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Wycieczka wegierska. 
Ta, którąśmy wczoraj ugaszczali w 

naszym grodzie, nie miała bynajmniej 
na celu zwiedzenie specjalnie Polski. 
Była to wakacyjna, turystyczna wy- 
cieczka kilkudziesięciu osób, co wy- 
jechawszy z Budapesztu oprze się, 
via Warszawa, až o Helsingfors — 
a dokąd jeszcze się uda—zależeć bę- 
dziejod okoliczności. W każdym razie, 
wycieczka nie wróci do Węgier przed 
jakiemi trzema tygodniami. 

Żadnego politycznego zabarwienia, 
wycieczka, o której mowa, nie ma. 
Przygodne to, wcale mięszane towa- 
rzystwo, które jednoczy jedynie inten- 
cja zwiedzenia obcych krajów. A że— 
„Polak, Węgier dwa bratanki*, tedy 
pojechało się do Polski w nastroju 
jaknajszczerszej sympatji i zastało się 
w Polsce niemniej, wprost żywiołową 
sympatję wzajemną. No, i gościnność 
4 toute ćpreque. Przewodniczący wy- 
cieczce dr. A. Hampel, sekretarz stanu 
i profesor budapeszteński, w do: 
datku mający dobrą uncję (jak 
sam zapewniał) krwi polskiej w ży- 
łach,zachwycał się na obiedzie w 
Klubie Szlacheckim przysłowiem na- 
szem: „Gość w dom—Bóg w dom*. 
Żaden inny naród—mówił — nie ma 
takiego przysłowia, krystalizującego 
w sobie szczyt altruizmu. 

Nie sprzeniewierzyliśmy się w 
Wilnie temu ojców naszych i dzia- 
dów — przykazaniu. Z ujmującą kor: 
djalnością przyjęiśmy i ugościli przy- 
byszów ze stron dalekich. Pokaza- 
liśmy im miasto — przyczem znowu 
prof. Ruszczyc « oddał nieocenione 
usługi komitetowi przyjęcia; dalej wy- 
prawiliśmy w Klubie Szlacheckim 
obiad na osób z górą pięćdziesią!; 

potem urządziliśmy wycieczkę do 
Werek, w tamtą stronę autami, z-po- 
wrotem statkiem; na ostatek zaaran- 
żowaliśmy wszystko tak, że nader 
mile resztę wieczoru goście nasi spę* 
dzili w ogrodzie Bernardyńskim, słu- 
chając muzyki, śpiewu Didura i ba: 
wiąc się wesoło przy herbacie i za: 
kąskach w Kole Polek. 

Wycieczce towarzyszył niestrudzc- 
ny propagator drużby węgiersko-pol- 
skiej tudzież politycznego zbliżenia 
się do siebie obu narodów prof. Di- 
veky. Towarzyszył jedynie po ziemiach 
polskich. Z Wilna wrócił dziś do 
Warszawy, gdzie w uniwersytecie ma 
wykłady. : 

Na dworcu kolejowym powitał 
gości w imieniu Komuteiu przyjęcia, 
prof. Al. Parczewski w języku  nie- 
mieckim, którym się najpospolciej 
Węgrzy w stosunkach z cudzoziem- 
cami posługują. Podczas obiadu w 
Klubie przemówił j. M. rektor Zdzie- 
chowski po niemiecku i po francusku 
a w ślad po odpowiedzi dra Hampla 
mieliśmy, wcale niepowszednią wy* 
mianę oracyj w języku łacńskim 
między księdzem Tordai z zakonu 
Cystersów a ks. prałatem Lubiańcem, 
do której to wymiany przyłączył się 
prof. Parczewski też, jak się okazało, 
wcale biegle władający przepiękną 
mową Cycerona i Horacego. Toasto- 
wał też nawpół po polsku, nawpół 
po węgiersku prof, Diveky, zręcznem 
przemówieniem  wygłoszonem we 
wzorowej francuszczyźnie ujął za ser- 
ce damy radca wojewódzki p. Paweł 

Raue, który wespół z p. M. Wielhor- 
skim niemało się natrudził około 
przyjęcia wycieczki. W języku niemiec- 
kim jędrnie i gorąco przemówił prof. 
Bossowski. 

