia
Nauczycielstwa
Wilno,

Polskiego
Królewska

Nr

1.

z zasady lekceważą i ignorują.. Takich

ko ignoruje. ignoruje to nawet, że w
każą mu płacić za litr
miętoweg
zwykłego
pów papieru. A były to rzeczywiście zdarzą usłyszeć podobne zdanie: „Idę 180 zł, podczas o gdylikieru z lodem
tenże litr w
kwiaty, mało—perły naszego pišmien- do wioski”.
sklepie, tylko bez lodu, kosztuje nie
nictwa.
Do „wioski*? Ależ człowieku! — włęcej niż jakieś 18-cie. Rozumie
m
Któryś z nich 'na szczęście zabrnął Gdynia jest przecież miastem! — Od brać 100:proc,<zysku, brać .200—ale
do mojej kieszeni i w ten sposób u: kiedy? A od tej chwili, gdy wymya 900—czy to już czasem nie
zadużo?
niknął ogólnej zagłady. Szanowny śliła Magistrat!
A letników i letniczek jest już
czytelnik
mi więc wybaczy
(że nie
A może nie wiesz, że wymyśliła? dnsyć. Narazie było zimno, wietrzno

osobników spotyka się, niestety, dość „Casino“
dużo i tutaj,
to też nie rzadko się

lekka mgła, pomieszana z rozżpływają- —zbyt dużo widziało ostatniemi cza: byleby była dobra.
cą się w jej oparach daleką, smętaą sy na plažy—ale coś podobnego!...
— Ależ, panie!
wybucha
śmiemełodją, którą jakaś «ona» nuci na
Dalej księżyc mówi, iż widział chem jedna z towarzyszek wieczoro:
opustoszałym już brzegu. Po skrzy- jakiegoś młodziana, siedzącego sa- wego spaceru.— Więc pan myśli, że
piących deskach pomostu włóczą się motnie nad urwiskiem, i jakąś dzie- „Serce*
jeszcze Więc gdzieś miał, pytam,
oczy przy i dżdżysto,
pan
znajdzie
właśnie
na dość iż sam go nudzę, ale
to wszystko, ku
więc
zakochane
pary
i ludzie
samotni, wicę, ubraną w białą sukienkę
komuś płacił taksę wielkiemu: zmartwieniu stałej ludności,
po plaży? —A czy pan czasem na plaży to samo czynię i kosztem innych) że zameldowaniu?
szukający w zawarciu z kimś znajo- kostki i czarne pończoszki, stojącą nie szuka jeszcze prócz serca także go w tem miejscu przytoczę:
kuracyjną?
mości—ukojenia. Z popod Kamiennej przy barjerze poniostu—oboje wzdy- i cnoty?
Powiada, że nie wie, bo, wchodząc siedziało w domu i zanic nie chciało
przyjeżdżąć „nad morze. ZmartwieNA
CZAS
LETNI
Góry dolatują skoczne tony mary- chających głęboko i marzących ©
do tego gmachu, ujrzał dwie smukłe,
Trzeba jednak przyznać, że po-

narskiej orkiestry,

mostowi
tylko

a od lądu ku po-

płynie zawsze

raz słabszy,

jednosiajny,

to znów

silny, bezkresny plusk fali...

bardziej

A złote, upalne
za dnia słońce
rzuca swe ostatnie promienie i uważa, że czas już będzie
udać się na
wypoczynek. Tymczasem jednak uka-

zuje się

dopędzający

je

srebrzysty

świętej, platonicznej miłości,
Więc w tem miejscu
słoneczko
się wzrusza—wszak i ono też marzy
o tem i w cichości
ducha
tęskni i

mijając
te tzeczy, omawiane przed
chwilą, mniej wymagający "człowiek

br. zaczynam

mój zawód

pływacki

w czarujące postacie;

a potem,

to już

Speszone,
chowa swą
buzię w szmaragdowej

tak — bo

kogoż

w

takim

razie obdzierzć do dziesiątej skóry—
na nic patrzeć nie mógł.
morzu w mieście Gdyni,
chyba że nie tych nieszczęśliwych
czy czasem jedna z nich urzędników państwo
może znaleźć w Gdyni bardzo dużo.
Szanownemu społeczeństwu w ką- nie Panie!
wych, którzy
była złotą blondyną,a druga jasną tak na 1-go płacą to, co wzięli=w i
Znajdzie'nap. jakąś izdebkę, urządzoną pielach morskich oznajmiam, iż wy-

wzdycha do księżyca! Na myśl jed- z komfortem zapadłych |suteren, a co uczę każdego;(mężczyznę lub kobietę) szatynką?
Właśnie!
nak, iż w chwilowem
podnieceniu do której ci wmówią,'że jest to salon, w rozmaity sposób pływania t. į.
No to to przecież burmistrzanki!
może się z tem zdradzić, oblewa się '2e jest to Ostatni z
niewynajętych pszodem, bokami na lewo lub prawo,
ponsem, szkarłatem, purpurą i, osta- dotychczas
pókoi w Gdyni i że to płasko leżąco wznak, pod wodą пиг- A chyba we wsi to już burmistrza
tecznie już
zdetenowaną

niuż—A

jest poprostu za bezcen,

skoro

wraz

kowania

t. zw. (po Siekierski do dna)

rąbek księżyca i oto zaczyna się СОz światłem dziennem i opałem, jeżeli- także rozmaitego skakania z góry na
dzienny flirt wieczorny.
kotlinie Chylońskiego Potoku.
by kto potrzebował, kosztuje zaledwie dół i t. d. podług cenzur wzorowego
Stary donżuan, coprawda, spogląRobi się więc wieczór naprawdę. .. 200 zł, miesięcznie, A dalej znajdzie pływania,
da na zaróżowione tem spotkaniem Na pomoście i na deptaku przyby- jeszcze więcej: pchty w łóżku, muchy
Cena od osoby męskiej lub żeńsłoneczko tylko jednem okiem,
ale wają coraz to nowe pary i całe to* w mleku i wiele, wiele innych prze- skiej wynosi 10 zł.
zato takie sypie kawały i takie opo- warzystwa, które robią piany na naj- różnych atrakcji.
Z szacunkiem Kozłowski Roman
Ktoby zaś był "przybył tutaj nieco
wiada historje, że słonko zaczyna się bliższe godziny, dzielą się wrażeniamistrz pływacki.
detenowač i coraz bardziej piec raka. mi*i plotkami dnia minionego, a cza- wcześniej, mógłby na chwilę z ‘таroz- chwytu
oniemieć, ujrzawszy jakiś z
A teraz z kolei parę słów o sa:
Opowiada więc, iż niedawno przez sami nawet prowadzą poważne
Otóż znajduje się na
arcytworów miejscowego kunsztu lite- mej Gdyni.
wysrebrzone jego promieniem liście mowy.
drzew dostrzegł siedzącą na ławeczce
Właśnie jakiś wielce poczciwy o- rackiego.Niestety, dziś już nie pozo- świecie moc ludzi, którzy wszystko

niema.

Zresztą, panie!

miesiącu na kredyt, a od
ubiegłym
znów wszystko biorą „na
10-go
książeczkę”.

Ale teraz nastały już czasy lepsze
i nawet słońce zaczęło przygrzewać

Czyż pan nie. sły- jak się należy,

Szał o tem, jak wójt gminy Oksywie,
po przyłączeniu jej do miasta Gdyni,
bronił się niby «Almanzor
z wież
Alpuhary> przeciwko najazdowi władz,

aby tylko zachęcić i
bardziej się przypodobać „wykostjuplażownikom i plażowmowanym*

niczkom.

Bo

miało świecić?

dotychczas

dla kogo

Może dla mumii urzęd-

które przybyły zabrać mu gminne niczych — Ależ oni nie płacą taksy
?
archiwa? Nosił się, „podobno, nawet kuracyjnej—a
znów za darmo? — Na
z zamiarem oderwania od |Polski i świecie nic się za darmo nie robi!
stworzenia niezależnego
królestwa
Witold Karpowic z
Oksywjis.
/
Tak.

Zaprawdę

leinik zbyt wszyst-

Ss: LO

Nr DBS

RURJER

GOSPODARCZY
ZIEM

Jezioro
Jezioro

to

Skok)

Narocz.

(encyklopedje

geogra-

z cypla

i

„Miadziolskie”:

południowego
«Zanaroczą»

kiem»)

mieszkańcy

wybrzeża
lub-

zowią

jeziorem

Z. aż za wieś Zanarocze

Nanosów

zaledwie widzialny.