A dam było za stołem obiadowym 
sporo—różnych zawodów, różnych 
słer towarzyskich. Co do mężczyzn, 
to chyba, że wszystkie koła społecz- 
ne były reprezentowane; byli wojsko- 
wi i palestranci, pedagodzy i 
dziennikarze, lekarze i młodzież uni- 

wersytecka. Ad notandum ścisłe sto- 
sunki „przedewszystkiem  pokrewień- 

stwa łączą naród węgierski — z es- 
tońskim, W wycieczce brały udział 
dwie Estonki, jedna studjująca archi- 
tekturę w Budapeszcie, druga mał. 
żonka rodowitego budapesztańskiego 
Węgra, tudzież dwóch Estończyków 
z pomiędzy młodzieży estońskiej prze- 
bywającej na studjach po wyższych 
węgierskich uczelniach. 

Wycieczka zamierza w Rewlu 

(Tallin) spędzić dni parę, Noc 5ре- 
dziwszy w wagonach sypialnych, od: 
jechała dziś wczesnym rankiem z 
Wilna do Rygi. 
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Konto czekowa w P, K. 0. Nr. 80259 Opłata pocztowa niszczona ryczałtem. 
| V sprzedaży detalicznej cena pojedyńczego n-ru 15 groszy, 

W Komisji Konstytucyjnej, 
Drugi dzień obrad nad zmianą konstytucji. 

Wrażenia, 
WARSZAWA, 9 Vil, (żel, wł. Słowa) Dzisiejsze posiedzenie Komisji 

konstytucyjnej było blade i całkowicie pozbawione momentów interesu- 

ących. Są tylko dwie możliwości, albo w komisji wyłoni się dostateczna 
większość dla projektu rządowego i w takim razie całą kwesija zostanie 
rozstrzygnięta, albo większości takiej nie będzie i rząd Śtanie przed, ko- 

niecznością zmodyfikowania swego projektu i 

kompromisu ze stronnictwami, 
zawarcia jakiegokolwiek 

Dotychczas nie zarysowała się wyraźnie żadna z tych dwuch eweniu- 

alności, Trudno też powiedzieć która z nich jest prawdopodobniejszą, 

można tylko zauważyć że koinisja konstytucyjna podobnie jak Sejm i ko- 
misja budżetowa korzysta chętnie aby zamanifestować swój zły humor 
i niezadowolenie wobec rządu, co się naprz. ujawniło bardzo wyraźnie 
w referowaniu przez posła Chacińskiego. równocześnie i równorzędnie 

projektów poselskich z projektem rządowym. Nie można jednak wyciągnąć 

z tego wniosku, że komisja konstytucyjna pragnie wypowiedzieć otwarcie 
walkę rzadowi. Raczej przypuszczac należy, że jej taktyką będzie rząd 

znużyć, podstawić mu nogę licząc, 

i wreszcie że w jego łonie powstaną 

że się zniechęci, 

rożdźwięki personalne. 

że zdenerwuje 

W ten 

sposób rząd by nie upadł a roziazł się podobnie jak rządy poprzednie. 

Oczywiście te nadzieje mogą być zawodne, sądząc bowiem z zachowania 

się premjera zupełnie nie wynika, aby miał zamiar ustąpić a wieści o nie» 
porozumieniach między nim a ministrem spraw wojskowych wydają się 

być bardzo przesadzone. W. Z, 

Stanowisko „,P. S. L, Piast“, 
Na dzisiejszem posiedzeniu pierw- 

Szy zabrał głos pos. Dąbski (Piast), 
który oświadczył, że projekt sprawo- 
zdawcy daje możność przeprowadze- 
nia potrzebnych zmian Kanstytucji. 
W Polsce potrzebna jest równowaga 
między władzą prawodawczą a wy- 
konawczą, Czas oznączony- pizez 
projekt rządowy a obrady budżeto- 
we Sejmowi jest za krótki, ażeby u- 
możliwiał istotną kontrolę. Co do de- 
kretów z mocą usiaw stronnictwo 

PPS i inni 

Pos Caapiński (PPS) wywodzi, 
że przedłożenia rządowe są osłabie- 
niem władzy ludowej a wzmocnie: 