Na PdZ. stronie wzgórza leżą w
pewnej od jeziora odległości a poza

ficzne podają jako mylną nazwę «Narocz»

ku

go niem leżą obszerne

bagna
ciągnące
się w kierunku jezior Wiszniewskiego

<Zanaroc*

wschód od i Swirskiego. Brzegi mniejszej ;części
malownicze, Je:
W/g podziału ad- jeziora są bardziej

położone jest na

jeziora Swirskiego.
ministracyjno-terytorjaliego z czasów
rosyjskich jez. Narocz
naležalo
do
powiatu Zawilejskiego, następnie Święciańskiego (0.75 proc. obszaru) i Wi-

zioro wogóle ma dno twarde, pokryte
kępkami mchu wodnego,
który na

mniej głębokich

ciemniejsze plamy. Gdzieniegdzie. dno
lejskiego (0.25 proc.); obecnie, łącznie piaszczyste z bardzo pięknym granize zmianą
granie administracyjnych towym piaskiem zawierającym blaszki
muł przez badającego
ой 1 I br. wchodzi w skład powiatu miki; czarny
jezioro W. Wróbiewskiego nigdy nie
Postawskiego.
N. należy do największych jezior był napotykany,

w

kraju;

Łuban

przewyższa

duże

o: 1,5: klm. kw.

jezioro

Dodatek ten

Woda

D. P. z dn. 29/I1-—1844 r. do

Wileń:

skiego Gubernjalnego lustratora,trešc:
następującej (w przekładzie polskim)
„5 ubiegłego stycznia, po wysłuchaniu
sprawozdania
0 przejęciu
na

na rzecz skarbu rosyjskiego po skasowaniu klasztoru Miadziolskiego,—
oraz
folwark
Jaskółdowszczyzna,
również po — duchowny
(należący

do plebanji Kobylnickiej).
W dawnych aktach lustracji

nie kwitnie jak w jeziore Świrskiem.

mierzeniach

lub postanowieniu

rządu

We wschodniej części jeziora znaj- rosyjskiego w przedmiocie nadania,
© powierzchni 5,79 względnie odstąpienia wioskom pra:
przez Szweizera!) powierzchnia jeziora duje się wyspa
Według

pomiarów

dokonanych

wynosi 82,0 wiorst kw. (1.72 kw. mil). dziesięcin czyli 6,32 ha (według po- wa wstępu do jezióra (z wiosek роrosyjskich).
Roślinność tu łożonych przy jeziorze N. do mająMapa Szuberta?) widocznie była spo- miarów

rządzona na podstawie
pomiarów bardzo bujna i urozmaicona.
Wybrzeże od cypla do folwarku
Szweizera, podaje bowiem dla części

obszar

jeziora

N.

wynosi

72,44 w. kw. czyli 824
klm. kw.
Według pomiarów wykonanych z pa

lecenia b. Wileńskiej lzby Dóbr Państwowych w 1846 r. Narocz zajmuje

7270,63 dzies. czyli 7834,08 ha. Pomiary dokonane w roku ubiegłym ustaliły nieco inny obszar: 8009 ha.

Cyfry dotyczące nawiększych dłu-

gości i szerokości
podawane
przez
poszczególnych autorów
są bardzo

rozbieżne. Według rosyjskiego Dziennika MSWewn.

z roku

1846*)

naj-

PnW. do 2 klm. długi,
w czasie
spokojnym można -go widzieć okiem.
A. Koriew daje następujące
wy:
jaśnienie wału kamieni przy
brzegu

7500 sążni

(16,0 klm). P, Siemionow*)

16

wiorst

1

12

Natomiast

podają zgodnie liczby
(17,0i

polskich.

plowych uiszczanych
w gotówce z
wyjątkiem podatku emisyjnego, spadkowego

i od darowizn.

Dodatku tego nie

tku

jJasiewo

Zielonki

należały

wsie

Kupa,

będą

pobierane od 16 b.m. do 30 grudnia
czasie przypadają
b. r. o ile w tym
terminy płatności
zasadniczych
po:

datków obciążonych owym dodatkiem.

Natomiast z dnia 1 września b. r.
do 30 grudnia b. r. będzie pobierany
specjalny dodatek od wszystkich zapodatków,
wspomnianych
ległości
wpłacanych względnie nawet przymusowo ściąganych w tym okresie, bez
względu na to, czy zaległości te powstały z winy płatnikaą czy też zostały odroczone lub rozłożone na raty.
Rygor ten nie ma zastosowania

pośrednich

128 kim.).

według A. Wróblewskiego

największa
długość z PnZ ku PdW
wynosi tylko 12,5 wiorst [13,3 klm Į, puszczać, że również niektóre
inne
największa szerokość od brzegu osiedla wały obserwowane w jeziorze są poNiesłucz do punktu połączenia Naroczy chodzenia sztucznego, t. j. dziełem

z jeziorem Miastrą—9,4 wiorst [10,1 rąk ludzkich.
kim]. Dopiero plan geometryczny z
W Pd i PdW

części dno

pokryte jest drutami

r. 1925 pozwolił ustalić ścisle odnoś:
ne cyfry a mianowicie: dla największej
długości—12,6 klm., dia największej
szerokości—9,2 klm.

Wróblewski,

w 1883 r.,
głębokości
wsi Nanosy

badając

czasie

Wymieniono w
dziesięć jezior, w

jeziora

kolczastymi. W

w

1865

r,

Lipcowi,

mianowicie

opłaty

do uiszczenia.

termin ekspira*

przepisów.
tychczas obowiązujących
Notarjusze oraz instytucjś, którym
perjodycznego
prawo
dania jezior wymienionym trzem žy- przysługuje
nadom znajdujemy wzmiankę o zamie- wpłacania pobranych względnie
okresie oddzielającym

cjł dzierżawy Świętorzeckiego od odrzonym oddaniu
dziesięciny

w

gruntów

dzierżawę

1,0 leżnej opłaty

z jeziorem

przeciętne wahają się w granicach od
10 do 18 mtr.
Charakterystyczną
cechę jeziora
stanowi nierówność dna, A. Koriow
mówi o istnieniu pod wodą «wyso

Szczyt

góry naprzeciw wsi Cielaki znajduje się

pod wodą zaledwie o 4 m.,w niewielkiej odległości od tego miejsca głę:
bokość dochodzi do 18 m. Zimą nad
wyniosłościami dna lód zwykle bywa
bardzo cienki. Prawdopodobnie nierównością dna należy tłumaczyć znaczną wysokość jaką tu osiągają fale.
W czasie wielkich burz obserwowa*
ne były wypadki
wyrzucenia
przez

fale na brzeg dużych ilości ryb.

wojny

światowej

na

państwowych,

lodzie

ba przechodzi przez druty przeważnie
bez uszkodzenia, natomiast
większe

Miastrą; znależione przezeń głębokości

kich gór» (pośrodku jesiora).

«W

r. 1849 pisze A. Koriew, t.j. w roku

znanym z klęski nieurodzaju jaki na- Świadczy o tem księga b. Wileńskiej
wiedził kraj, jezioro Narocz odegrało Izby Dóbr Państwowych: „Inwientarwzględem okolicznej ludności rolę do- noje rozpisanije 1861 goda obroczbroczyńcy. Oto w lipcu miesiącu, w nych statiej w kaziennych imienijach
burza Wilenskoj Gubernii* oraz akta dotynajwiększego głodu,
czasie

prowadzonych

stemplowej

w

wmn

przez siebie rejestrach

w których

praw osób trzecich. W pismie lustratora Wojcickiego z r. 1850 do
Wi-

leńskiej Izby D.P. jeziora m. Jasiewo
oznaczone Są jako znajdujące się
«w wspólnem
władaniu skarbu i
Jasiewo, w prywatnych
właścicieli», względnie
wzdęła wody
jeziora, rzuciła je w czące lustracji majątku
ogromnej masie na brzeg, a jjedno* których jakkolwiek jeziora nie są noszą miano „wstępowych” („wstup*
w aktach z
cześnie z wodą ogromną ilość drob- wymienione według nazw, to jednak nych ozior"). Natomiast

nej ryby zwanej oklejką. Zjawisko to P odana ilość ich i dochód obliczony
to,
powtarzało się w ciągu 10dni i każ- podług inwentarzy wskazuje na

iż są to jeziora podane w wymienionej na wstępie księdze. Majątek Jasiewo poprzednio wchodził w skiad
opisuje brzegi i dno jeziora:
Zawócjskiego, parafjj Kopowiatu
Cypiem, na którym leży wieś Nanależał do rodziny
i o!
bylnickiej,
nosy, jezioro N. podzielone jest na
Kiszków,
nast.pnie
Korsaków.
W r.
dwie części, z tych PnZ mniejsza.
Ja:
dobra
zapisał
Korsak
Jan
1618
na parę

«dy raz na innym brzegu», *)
W.

Wróblewski

Cypel wrzyna
kilometrów w
wisto ku Pd,

w

ten

za

koniecznej

ilości

odpowiednich

do celów hodowlanych, a może ono
mieć miejsce drogą: uznania za odpowiednich, sztuki będące własnością
prywatną, bądź taż przez
wydzierżawienie lub nabycie
buhai przez organa samorządowe terytorjalne.

roku

bieżącym

kapitał

angielski

udzielił

cukrownikom polskim pożyczki w wysokości
1,200 tysięcy tuntów szterlingów. Pożyczka
ta ma być spłacona po zakończeniu kampa*
nji cukrowniczej.
Stan rokowań obecnych dyr. Zaglenicznego znajduje się na ukończeniu,

KRONIKA

MIEJSCOWA.

— W sprawie
podwyższenia
opłat stemplowych.
Z dniem 16

bydła do
cechy pod

ksiąg rodowych i określi
względem indywidualnym

i rasowym jakie powinny posiadać
buhaje uznane za odpowiednie do
celów hodowlanych dla poszczególnych okręgów.
: O uznaniu

buhai

orzekną

зре-

których

przedstawiciele:

po-

cjaine komisje kwalifikacyjne, w skład
wejdą

wiatowych
związków
samorządu
lipca podwyższono o 10prcc. wszyst terytorjalnego,
organizacji
rolniczych
kie podatki bezpośrednie, oraz opłaty oraz lekarz weterynacji,
stemplowe z wyjątkiem podatku doPo przeprowadzeniu tych prac
chodowego i emisyjnego. Każdy o
zorganizowane
zostaną
punkty kobywatel,
nie czytający «Dz. Ustaw»
pulacyjne,
prowadzone
przez
fachowa kierujący się w życiu codziennem
ców.
zdrowym rozsądkiem, przypuszczałby,
— [1 Ulgi
podatkowe.
Mini:
że jeżeli dnia 16 lipca miał wnieść
sterstwo
Skarbu
wysłało
do
Izb:Skar+
podanie, na które należało przed 16
lipca nalepić stempli
za 2 złote, to bowych ckólnik upoważniający je do
wskutek wejścia w życie nowej usta- rozłożenia na raty zaległości podatkonalepić
Tymczasem

tych
za 2 zł. wych względnie do umorzenia
należności
w
wypadkach
stwierdzenia,
dzieje?

stempli
co się

—

(t

Wprowadzenie

ustawy

„KRONIKA
— (0)

PIĄTEK.

23

Dziś

«Wsch, sł, op.

jApolin. Lib.
Jutro
Krystyny p.

WSE
—

3 m. 27

Zach. sł, o g. 19 m

NA”

dziła

(t) Ulgi

płatnicze

Na

dla Sej-

studentek

dniu 21 lipca,

W

studentek

wycieczka

Wilno

zwie-

11 wiecz.

od godz. 8 rano do

54

SAMORZĄDOWA

miku Święciańskiego.

Wycieczka

amerykańskich.

z 13 osób.
złożona
amerykańskich,
Większość ich studjuje Wassor College w Nowym Yorku, gdzie jest prezydentem czyli rektorem prof. Henry

skutek Mac Cracken, który przed 3 laty bh-

uniwermiastach
wił w polskich
syteckich, nie wyłączając Wilna, WyŚwięciańskiemu cieczka ta była gościem Naczelnego
rozłożyło Sejmikowi
Akademickiego.
Bawiła
policji Komitetu
spłatę utrzymania kosztów
dwa w Warpaństwowej za rok 1924 na lat 5. W już 3 dni w Poznaniu,
_WojeUrząd
przez
zgłoszonego
wódzki wniosku Ministerstwo Skarbu

szawie, wyjechała z Wilna do Lwonie cały dzień,
zabawi
uprawnień referatów,
my ani swych praw ani
być moż* stały uwzględnione. Inne powiaty do- w Krakowie również tyle czasu, a
y
powinn
jakie
ty,
postula
te
sztuki wyławiane z jeziora często no» osób trzecich do jeziora, ponieważ liwie w najkrótszym czasie wprowa: tychczas odnośnych wniosków nie zatem jedzie do Zakopanego.
pierwotnych
szą ślady poranienia, nieraz oderwa- nie był w posiadaniu
Wileńska młodzież akademicka z
to zgłaszały.
ma
dzone w życie. Szczególne
nia całych części ciała, jak to mogłem planów i t. zw. inwentarzy majątku znaczenie wobec
przyjmowała
— (t) Pożyczka wydziału świę- wielką serdecznością
możliwości otrzy:
stwierdzić
naocznie będąc obecnym Jasiewo. Dokumenty te znajdowały mania przez rząd specjalnych pelno- ciańskiego—na
Ponieważ
amerykańs
wycieczkę
ką.
Wyrolnictwo.
się w Swięciańskim Sądzie Powiatoprzy połowach.
być zamoże
wycieczki
tej
skutkiem
owania
dział
powiatowy
Święciański
postadekret
a nawet
mocnictw,
Pod względem
zdatności dla ce- wym, łącznie z szeregiem powództw przez prezydenta Rzeczypospolitej nie- nowił na ostatniem swem posiedzeniu początkowanie ruchu
turystycznego
właśłów i potrzeb rybołóstwa brzegi je- wytoczonych przez sąsiednich
do*Polski, obejmującego
ku- zaciągnąć za pośrednictwem Związku z Ameryki
innemi
których ustaw. Między
ziora posiadają różnorodną wartość. cicieli. Po przyjęciu m. Jasiewo na piectwo uważa, że podwyższenie po- kółek rolniczych ziemi
Wileńckiej Wilno, Magistrat zasłużył by się dla
Do całkiem niezdataych należy zali- rzecz skarbu rosyjskiego komisja lu- datków o 10 proc. może mieć tylko pożyczkę w Państwowym
gdyby część koszBanku rozwoju miasta,
czyć część PdW (ur. Skok i f. Uzła), stracyjna dokumenty te z sądu wy* charakter przejściowy, Następnie do- Rolnym w wysokości
10.000 zł. na tów poniesionych przez młodzież
je geometrze
i przekazała
do najlepszych — brzegi
w.w.
Pa- dostała
podatku. pokrycie
wydatków działu rolnego, akademicką na przyjęcie tej 1-szej
kilku lat, maga się obniżenia stopy hurtowego przewidzianych
synki, Kupa, Bliźniki—Zanarocze, if. Borowiczowi. Po upływie
w budżecie na r. wycieczki amerykańskiej przyjął na
handlu
od
za- obrotowego
Borki, Antonizberg, z.z. Sciepieniewo, gdy powiatowy sąd Święciański
opłat za Świa- 1926, Wobec braku gotówki w kasie siebie, bo niewątpliwie ta wyci
nia
czkowa
zróżni
oraz
Urliki. Najobfitsze połowy odbywają czą! upominač się © zwrot wypoży: dectwa przemysłowe. Również zasad- w sezonie najbardziej odpowiednim przyniesie więcej korzyści
całemu
czonych planów, inwentarzy, aktów i
się przy brzegu wsi Pasynki. *)
uniwersyt
niż
miastu
etowi.
obcią:
dla
realizowania
budżetu
rolnego,
zenie
zmniejs
jest
sprawą
t.p.,„wyjaśniło się, iż takowy „zaginę- niczą
*
bez
powyższej
KOLEJOWA
żenia handlu przez
podatki, świad: Wydział powiatowy
ły* (vide archiwalne akta p.t. „Dziepożyczki nie mógłby wykonać swych
e
czenia
socjaln
i
t.
p.
—
Dyrekcja
Kolejowa
o niJezioro N. wraz z dziewięciu in- ło Nr. 10—419 lustracji kązionnago
zamiarów w danym
dziale. Jak się czem nie wie.
Od
dłuższego
już
nemi jeziorami wchodziło
w skład imienija Jasiewo“).
Skarbowe wl pół- dowiadujemy Bank Rolny przychylnie
Wpływy
czasu pisma polskie i łotewskie zaj:
rządowego majątku Jasiewo, gminy
Z innych znów źródeł daje się
roczu.
traktuje wnioski
Sejmików w tej mują się tranzytem węgla polskiego
Jasiewskiej, powiatu Święciańskiego. ustalić, iż rząd rosyjski nie negował
mierze.

jezioro

dokonał kilka pomiarów
w kierunku od brzegu
do połączenia

w

pokredyto- wy, należy

położonych na brzegu jeziora N.przy uwidaczniać osobno opiatę stemplo„sodierżatelu rybo= wą, osobno zaś kwotę dodatku.
Kupie
wiosce
wybudowano 13 linji fortyfikacyjnych,
które z nadejściem wiosny runęły na łowstwa* żydowi Mordchelowi Kupwspomnianego dodatku
Wpłata
bez specjalnego
Obwodnica jeziora według
ostat- dno. Uniemożliwia to nieobeznanym skiemu.
uiszczona
być
Wzmianka ta ma pewne znaczė- musi
2
nich pomiarów wynosi 40,0 kim.
z terenem wykonywanie połowów i
zawiadomienia.
Jako największą głębokość stare stawia w zależność od miejscowych nie pod innym jeszcze względem:
Omawiane tu rozporządzenie oboźród'a rosyjskie podają 15 sążni [32 rybaków, w razie bowiem natknięcia świadczy ona o tem, że według pro- wiązuje od 16 b. m.
m.]”). Najgłębsze miejsca położone się na druty grozi utrata lub poważ:- jektu lustracyjnego 1 dz. brzegu przy
Potrzeby handlu polskiego.
są naprzeciw przesmyku odzielającego ne uszkodzenie sieci. Według miej- wsi Kupie miała otrzymać inne przejezioro Blado. Zagłębienie to według scowych rybaków znacznie w ostat- znaczenie niż włączenie do gruntów
Jak vsiadomo, minister przemysłu
miejscowych rybaków
ma
wynosić nich czasach zmniejszony połów sie= nadziałowych, tj. że rząd rosyjski i handlu zaznajamia
z
się obecnie
się tem, widocznie nie był skłonny do nada- potrzebami handlu polskiego. W tym
do 34 a nawet 45 mir.
Według po- lawy i innej ryby objaśnia
miarów niemieckich z 1916 r. głębo- że schroniła się ona w miejsca po- wania włościanom prawa wstępu.
zyszenie kupców polskich
Nie ulega wątpliwości, że b. rząd celu Stowar szereg
kość w tym miejscu rzekomo sięga między linjami drutów. Mniejsza rywyczerpujących
wało
opraco
rosyjski nie był dostatecznie świado-

40 mtr.