„niem organów administracyjnych. Po- 
zatem mówca opowiada się przeciw- 
ko jednomandatowym okręgom wy- 
borczym, wreszcie stąwia wniosek 
formalny aby komisja przystąpiła do 
dyskusji szczegółowej tylko nad 
wnioskiem o zmianę art. 26go Kon: 
stytucji (prawo Prezydenta rozwiązy: 
wania Sejmu) i zaproponowała Szj- 
mowi przejście do porządku dzien- 
nego nad wszystkiemi innemi wnios- 
kami oraz natychmiastowe rozwiąza: 
nie się po załatwieniu art. 26 go 

Dalej przemawiali posłowie Stroń- 

mówcy gotowe jest dać Prezydentowi 
tę władzę na czas kiedy Sejm jest 
rozwiązany, a nowy jeszcze się nie 
zebrał, ale z wyłączeniem podstawo- 
wych rzeczy jak: zmiana Konstytucji, 
budżet, kontyngent rekruta i t.d, Co 
do zmiany Ordynacji wyborczej to 
system proporcjonalay wszędżie wy- 
twarza ciągłe przesilenia i niemożność 
utworzenia większości. Na „Kresach 
trzeba oczywiście uwzględnić silnie 
żądania mniejszości. 

mówcy, 
ski (Ch. N), Kronig (Zjedn. Niem ), 
Schreiber (Koło Żyd., Bagiński 
(Wyzw.) i Griinbaum (Koło Żydow.). 
Na zarzuty kiiku mówców skierowane 
do prezesa komisji, że wnioski po- 
selskie w sprawie zmiany Konstytucji 
nie przeszły przez pierwsze czytanie 
na plenum Sejmu. i że nie było na 
plenum oświadczenia marszałka, iż 
zostały odesłane do Komisji, prezes 
Komisji Głąbiński odpowiedział, że 
na wstępie obrad komisji oznajmił o 
wpłynięciu do komisji tych wnios- 
ków, a nikt nie protestował. Co do 
podstawy do dalszej dyskusji, komi- 
sja przez głosowanie rozstrzygnie, 
który projekt obierze za podstawę. 

Str. Chłopskie, Ukraińcy, N. P. R. 
Pos. Wrona (Str. Chł.) oświadczył, 

iż klub jego będzie głosował tylko 
za prawem rozwiązania Sejmu dia 
Prezydenta, za 3 leinią kądencją sej- 
mową i za zniesieniem Senatu. 

Pos. Chrucki (Ukr) dowodzi, że 
rewizja Konstytucji powinna być do- 
konana przez następny Sejm, wybory 

zaś do przyszłego Sejmu powinny się 
odbyć na podstawie dotychczasowej 
ordynacji, 

Pos. Popiel (NPR) uważa, że ten 
Sejm nie ma moralnego prawa do 
robienia gruntownych zmian w Kon: 

stytucji, 

Pos, Dubanowicz, 

Pos. Dubanowicz (Ch. №) uwa- 
ża, że wzmocnienie rządu nie może 
odebrać parlamentowi przewagi w 
naszym ustroju. Rząd chce dać wła: 
dzy wykonawczej, prawo rozwiązania 
Sejmu, prawo veta i prawo dekreto- 
wania. Aby te prawa mogły być sto- 
sowane skutecznie muszą być tak 

urządzone, aby głowa Państwa nie 
miała ich wykonywać bezpośrednio 
bez ochrony przez jakąś instytucję. 
Osłoną taką—zdaniem mówcy — w 
kwestjach prawnych może być Try- 
bunał Konstytucyjny, w kwestjach 
zaś politycznych—Rada Stanu. 

Wyjaśnienia ministra Makowskiego. 
Minister sprawiedliwości Makow- 

ski wyjaśnia, iż Go do sprawy bud- 
żetu istotnym momentem jest ogra- 
niczenie zwyczajnej sesji Sejmu i 
Senatu do 4-ch miesięcy. Rząd wcale 
nie ma zamiaru ograniczać (prawa 
budżetowania parlamentu lub też 
ograniczać wogóle czas trwania. prac 
Sejmu. Konstytucja mówi przecież 
o sesjach nadzwyczajnych i nic nie 
stoi na przeszkodzie, aby nazajutrz 
po zamknięciu sesji zwyczajnej Prę: 
zydent na żądanie posłów lub z 
własnej inicjatywy zwołał sesję nad- 
zwyczajną dla spraw innych prócz 
budżetu i kontygentu wojska. 

Co do rozwiązalności Sejmu, to 
rzecz jest niesporna. Co do veta 

zawieszającego, to Prezydent miałby 
prawo „nietylko żądać sprawdzenia 

czy opinja Sejmu odpowiada opinii 

społeczeństwa, ale i rozwiązać Sejm. 

Mogą też być wypadki wątpliwe czy 
Sejm się nie pomylił i wtedy władza 
wykonawcza mogłaby się odwołać - 

do tego samego przedstawicielstwa 

Narodu, żądając jednak « większości 

giosów ustawowej liczby posłów. 

Byłoby to niejako zastąpienie referen- 

dum. Rząd gotów jest zgodzić się 
na to ażeby artykuł, traktujący o peł: 

nomocnictwach wyodrębnić w osob* 
ną ustawę, gdyż uzyskanie pełno- 

mocnictw prze rząd jest warunkiem 

wyjścia z tego stanu w jakim jes: 
teśmy. 

: Dyskusja szczegółowa, 
Na popołudniowe posiedzenie przybył premjer Bartel : 
Stwierdzono stan liczebny komisji: 32 posłów. Przedewszystkiem 

przegłosowano wniosek P. P. $. o rozpatrzenie 26 art. Konstytucji o rozwią- 
zaniu Sejmu, odrzucenie innych wniosków i przejście do. rozprawy. nad 
rozwiązaniem Sejmu. Wniosek przeciwko 9 głosom upadł. 

Dalej przyjęto za podstawę obrad (15 przeciw 11) projekt referenta, 
W art. 4 tym wstawiono (wszyscy przeciw 6) słowo „budżetowy*, 

to znaczy ze okres budżetowy nie koniecznie ma pokrywać się z rokiem 
kalendarzowym. 

W art. 11-tym skreślono (12 przeciw 12, przeważył głos przewodni: 
czącego Głąbińskiego) postanowienie, że wybory do Sejmu odbywają się 
w głosowaniu stosunkowem. 

W art. 12 i 13 podwyższono (18 przeciw 12) granicę wieku dla 
czynnego prawa wyborczego z 21 na 24 lata, dla biernego z 25 na 30 lat. 

W sprawie nietykalności poselskiej p”zyjęto 17 głosami 
propozycje referenta. 

przeciw 13 

  

Chroniczna reorganizacja. 
Słownik polityczny odrodzonej 

Polski posiada specjalny termin — 
reorganizacja chroniczna, co oznacza 
rzekomo akcję zmierzającą do udosko= 

nalenia machiny państwowej, a sta- 

nowi w gruncie rzeczy najdalej po- 
suniętą dezorganizację aparatu admi- 

nistracyjnego. 

Państwo polskie żyje od roku 
1919 pod hasłem owej reorganizacji: 

każdy premjer, każdy minister (a ilu 
ich było!) podejmował to hasło, z któ: 
rego uczyniono w końcu wytarty, 

zablagowany frazes, przykrywający 

pustkę myśli i bezprogramowość 
zamierzeń.. 

Wszelkie te „projekty* reorgani- 
zacji kończyły się zwykle na zwol- 
nieniu ze służby państwowej trzech 

kancelistek, dwuch maszynistek i jed- 
nego podreferenta, krótko mówiąc 
na doraźnej redukcji mechanicznej 

na okres przejściowy, gdyż następnie 
w miejsce owych sześciu urzędników 
angażowano po miesiącu ośmiu  pra- 
cowników, protegowanych przez pa- 

na ministra, posła lub senatora. 