W angielskim
świecie finansowym reagują w chwiji obecnej na powyższe fakty.
W najbliższym czasie ma być sfinalizowana
umowa w sprawie pożyczki nowej dla pol-

rolnictwu

uznanych

skiego Związku cukrowników, z którego raSpecjalna instrukcja Ministerstwa
prowadzi rokowania dyr. Zagleniczmusiał mienia
Rolnictwa
ustali zasady zapisywania
ny. Dla orjentacji należy nadmienić, iź już

będzie

Wymienione wyżej dodatki

do podatków

i Czerewki).

obecnie
rozszerzenie rokowań w sprainwestycyj
budowlanych
w miastąch

buhai

wypadku gdy
państwowym
nad Pożyczka dolarowa 65,00 (w złotych 598 —
Zylbeibachowi i Trickiemu, (w/g in: stemplowej użyto powyższych znacz- o nadzorze
kolejowa 148,00
buhajami.
W
ślad
za
ustawą
o
nadnych aktów: Trockiemu) na 24 lata. ków nie będzie do niej zaliczany 10
5 pr. poźycz konw.
4250
4350
—
zorze
państwowym
nad
ogierami
pr. pożyczk, konw,
+
"=
me
Widocznie jednak do wymienionego proc. nadzwyczajny dodatek przewizostaje ustawa o ta- — proc. listy zast.
wyspy: w czasach odległych na wy- spisu kontraktów nie weszły wsży* dywany omawianem tu rozporządze- wprowadzona
ziemskie przedw.
31,75
31.25 —
nad buhajami.
spie miał istnieć zamek obronny, od stkie umowy, ponieważ w „projekcie niem, nominalna jednak wartość uży: kim samym nadzorze
Zarządzenie
to
ma
mna
celu
zainwentarza” tych
winna odpowiadać
którego szła grobia z kamieni łącząca rewizyjno-lustracyjnego
znaczków
wedle dowyspę z brzegiem.
Należy
przy- sporządzonego w r. 1850—a więc w kwocie opłaty obliczonej

większa długość wynosi 11500 sążni
(24,5 klm.), największa
szerokość
i A. Koriew*)

celu
wie

pewnienie

aktąch
b.Z.DP, wanych względnie odroczonych przez 20 gr.
że płatnik nie jest w stanie zapłacić,
tym jezioro N, właściwe władze skarbowe przed dn. Rozporządzenie min. skarbu z dnia
8
lipca
1926
r,
ogłoszone
w
„Dz.
GIEŁDA WARSZAWSKA
do fermy 16 lipca b. r. o ile pokredytowane
przyłączył
rząd rosyjski
Nr 67, podwyższyło cenę sprze22 lipca 1926 r.
Jasiewo i wydzierżawił rybołówstwo lub odroczone kwoty zostaną wpła- Ust.*
daźną znaczków stemplowych z dniem Dewixzy i waluty:
W cone w wyznaczonym terminie.
kamieni znacznie większych wymia- na nich poszczególnym osobom.
pobierany 16 lipca o 10 proc. Obywatel więc,
rów można obserwować w stronie r. 1847 ferma Jasiewo została wy:
Tranz.
Sprz.
Kupno.
Nadzwyczajny dodatek
lat
z uiszczeniem mający nalepić znaczek stemplowy za Dolary
PdW. jeziora w tem miejscu w któ: dzierżawiona Swiętorzeckiemu na
4,05
9,07
9.92
będzie równocześnie
366,75
367,66
365,84
Obliczenie zaś i 220 zł, kupuje znaczek stemplowy Hoiandjs
rem leży przesmyk oddzielający
je* 6, wraz
z jeziorami, który jednak danin publicznych.
44.36
44,41
4174
zioro Blado.
Nakoniec z tychże ka- wobec uprawiania połowu przez oko- pobór
dodatku będzie nalezało do za 2 zł, a płaci za niego 220 zł. Je- Londyn
Nowy-Yo:k
9,10
9.12
19 06
żeli
kupiec
posiada
zapas
znaczków
m'eni złożony jest „zachodni
brzeg licznych mieszkańców wkrótce eksplo- tych organów, które są do tego poParyž
19,90
10,72
10,05
stemplowych,
w
takim
razie
sprzedaje
Dzierżawa
wyspy na jeziorze. Na wybrzeżach atacji jeziora zaniechał,
Praga
27,30
27,37
27,23
wołane.
znaczki
z
zyskiem
10
proc.
Niczem
Szwajcarja
173,60
179,04
178.16
16 b. m.
wschodnich i południowych wał taki Świętorzeckiego miała się kończyć w
Równocześnie z dniem
130.39 —
130.72
130.06
nie istnieje. Na daie jeziora — nieda- 1853 r. Sądząc ze „spisu kontraktów podwyższa
rząd o 13 proc. CENĘ bowiem znaczki sprzedawane po 2.20 Wiedeń
31,00
31,28
30,02
się
od znaczków Włochy
wekslowych zł, nie różnią
leko wsi Nanosy o kilkaset kroków podlegających przekazaniu do archi- sprzedažną blankietów
Belgia
21,10
2115
21,15
sprzedawanych
po
2
zł.
Podobnie
ma
х wyod brzegu ciągnie się takiż wał z wum* rząd rosyjski ponownie wy- oraz żnaczków stemplowych
Stokholm
247,15
247,77
246,58
się
rzecz
z
blankietami
wekslowemi.
wartości 5 gr. w
kamieni
nakształt grobli w kierunku dzierżawił jeziora Jasiewskie dopiero jątkiem znaczków
Papiery wartościowe.

Świę- Niesłucz stanowi jakby umyślnie usyNaroczy położonej w powiecie
ciańskim 63,7 w. kw.,
w powiecie pany wał z gruzów
narzutowych,
Wilejskim
192 w. kw., czyli razem który w tym miejscu ma-.pozór wału
82,9 w. kw.
Według
późniejszych ochronnego. Podobne nagromadzenie

źródeł*)

będzie w

uiszczać płatnik podatku majątkowego,
niezabui opłat
W celach
ułatwienia
dalszych dowanych,
daniny lasowej
swych zamierzeń Wileńska lzba D. P. celnych, jak również nie znajdzie on
dołączyła do maj. Jasiewo maj. Białow* zastosowania do podatków samorząMia. dowych.
szczyzna, położony w parafji

maj.
czysta, Jasiewo niema żadnych śladów o za:

jeziora niezmiernie

doliczany

wysokości
10 proc. do podatków:
bezpośrednich z wyjątkiem
podatku
dochodowego, pośrednich opłat stem-

rzecz Skarbu majątku Jasiewo..* itd. podatku od lokali i placów

dziolskiej a należący do Karmelitów
tworzy Bosych wileńskich, przejęty następnie

miejscach

nież biorą i to pod uwagę, iż nowojorska
Wali Street odnosi się przychylnie
„do tranzakcji firmy Uilen i Comp. Firma ta ma na

ministra skarbu O poborze
nadzwyczajnego dodatku do podatków.

WSCHODRICH

jest bagnisty, płaski, skutkiem czego

3

WS

sposób

się na blisko
głąb jeziora, spada urłagodniej ku Pn i zni-

siewskie testamentem

na rzecz kształ-

cenia i wychowania młodzieży świeckiej
(„na edukacyą 20 Sierotskiey
żając się stopniowo ku W. przecho: Młodey Szlachty”). Od tego czasu
dzi w oczerety znamionujące małą
znajdowały

głębię jeziora u jego końca. Najwyž- pituły
sze brzegi posiada jezioro na stronie

się one we władaniu

Ka-

ten sposób wnioski

Daniny publiczne i monopole przyniosły w | półroczu r. b. 672,8 milj.

— (t)

obu

powiatów

i Święciańskiego zo- wa, gdzie

Są Oszmiańskiego

poruszone

Mleczarnia

spółkowa

w

folwarki—Borki,

Nies-

Z danin publicznych wpłynęło
426.3
ciągu pierwszych 6 miesięcy

Komasacja

ra obsługiwałaby

Podrezy,

gruntów w Polsce.

przeszło miesiąc.

urzę- gistratowi naszemu

218.085 gospodarstw

skierowany

będzie

rolnych o ogól:

kę o zbliżonei
1,831.168 ha. Z. tej ilo-

we

przez Rygę. Jak już donosiliśmy,

m. Šwigciany. Ma- porcie ryskim.