Żadna jeszcze z pośród t. zw. 
reorganizacyj nie dotknęła systemu 

urzędowania i metody pracy biuro: 
wej, żadna nie postawiła wogóle, 

lub należycie i nie rozwiązała zagad- 

nienia naczelnego w. administracji 

państwa —' zasady: właściwy czło, 

wiek na właściwem miejscu. 
Nikt chyba nie będzie. przeczył, 

że wszelkie możliwości uduskonale- 
nia urzędowania, wzmożenia wydaj- 

ności pracy, uproszczenia biurokratyz- 

mu, ożywienia aparatu administracyjne- 

go inicjatywą i jasną decyzją, szerokim 

planem działalności, rozmachem po- 

czynań—tkwią właśnie w owej zasa« 

dzie angielskiej; właściwy człowiek 
na wiaściwem miejscu. * 

Jak dotąd w Polsce na stano- 
wiskach ' częstokroć naczelnych, lub 

kierowniczych w administracji państwa 
stały jednostki, pozbawione rozmachu 

myśli, siły decyzji, odwagi odpowie- 

dzialnošci, słowem rytynowani, być 

może, urzędnicy i <koncepišci» kan- 

celaryjni, wyszukujący w  <załatwie- 

niu sprawy» i «papierka» błędów 
druku, czy maszyny, lub braków 

przecinka, z dużą przyjemnością 
«kolacjonujący: rękopis z odpisem 

maszynowym, czy też czystopisem 
i zacierający w swych «decyzjach» 
wszystkie znamiona administratora, 

to znaczy jednostki przewidującej, 
rządzącej, organizującej, zapobiega- 

iącej i kontrolującej. 

Z pośród wszystkich polskich re: 
organizacyj jedyna zdobyła się na 

męski, stanowczy gest i czyn—reor- 

ganizacja majowa życia publicznego 
Polski. 

Oczyszczenie atmosfery moralnej 

w państwie, zerwanie ze zbrodniczą 

dla przyszłości państwa tradycją ko- 

rupcji sejmowej, postawienie hasła 

ofiarnej pracy w służbie państwa, 

naprawa ustroju przez zaprowadzenie 

równowagi władz i rozszerzenie 
kompetencyj władzy wykonawczej— 
to już krok wielki naprzód do refor- 

my administracji państwa, do t. zw. 

reorganizacji. ‚ 

Reforma ta jednak musi być do- 

prowadzona do końca, jeżeli ma 

wydać jakikolwiek rezultat. Objąć 
ona powinna obok zmiany systemu 
pracy i biurowości ścisły podział 

kompetencji poszczególnych resortów 
i ograniczyć do minimum biurali- 
stykę. 

Dotychczasowy system pracy w 

naszych urzędach polegał „na przeka- 
zywaniu licznych częstokroć spraw, 
ż wydziału do wydziału, z minister- 

stwa do minislerstwa, gdyż każdy 
urząd uważał za właściwe sprawę 
odstąpić innemu, a to ze względu 

na nieustalone rozgraniczenie kompe- 
tencji. 

To też połowę urzędowania sta- 
nowiła wędrówka aktów urzędowych 
pomiędzy _poszczególnemi urzędami, 

co pirzysparzało jedynie pracy kance- 
laryjnej biuralistom, rozmnażało do 

niewiarygodnej wprost wysokości 
kilku tysięcy liczbę, czy numer spra- 
wy. a co najważniejsze, wędrówka 
ta pozwala na zagubienie gdzieś po 

drodze odpowiedzialności urzędnika & 
za załatwienie. Jakże „bowiem może 
jeden urzędnik odpowiadać .za załate 

wienie sprawy, kiedy w aktach figu- 

ruje częstokroć do dziesięciu opinij 

różnych wydziałów i urzędników, 
sprzecznych najczęściej w zapatrywa* 
niach na daną sprawę! : 

Drugą kardynalną wadą urzędo- 

wania, powodującą hamowanie i ma: 
rudzenie w załatwieniu bieżących za- 

gadnień administracyjnych jest t. zw, 
„wewnętrzna instancyjność*. Polega 

ona na tem, že referent danej Spra- 

wy referuje ją naczelnikowi wydziału, 
naczelnik wydziału dyrektorowi de- 
partamentu, ten wiceministrowi, lub 

ministrowi i w tej całej kolejce stop- 
niowo znika znajomość sprawy, gdyż 

zna ją naprawdę dokładnie tylko 

właściwy. referent. 
W ten sposób, niewidzialny dla 

właściwego urzędnika — referenta 
sprawy — szef otrzymuje relację z 

trzeciej zapewne ręki. Nie mniejsza 

„instancyjność* pókutuje też w urzę- 
dach wojewódzkich. 