Wyniki

ich Magi.

chwały nie przy:

ucz, Antonisberg; majątki—Czuczeli Według danych okręgowych
0d 1918 sporzą. Nie o to chodzi. Trzeba ustace, Stefanpol, Augustowo, Ostrowo, dów ziemskich, począwszy
lić fakt, iż trwają zgórą miesiąc.
Mikolce;
zaścianki — Sciępieniewo, r. do 31 grudnia 1925 r. zgłoszono
A terazl.. w onegdajszych trzech
4,256 miejsco” pismach polskich wychodzących w
w
Urliki; wsie—Blizniki, Zanarocze, Ku: do komasacjj
pa, Zielonki, Czerewki, Maraczi, Pron- wościach
j
Rzeczypospolitej Polskie Wilnie znajdujemy w kronice wzmian-

Wileńskiej (Bojnarto—Korsakowski
fundusz). W czasie poprzePnW., tu bowiem ciągną się wzgórza dzającym przejęcie na rzecz Skarbu
stanowiące
dział wodny pomiędzy
а rosyjskiego z mocy ukazu carskiego ki, Nanosy, Urliki, Simony,
'Niemnem i Dźwiną —przeciwnie
1842 roku, majątek Jasiewo był w

który

na
Święcianach. Sejmikowa szkoła rol- Łotwie w tym kierunku poczynione
nicza w
Święcianach
postanowiła zostały wielkie przygotowania, tak na
uruchomić
mieczarnię
spółkową,
któ- stacji granicznej Zemgale,
jak też w
w

niż w

zł. a więc 106 milj. więcej,
tym okresie roku zeszłego.

obiecat w iej spramilj. zł, w tej liczbie z podatków gistrat Święcian
wie
swe
poparcie.
Wydział powiatobezpośrednich 200.1 milj. zł., podczas
wy
uzależnił
swą
pomoc
od uwzględwpłyźródła
tego
1851 r. o zamianie szachownic
maj. gdy w roku ub. z
nienia przez szkołę pewnych warunstemplowe
Opłaty
zł.
milj.
1682
Jasiewo nazwa „jeziora
wstępowe- nęło
bież. przyniosły ków. natury technicznej.
go” zastosowaną jest do Miadzioła i w | półroczu roku
MIEJSKA
gdy w tym saSpory, przy wymienianiu zaś jeziora 58.7 mili. zł., podczas
—
„Szybkość
informowania".
przyniosły
roku
ub.
okresie
mym
Naroczy opuszczoną.
Po uwłaszczeniu włościan i w 573 mili. zł Podatki pośrednie 62.1 Przed tygodniem i toz dobrym okła:
inwestycje
miarę rozdrabniania
się _ majątków milj, zł. Najbardziej wzrosły wpływy dem, charakteryzowaliśmy
miejskie
w
Wilnie,
pisząc
dla przyzł.
milj.
2465
dały
które
skutkiem działów rodzinnych
i w z monopoli,
kłażu,
w
specjalnym
feljetoniku,
o
wpłynęroku
zeszłym
w
gdy
podczas
drodze sprzedaży gruntów ilość roszrobotach
brukarskich
przy
ul.
Holenło
tylko
1799
miij.
zł.
czących pretensje do prawa wstędernia. Roboty te trwają obecnie już
pu wzrasta. Są to obecnie
następu:
jące osiedla:

do Anglj,

wszystkich

tormie,

Pierwszy transport miał przejść
dn. 20 b. m. Wobec ogromnego
zamówienia
węgla
i związanego
z tem znacznie zwiększonego ruchu pociągów na linji Warszawa —
Turmont,

zwróciliśmy

się z prośbą

o wyjaśnienie niektórych, interesujących nas spraw, do czynników mia-

rodajaej wil. dyrekcji

kolejowej.

O-

kazało się jadnak, że dyrekcja żadnych informacji dać nie może,
a nacz.

wydz.

eksploatacyjnego

nas poinformował,

uprzejmie

że nic o tranzycie

węgla polskiego przez Rygę nie wie,
że ruch

przez

Turmonty

ma

być

zwiększony 0 kilka zaledwie wagonów, a węgiel polski idzie do Angiji
przez stacje graniczną
Grajewo.
Nikt z innych wyższych urzędni:

ków

(p. Staszewski

jest na urlopie)

nie mógł
nas poinformować
w tej
kwestji, a niektórzy wręcz oświadczyli,

Pasynki, Mikolce, Hatowicze, nym obszarze
a w tej samej sprawie.
brzeg na wpływie rzeki Naroczy (vel zarządzie księdza pratata Jana Cywiń- Cielaki,
Koczergi.
ści została już ostatecznie ukończona
Przytaczamy ją z jednego z pism: że pierwszy raz styszą, by przez graprzejęcia
majątku
na
i 2 Sie
Kienpaliusjo w: skiego. Aktu
Harski,
komasacja na obszarze 216.771 ha w
<Brukowanie ulic. Celem dogodnego nicę łotewską miały przechodzić w najsticzeskij słowar
Rossijskoj
Imperii,
. rzecz Państwa w Archiwum Państwo24600 gospodarstw pozostała zaś połączenia Zarzeczą z Antokoiem, Magistrat

1807 Tom Ill, str. 306.

UP

wem

2) P. Koppen: Gławnyje oziera i limany

Rossijskoj

Impierii

(Wiestnik

lmp:

nie odszukałem, —

przejęcia

R. Geogr,

«stwierdza

urywkiem z 'pisma

Obszczestwa. Spb. 1850, zeszyt 27, str. 152).

3) W. Wróblewski: «Jezlora ŚwięciańskieWiszniewskie, Świrskie i Narocz» (Ра-

się

zresztą fakt

ubocznie

Wileńskiej

lzby

9) Bliższe szczegóły o rybołóstwie patrz:

miętnik Fizjograficzny 'W. 1883, T. 111),
Otozet wysoczajsze utwerżdionnoj ekspiet
ja <Topograiiczeskoje opisanije „Wilen- dicji po obsledowaniju rybołowstwa w Sieskoj
Qubiernii» (żurnał Ministierstwa Wnu- wiero-Žapadnych ozierach. Dziennik M-wa
trennich. Dzieł. Spb, 1846, zeszyt 10 str. 11). Dóbr Państwowych 1873, tom CXIl str, 1-59
5) P. Siemionow: Op. cit. str. 396.
i tom CXIIl str. 61—222,
‚ — 6) A. Koriew; Materiały dla gleografii
Danilewskij: Izsledowanije o sostoi statistiki Rossii. Wilenskaja Gubiernija. janii N,rybolowstwa
w Rossli Tom IX—OpiSpb. 1861, str. 139.
sanije rybołowstwa w Siewiero-Zapadnom

7) Żurnał M—wa

zeszyt 10, str. 11.
8) A, Koriew,

Wnutr.

str. 139,

Dieł,

1846

<

Kraje. Spb. 1875.

Rodziewicz G.: Rybołówstwo
<Wisła>. W. 180b str. 9299.

na Litwie.

INFORMACJE.

Pobór nadzwyczajnego dodatku do podatków.
W wykonaniu ustaw z dnia 1 lipprowizorjum
ca b. r. O uzupełnieniu
budżetowego na czas od 1 maja do
30 czerwca b.r. oraz ustawy © ргоwizorjum budżetowem
na czas od

ilość zgłoszeń znajduje się w rozmai-

tych fazach. przygotowawczych.

Wileński rozpoczął pracę nad brukowaniem
ulic Krzywe-Koło i Holendernia».

bliższej
przyszłości 300 wagonów
węgla polskiego dziennie.
— Automaty na stacjach. Mi-

Prasa
nasza
Szybko — bo
zaprowadziło
na
opóźnieniem nisterstwo kolei
tylko z miesięcznem
iworcach
warszawskich
i
w
posżczeinformuje
publiczność
lakonicznemi
noroko-

Anglja interesuje się Polską.

Według wiadomości z Londynu,
wania naszego przemysłu z Harrimanem
zawróciły baczną uwagę londyńskiego centrum finansowego t. j. City.
Pozatem City obserwuje przebieg pertraktacyj polskich sfer rolniczych z jednym
z koncernów duńskich w sprawie kredytów
na budowę elewatorów zbożowych. Niemniej-

pobyt

w

wywołuje
sze zainteresowanie
1 lipca do 30 września b. r. opubii- Warszawi
e przedstawiciela Tie American
kowano
w N-rze 67 Dz. Ustaw z Bank of Commerce, pozostający w zwiąsku
ze sprawami pożyczek. W Londynie rówdnia 13 lipca b. r. rozporządzenie

tatkami o sprawie, którą należy: za- gólnych dyrekcjach kolejowych 'sprzeinteresować wszystkich, wszystkich i daż biletów peronowych przy pomojeszcze raz wszystkich. Której powin- cy automatów. Automatów takich jest

ny się już dość przyjrzeć odpowied- obecnie na kolejachj polskich 34, z
nie czynniki naszej administracji pań- czego 8 na dworcach warszawskich.
stwowej, a która, sama w sobie, jest Praktyka wykazała, że automaty dziaklasycznym przykładem, powolności, łają bardzo sprawnie, tak, że np. na
opieszałości i niedbalstwa w gospo- dworcu głównym w Warszawie automat peronowy sprzedawał dziennie
darce miejskiej Wilna.

|

do 4.000 biłetów. Liczba funkcjonujących automatów z biletami peronowemi ma

być

wkrótce

WYPADKI

1 KRADZIEŻE,

powiększona

wszystkich

zmartwień, jakiemi

— Samobójstwo. W nocy na 22 b, m,
do 45,
obdarzył los panią Szyfrę Rozenbzum
otruł się 80—letni
lzaak Szoak.
Desperata
Niestety tylko Wilno mimo posia- pogotowie odwiozło do szpitala żydowskiego. (W. Stefańska 28)
dołączyło
się
dania ruchiiwego dworca, nie
może
Przyczyna
samobójstwa — ciężki stan jeszcze nagłe i zupełnie
niezdecydoposzczycić się tem wielkiem udogod- materjalny,
wane zaginięcie jej małżonka—pana
— Trup na strychu, Dn. 22 b. m. na
nieniem, jakiem jest niewątpliwie dla strychu
Josela. Starzy ludzie mówią, że niedomu Nr. 149 przy ul. Antokolskiej

publiczności

automat.

My ciągle jesz-

cze musimy wystawać w długim <ogonku> dla kupienia peronówki, co
zwłaszcza przy skąpej ilości kas biletowych jest nader uciążliwe.
Mamy nadzieję, że nasza dyrekcja
w najbliższym czasie wprowadzi 2utomaty,
POCZTOWA

z Try— Agencja pocztowa
buszok w pow. Słonimskim, została
z dnie
23 m
b.r. przeniesiona do Dzie:
wiątkowicz.
Równocześnie

AG:
zmieniona

została

nazwa wymienionej agencji na Dzie-

wiątkowicze.

— Ag. poczt. Gierwiaty.

Z dn.

znaleziono trupa powieszonego dostawcy
wojskowego 56—letniego
Mowszy Tajca.
Śmierć nastąpiła na 5—6 godzin przed znalezieniem

zwłok.

— Topielec. Jan Szawarejko (w. Bu:
chta gm. Rudomińskiej) wydobył z Wilji
trupa mężczyzny w wieku lat około 65, którego tożsamości nie ustalono.
3

—

Ciągłe

zatonięcia.

W

jeziorze Dziedzinka gm. Drujskiej kąpiąc się
utonęła 14—letnia
Nadzieja
Druzdowua.
Trupa wydobyto.
— Około Słomianki gm. Rzeszańskiej
w Wilji utonął
19—letni
Jakób Dubicki
(Wilno).

— Podrzutki.

niemowlę

płci męskiej w wieku około tygodnia.
— Ludwik Szajgiński (Jerozolimska 6)
znałazł na chodniku przy ul, Subocz 4 dziecko płci żeńskiej. Podrzutków skierowano
do przytułku Dzieciątka Jezus.

amerykańskiej

organizacji

dobroczyn-

rzystwa

amerykańskie,

biedotę swemi

wspierające

dolarami,

chcą jednak

mieć pewność, że sumy przeznaczone

na cele dobroczynne

nie użyte.
— Odjazd

są na nie właś-

do

Palestyny.

W

ostatnich
czasach
dużo
żydów
z
Wilna
wyjechało do Palestyny. Jak

wiadomo

poszczególne

odjazdy

na-

stępują nie pojedyńczo, a zbiorowo,
co pewien okres czasu.
Dnia 2 sierpnia odchodzi z dworca wschodniego w Warszawie
po:

«ciąg pośpieszny, który

zabiera

250

„emigrantów żydowskich.
Lista emi„grantów
zawiera
znaczny
odsetek

„żydów z Wilna.
Pojadą oni dwoma okrętami, które
„odchodzą w jednym dniu
6 sierpnia

z Constanzy

do Palestyny.

RÓŻNE
— (i) Mufti wileński dr. Szynkiewicz wraca do Wilna. Dowia-

bawi

w

Konstantynopolu

i przed

Sprawcy

napadu

że zasądzony

sekretarzem chrz. związków zawodowych

Wilnie.

ze strony

napadniętych

powodował

‘

ю

:

Zabójcy

braci

Święcickich

mian—przed

ze

TEATR

i MUZYKA,

— Teatr Polski (sala <Lutnia»).
Zespół dramatyczny pod reżyserją L. Wołłejki wystawia dziś
ostatnią nowość repertuaru scen

europejskich,

wyborną

L. Verneuilla «Orzeł czy reszka»,
statnio z kolosajnem

powodzeniem

komedję

graną 0.
w War

szawie.
К
Role główne spoczywają w rękach; Z.
Kusziówny, St, Chrzanowskiej, L. Wołłejki,
A. Suchcickiego, J. Łubiakowskiego i inn.
Sztuka ze względu na interesującą treść,
oraz doskonałe

ujęcie tematu

—

[iczyć mo-

że na długotrwałe powodzenie.
— Koncert Wil. Orkiestry
Symfonicznej. Na sobotnim koncercie Wil. Orkiestry Symfonicznej w ogrodzie po Bernardyfńskim

—

wystąpi

wybitny

skrzypek

solista—

Aleksander Kontorowicz. W jego interpretacji usłyszymy: Bruch — Koncert skrzypcowy,
Chopin — Nokturn c—moll Nr. 13, Dworak:
Kreisier — Tańce słowiańskie, MoszkowskiSarasate — <Gitara», Wieniawski — <Sou-

venir de Moscou»,

Clochette»,

Paganini,Kreisier — «La

Oikiestra pod dyr. R. Rubinsztejna wy=
kona Symfonję H—moil — Szuberta, oraz
Uwerturę

<Hebrydo»

— Mendejsohna.

Ceny biletów: wejście — I zł., miejsca
rezerwowanę — 2 zł, ulgowe— 50 gr, Por
czątek o g. Sej wiecz,

AL

GRIGOROWICZ.

BZ nowych opowiadań sowieckich.
Po wybraniu lgnata Panasiuka do
kooperatywy — dwa tygodnie chodził on pochmurny i niedostępny.
do

domu

dopiero

sądem.

wsi

Haniewicze

członek bandy
na terenie po-

wtargnął

uzbrojony

w karabin i re-

wolwer do mieszkania braci Gustawa

i Stefana Święcickich właścicieli maj.
Nacz-Hlebowska
i raniąc obydwóch
z karabinu zrabował pieniądze, biżu.
terję i garderobę
na ogólną
sumę
trzech tysięcy złotych. Niezatrzymany
przez nikogo, a poddopingowany powodzeniem złoczyńca postanowił za
jednym
zamachem
dokonać
drugi
zamach
i w tym celu
wszedł
do
mieszkania Bronisława
Wedrowicza

późnym

osądzony

—

kradzieżami

i osadzony,

Prof. Ossendowski

ranio-

zmarli obydwaj bracia Święciccy.
śledztwie

pierwiastkowem

dowskiemu,
życiem.

departamentu

znanemu podróżnikowi prof.
omal

nie

Ossen:

przyplaconym

mu przy ul. Widok nr. 1 spadła nań
z rusztowania deska,
Wezwany
lekarz
skonstatował
wewnętrzny
wylew krwi w głowie i

ranę tłuczoną ramienia,
obawę įkomplikacji w
wstrząśnieniem móżgu.
—

sta na karę Śmierci.

Sprawa

ta

znalazła się

w dniu

wczorajszym
na wokandzie
sądu
apelacyjnego, jednak została ódroczona
wobec
niestawiennictwa
Świadków

ne —

mówił

dziw-

prof, Ossendowski

—

to kilkumetrowy, ogrodzony placyk.
Stoi tam ławka, a kilkadziesiąt gwoź

SPORT.
Zawody

JEGO

konne.

: Podobną

opinję

o

p. o. szefa

lotnictwa,

Świadek

ppułk.

Nr. 3 m. 6

ofert na letniska z utrzymaniem

przy
wraz

ulicy Sienkiewicza
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Za taką

wyraźnem
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specjalnie

jednostkę

Po zęznaniu tem obrolńica oskar:
żonego adw. Paschaiski zgłosił wnioopinję o przeszłości

zbadanie
kilku
mogliby
wydać

kpt. Pawlikow-

skiego oraz oddanie podsądnego do
szpitala na obserwację psychjatryczną,

Prokurator

płk.

Kaczmarek,

nie

Ši

Sprzedaż

Biegły ppłk. dr. Nelkin na pytanie
przewodniczącego oświadczył, iż prze:
wód
sądowy
dostarczył
ekspertom
żywy materjał, oparty na zeznaniach

i zakup:

specjalnego

oczekiwać

i @&
poleca

pulkiem.

Niewątpliwie wyrok pierwszej in.
stancji będzie zatwierdzony, a zbrodniarz poniesie zasłużoną karę.

naczytał się. Wrócił na wieś i odrazu

karmowy

Wileński Syndykat Rolniczy
Wilno,

telef. 323.
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obstalunki,

15.

Posiada

Salony

bambusowe 275 zł, Salony dębowe piękne
415 zł., Szafy, Kredensy, Stoły jadalne oraz
przyjmuje meble do sprzedania, Daję na raty
Z poważaniem sługa Makowski,
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tel. Nr 82.

Najtaniej i najdogodniej załatwia
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do
wszystkich

M
podwórzu).

pism.

Kosztorysy

na każde żądanie.

7.

czapkę,

pójdę

odsiedziałem

mam

ratywy.
Zapisał się.

dywać.

— Organizujmy nową kooperaty-

wę—zawołał niezrażony Panasiuk —
nie wszyscy przecie złodzieje. Dawajcie, bracia, składki.
3
Nie minęło pół roku, a Panasiuk
znowu siedział na swojem
pustem

podwórzu,

i

uczciwie.

władzy

teraz zostać

zapisać

o dsia

patrzył na pusty

dom

mówił do żony:

Wszystko

Ignata lem uczciwym, dawać

powiatu

i stanowczo pusty chlew, i drapiąc się w brzuch

barki,

współczuwałem

wieckiej i chcę

23.3

przyjmuje wszelkie roboty w zakres drukarstwa
wchodzące.

dwadzieścia lat nie dorobisz się. Spry- innych i pojechał do

-— No, dosyć.
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„ZACHĘTA“
Gdańska 6, tel, 9:05

płacę do 50 proc. wyżej cen rynkowych.
Próbki i ceny proszę nadsyłać:
T. Różniecki, Warszawa, Krucza 31.

S. AMRWIEŁO

Dom

BOROWE

ilości, za

Meble

i zabez-

ZACHĘTA"
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Wilna poszukujemy.
Nabywców
solidnych z gotówk
posiądamy
a

towarów kosmetycznych
Aps
sumę złotych 200.
Korolkiewicz Sekwestrator.

kupuję w kaźdej WY

lokujemy

Słowa pod C. M.

— Czy można z naszymi ludźmi
żyć uczciwie jako uczciwy obywatel?

so: Miljonów nie starczy. Trafiłby mnie
który taki: „Defraud 'cja— Defraudacja,

obywate*

drugim

lat katorprzy- obywatelu sędzio—Dziesięć

trzy konie, kład budując społeczność. Dawaj żono

žniwiarka, stodomu — czego

>

Gdańska 6 tel. 9-05. |
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В,

Mieszkania | wysokie procenta
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Świadków, który ma w tego rodzaju
Sckwestrator przy Urzędzie Skarbowym
sprawach większe znaczenie od sche- na m. Wilno na zasadzie art. 1030 Ustawył

niczego

Części — zapasowe.
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temu
wnioskowi, zaznączył jednak, że przed
powzięciem decyzji należałoby zapytać się biegłych,
obecnych
na roz-

prawie, czy uważają
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EE | ul ZAWALNA!

o

silnie wyrażo-

nem
usposobieniu
neuropatycznem
uważa
świadek
oskarżonego . kpt.
Pawlikowskiego.
sek o dodatkowe
świadków, którzyby

@

neuropatycz-

mo:

okoliczno-

W „Stefańska 38 m, 23
(mieszkanie Szulca).
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' cy. w domach
pry!
watnych
za
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SAMOCHOD

6-tym

wie

NISXIE.

LL iii LLA
SPROSTOWANIE.

ecz ten, zwycięzcą którego wyjdzie
napewno nasz mistrz okręgu—1 p.p.

RAWCOWA
długoletnia
pracownica

obfit

CENY

в

dobrze

kuchnię
poszukuje
pracy niedaleko Wilna,
posiada
Świadectwa,
Szkaplerna 58—6,

Janiny Żylińsk iej.

nego sumę dziesięciu tysięcy złotych. nie należy,
Suma ta przeznaczona zostanie na
Sąd po naradzie zdecydował skie:
nagrody dla zwycięzców podczas za- rować sprawę do śledztwa ceiem dowodów konnych,
które odbędą
w kładnego zbadania przeszłości oskar=
końcu września. Program zawodów żonego oraz oddać kpt. Pawlikowdla koni pełnej krwi i półkrwi vbej- skiego pod
obserwację psychiczną
Na stro sicy 4ej naszego czasopisma z
mie i konkursy hippiczne. (9
do szpitala wojskowego dla ustalenia dnia 21 lipca 19:6 r. w ogłoszeniu o
stopnia jego poczytalności.
decyzji Sądu
Okręgowego
w Wilnie
1
Zawody piłki nożnej o mistrzoDecyzja
ta wywołała zdumienie Wydziału Cywilaego z dnia 27 maja 1926 r.
stwo 1 dywizji.
nie tylko wśród obecnej na sali pu- w sprawie N. Z. 461—26 r.
w 14 wier. zam. «325208» win, być «225208»
biiczności,
ale też w szerszych
koOnegdaj na boisku 6 p. p. leg.
s 22
«73747» ”
»„
«73746»
”
<
«serji 11> „
„ <serji 14»
э
odbyło się półfinałowe spotkanie o łach społeczeństwa. W kuluarach są- ”
mistrzostwo I dywizji. Do zawodów du dały się słyszeć liczne głosy dotych stanęły drużyny 5 i 6 p. p. leg. patrujące się w fakcie odroczenia
Piąty pułk zasilony graczami «Po- rozprawy, przychyłnej tendencji tryBerliet 5:io osobowy w
doskonałym
goni»: Szallerem, Nowakiem, Szli h- bunału dia oskarżonego.
stanie jest do sprzedania. Wiadomo*ć
Zaskoczona
tą
decyzją
prasa
war:
tiagerem i Bilem nie wytrzymał jed—ul, Piwna 15, tel. 60, w
godz. do
10 rano i od 2—4 pp.
nak konkurencji i uległ w stosunku szawska, bez różnicy kierunków poprzeko:
2:0 szóstemu
pułkowi.
Bramki
dla litycznych, wyraża wszelako
nanie,
że
sprawiedliwości
musi
stać
6-go pułku zdobyli gracze, „Wilji”:
się
zadość.
Leszczyński i Nikołajew. Gra ciekawa

os

i bez niego.

ZAKOPANE
villa Ostoja

ku lotniczym i który zajmował się
specjalnie psychologją lotników stwier:
dza, iż każdy pilot po upływie
pew-

nego

po poł'

osób, które zechcą z letnisk skorzystać.

*
na zebranie:
przenia wrócił do chaty o Świcie, wziął ciarz. Taką sprytną mechanikę
myślał. Dał-że Pan Bóg rozum,
— Ot, bracia, dziękować
dzą sześć miesięcy, no ale. amnestja,
tylko ołówek do ręki, zawołał żonę:
to drugie, słowem do siedzenia, trze- władzy sowieckiej, Odpoczął człowiek
— Uważaj, żono, jakie tu interesa.
s
ba liczyć, zostanie cztery
miesiące. niczem na kurorcie. Sił nabrałem, te- Konie mamy, chlew djabła wart.
Ja
Wrócił jakoś Panasiuk, coś po
Sprawa czysta jak łza—więcej sześciu raz i ludziom nie grzech pomóc. Wy- sobie i myślę: nuda teraz, zima, poco
nigdzie nie dają. Zrozumiałaś? ja kal- bierajcie, bracia, do komitetu wzajem. mam darmo chleb swój zjadać? Ko- piątem siedzeniu, spojrzał zadowolowypro*
kuluję tak: czterysta dzielę przez czte- nej pomocy.
mitetowego majątku starczy nam na ny na kwitnącą gospodarkę,
ry—sto miesięcznie, a dzisiaj dwa— Ciebie wybrać nie można — chlew nowy. Trzy miesiące dadzą, stował mocne, od więziennej fizkul-

Stanislaw Biaoklewioz

od g. 3—5

oskarżonym

wypowiada pułk. Rayski,

Ministerstwo Rolnictwa przyznało
Wileńskiemu
Towarzystwu zachęty
hodowli konii popierania sportu kon- go

poszczególnym

KOŃ*

wiejskie

matycznego
badania
w sziucznych Postępowania Cywilnego podaje do pu.
warunkach szpitalnych.
Bogaty ma: blicznej wiadomości, iż w dniu 29 VII.
1926 r. o godzinie 10 w pomieszczeniu przy
terjał sprawy
pozwala
już dzisiaj ul. Zawalnej
21 Turbowicza Jiela na pookreślić oskarżonego
jako jednostkę Ka & ш[іедіоёсі 4 pów
skarbowego
z
licytacji zajętych
neuropatyczną. Od badania szpitalne- odbędzie się sprzedaż

wieczorem, zjadał przygotowane kar- dzieścia. Wygodniej! No i praca w a: ludzie —- ty przecie kryminatofle i noc całą trzaskał niemiłosiernie turmie nie taka: lżejsza. Ot i myślę ista,
sobie: skraść czy nie? Koni byśmy ze
— Bracia moi, niech wam Bóg
na liczydłach.
Wszystkie rachunki
wskazywały dwa kupili, do gospodarki cośkol- tego nie pamięta, jakiż ja kryminalijedno, I jakoś w końcu trzeciego ty- wiek.. Jak, żono, radzisz?
sta. Gdybym jeszcze uciekł, no tak,
Żona spojrzała na perkal, podra- Ale za swoje złodziejstwo pokutę ugodnia bezwolny Panasiuk skapitulował. Wrócił do domu o Świcie, wy- pała się w głowę i powiedziała:
czyniłem, za grzechy odżałowałem i
ciągnął z pod poły sztukę perkalu i
— Jesteś p,
wiesz lepiej. teraz znowu jestem najlepszej marki
spory kawał masła, milczącym gestem
Wkrótce
Panasiuka sądzono i po- obywatelem.
zawołał żonę i zaszeptał:
sadzono,
Myśleli zebrani myśleli: nie
ina— Widzisz, żono, liczyłem ja |iSiedział on nie cztery miesiące a czej, za wszystko skwitował, Wybrali
czyłem i na jedno wychodzi. Pensji tylko trzy i półna
roboty polowe Panasiuka do
wzajemnej.
pomocy
mnie wyznaczono dwadzieścia
mie. zwalniali. W więzieniu Panasiuk wy- Dwa tygodnie pracował Panasiuk jak
sięcznie, Tak, Towaru w
kooperaty- piękniał, odpoczął, książek rozumnych zwarjowany, Latał, starał się, zbierał
Wydawca

i bar-

Oraz wyraził wowym. Latanie stopniowo
związku ze lota. Niesłychane napięcie

lIronje życia są istotnie

film

w dziewią-

z drzewa

remontowanego do- który pełnił służbę lekarską w 1 puł-

Na podwórzu

Na leg. zapowiada się interesująco, (t)
nie udało BEILE RACH
członków powołanych celem ustalenia pewnych,

się ujawnić pozostałych
napadu. Sąd okręgowy skazał Chłu-

spadł

kowski był zawsze bardzo nerwowy,
nad wyraz wrażliwy i popędliwy.
Ojciec oskarżonego był również
bardzo nerwowy. Dużo zawsze pijał.
wiadek
pułkownik
Buckiewicz
inspektor wojsk lotniczych, wydajeo
oskarżonym jaknajpochlebniejszą opi-

nję.

padkowo Adama Księżyka. Łup był mentom. Sędziował kpt. Kawalec.
niezbyt obfity—rewolwer
i zegarek,
Dziś o godz. 5 po poł. na boisku
natomiast skutki tego rabunku były 6 p. p. leg. rozegrany zostanie finał
straszne dla Chlusta, bowiem naprowadzity organa śledcze na trop.
Chiusta ujęto, a w międzyczasie

życia

ny w Warszawie. Z Warszawy do»
noszą o wypadku, jaki się zdarzył

gdzie obrabował obecnego tam przy- na ogćł dzięki

wie na całych czterysta rubli. Tak.
Jeżeli skraść na całych czterysta da-

OBRÓT.

Wracał

zie-

i okolicznych
stanął przed sądem okręgowym.
w
Zarzucono mu, że 24.X 1924 r.
ię

wie złapany,

1925 r. skazał obydwóch
oskarżonych na pozbawienie
praw stanu i
osadzenie w więzieniu ciężkiem doży-

Qbronę wnosił adwokat Zagórski.

roku

owanie

2) Imformowanie

dzo dotkliwie się poiłukł. Gorączkoi wał wówczas i lekarz obawiał się za-

pobicie śmiałka. Losu tego nie uniknął i wojewoda Downarowicz.
dzi sterczy w płocie na. ubranie.
Sąd okręgowy w Nowogródku Prysznicu niema, tylko brudna woda
rozpoznając tę sprawę w dniu 25.V w beczce. Wstęp — 50 groszy!

jest

Okazuje się, że oskarżony piastuje
godność ale w Grodnie, co prostujemy.

tym

określonej steroryzowałi obsługę po- Jak donoszą z Ciechocinka, panuje
ciągu i pasażerów przyczem konduk- tam niesłychane przepełnienie i drotorów i J. Czaplińskiemu i kupcowi żyzna.
M. Lewinowi zrabowano pieniądze,
W
kawiarni
szklanka
herbaty
bagaż i ubranie. Nie zapomniano i o kosztuje 1 zł. 10 gr., a szklanka wowagon'e pocztowym,
z którego za- dy sodowej z cienkim sokiem 85 grobrano
paczkę
zawierającą
23 listy Szy.
wartościowe
i kilkadziesiąt
listów
Pomysłowość spryciarzy wyludzaamerykańskich.
jących grosze z kuracjusi6w
przeBandyci zachowywali się podczas chodzi granice fantazji.
rabunku brutalnie i najmniejszy opór
Są tutaj „kąpiele słoneczne*. Jest

Jan Chlust

Majewski

go, zeznała, iż podsądny

4 listopada
1923 roku
banda ta przedarłem się przez całą Afrykę
i
będąc uzbrojona w rewolwery, kara- Azję wśród niebezpieczeństw
i nie
biny i granaty ręczne zatrzymała po- miałem takiej przygody,
w której —
ciąg osobowy
Nr 311 zdążający z tu przy u. Widok — mogłem śmierć
stacji Lachowicze do stacji Budy.
znaleźć.
Napastnicy
w liczbie bliżej nie— Drożyzna w Ciechocinky.

— Sprostowanie.
Do wczorajszego pow.
Nieświeskiego,
sprawozdania sądowego wkradł się błąd, a zbójeckiej
grasującej
mianowicie: w końcowym
ustępie sprawoNieświeskiego
zdania ze sprawy Majewskiego Aleksandra wiaiu

powiedziano,

zapewne

1) przyj

palenia mózgu. Od tego czasu oskarPan Rozenbaum, za którym rozes żony miewał dość często bóle głowy.
słano listy gończe, zostanie niewątpliŚwiadek stwierdza, że kpt. Pawli-

na pociąg ska-

Ignacemu Dworeckiemu i Aleksandrowi Tumaszowi.
:
Akt oskarżenia głosi, że oskarżeni

w

już

będzie

sierpnia

pierwszym
Wilnie.

biła się ona
paserstwem.

i

Wiino, Dąbrowskiego

Św. Szcaukowa, ciotka oskarżone-

Z całej Polski.

wotnie.
dujemy
się, że staa zdrowia J. E,
Sąd apelacyjny, któremu przewo
Muftiego mahometańskiego w Wilnie dniczył prezes Bochwic, wyrok ten
dr. Szynkiewicza poprawił się znacz- zatwierdził.

nie. Mufti opuścił Kair aby udać się
«w drogę powrotną do Wilna.
W chwili obecnej dr. Szynkiewicz

manowa,

STEPÓW

Letniska

W ciągu dalszej rozprawy sądo
wej przeciwko kapitanowi Pawlikówskiernu, inastępna
grupa
Świadków,
starała się odtworzyć
sylwetkę
psychiczną podsądnego.

kom z procesu
bandy
złodziejskiej
„Bruderferein* — Ester Chana Gold-

Z SĄDÓW.

nej t. z. „D. D, K.', który bada księ- należeli do bandy utworzonej w celu
gowość i działalność żydowskich in- dokonywania rozbojów.
stytucyj dobroczynnych
subsydjowanych przez „DDK*.
Szczodre towa-

czytelni:

1

zani na dożywotnie więzienie
wobec trudności
finansowych postaEpilogiem głośnego swego czasu
nowiła zmniejszyć liczbę porcji chleba napadu na pociąg, podczas którego
wydawanych bezrobotnym. Sprawa ta to napadu
ówczesnego
wojewodę
została uregulowana w ten sposób, że poleskiego p. Downarowicza spotkała
bezrobotni korzystający z kuchni bez: przykra, powiedzmy oględnie... przy:
płatnej pozbawieni zostali porcji chle- goda,
była
rozpoznawana
wczoraj
ba. Dotyczasowa liczba tych
porcji przez sąd apelacyjny w Wilnie spra[2 kg.] 3800,
zredukowana
została wa karna
przeciwko
mieszkańcom
do 2300.
wsi Nielepowo
pow. Nieświeskiego

— [i] Amerykański
kontroler
w Wilnie. Bawi w Wilnie kontroler

naszym

„SYN

Proces kap. Pawlikowskiego
odroczony.

Goldmanowa recydywistka — paserka, skazana na półtora
roku wię:
zienia, siedzi obecnie na Łukiszkach,
a tymczasem kolega po fachu kradnie
W bramie domu Nr. 3 jej rzeczy. Rzeczy, do których doro-

przy ul. Bazytjańskiej znaleziono

17 lipca r. b. w agencji
pocztowej
Gierwiaty pow. Wilno zaprowadzono
służbę telegraficzną i telefoniczną.

— (0 Trudności
finansowe
gminy żydowskiej. Gmina żydowska

wypadki

znana

Dziś będzie wyświetlany

dramat w
6 aktach.
NAD PROGRAM: «Kto rano wstaje, ten cały dzień jest śpiący» — farsa w 2 aktach.
KULTURALNO-O ŚWIATOWY
|i
SALA MIEJSKA (ul. Ostrobramska 5) |;
ORKIESTRA pod dyrekcją k apelmistrza p. Szczepańskiego.
CENA BILETÓW; Parter — 50 gr. Balkon — 25 gr. KASA CZYNNA;
w niedzelę i święta od godz. 2 m. 30, w dnie powszednie
od godz, 4 m, 30. POCZĄTEK
SEANSÓW: w riedzielę i święta o godz, 3<ciej, w dnie powszednie od godz. 5-tej.

szczęście
zawsze
chodzi w parzei
tym razem
tak się stało. Nieczuły
mąż wyjeżdżając skradł rzeczy, należące
do
sublokatorki,
a była nią

osobistość

Nr 1179 169)

Hiojski Kinematogia

Nosit wilk-—poniešii i wilka,
Do

oo
py

х

Ss. ao

a

się do koope-

gi i konfiskata majątku,
zus otl т :о mą

jątku bym

uderzył

więcej nie spróbował.

drani,

żaden

A tak:

by

sześć

Rozpumiesięcy, jeszcze amnestja.
nowy
prezes kooperatywy, Ścili złodziei Cóż z tego że sadzają,
w tak pouczający przy: a uczciwemu człowiekowi wprost
— Powodzi się, niech go kule.. zapatrzony
Takiej gospodarki uczciwą pracą i w kład Panasiuka, zabrał jego składkę i życie niemiłe. Głowy kapuścianel..

dusza zapragnie.
>
Chłopi przechodzili obok i gadali: później

Odpowiedzialny za egłoswcuiz Zenon

kawiński.

A we dwa

tygodnie
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