Rząd 'obecny projektuje szereg 
reform w administracji. Mają one 
pójść po linji usproszczenia urzędo* 

wania, jego usprawnienia t racjonal- 

ności, Z pośród ciekawszych zagad- 
nień tej reformy na czoło wysunąć 
należy postulat zaajomości faktycz. 

nej życia przez urzędnika, wniknięcia 

w. praktyczne potrzeby ludności, 

zetknięcia się z interesem państwa 

nie w aktach i papierkach ale w-rze- 

czywistošci. @ 

Uznanie tej konieczności ma po- 
ciągnąć w wyniku  przetasowanie 
urzędników, to znaczy ich translokatę 

z trzeciej do drugiej, z drugiej do 
pierwszej instancji i vice versa. Pow- 

staje jednak obawa, że taka mazuro. 
wa zmiana miejsc może uchybić za- 
sadzie: właściwy człowiek na właści- 

wem miejscu, zwłaszcza wobec dru 
gorzędnych, natury technicznej trud. 
ności, jak brak mieszkań, stosunki 
rodzinne i t. d. 

Nad całem jednak zagadnieniem 
reformy administracji powinna góro: 
wać przytoczona na wstępie tych 

rozważań zasadą o właściwym do- 
borze ludzi, Żadne systemy tu nic 
nie pomogą, jeśli na stanowiskach 
będą ludzie, nie dorośli do ogromu 

zadań, połączonych ze stanowiskiem. 
System właściwy i właściwa me- 

toda pracy — rzecz pierwszorzędnż! 

Ale właściwy człowiek na właściwem 
miejscu to zagadnienie naczelne. 

Na popatcie tych twierdzeń — ma- 
ły przykład: p. K. Młodzianowski, 
obecny minister spraw wewnętrznych, 
jeszcze jako wojewoda oleski, w 
czasach kiedy obowiązywał (dotąd 

zreszta istniejący) najgorszy system 

biurokratyczny i najgorsze metody 

pracy — przeprowadził we własnym 

zakresie, z dużą inicjatywą, reformę 
urzędu wojewódzkiego, redukując do 

70 urzędników, kasując kilka wydzia- 
łów, zmieniając system pracy i sto- 
sując właściwy dobór ludzi. | cóż? 
Pomimo ?,nieformalnego“, bo, jak 
słychać, bez specjalnego upoważnie- 
nia ministerstwa, przeprowadzonego 
planu reformy, spotkało go uznanie, 
a urząd wojewódzki poleski należy 
w swej pracy do  sprawniejszych 
urzędów. 

Tak wygląda w praktyce zasada: 

właściwy człowiek na właściwem 
miejscu, odpowiedzialny za swe dzia- 
łania. 

Lubicz. 

RUDGZABASAKAZAA 

CZY JESTEŚ CZŁONKIEM 
L 0. P. B. 

CENA OGŁOSZEŃ: Wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3-ej 30 gr 
za tekstem 10 groszy. Kronika reklamowa lub nadesłane 40 gr. W n-ch świątecznych 
oraz z prowincji o 20 proc. drożej Ogłoszenia cyfrowe i tabeiowe o 25 proc. drożej. 

Sejm i Sząd. 
Pogłoski o ustąpieniu Marsz. 
Piłsudskiego są bezpodstawne 

WARSZAWA, 9.VII (żel wł. Słowa). 
Wszelkie pogłoski o ustąpieniu Mar- 
szałka Piłsudskiego ze stanowiska 
Ministra Spraw Wojskowych i za- 
mianowanie na jego miejsce bądź 
gen. Żeligowskiego, bądź gen. Rydz 
migłego i objęciu w związku z tem 

Inspektoratu Armji w Wilnie przez 
gen. Sikorskiego jak się dowiadujemy 
ze źródeł miarodajnych są pozbawio* 
re podstaw. 

"Rokowania z firmą „Ulen 
i Co“, 

WARSZAWA, 9 VIl. (żel.wł. Słowa) 
Rokowania z amerykańską firmą 
„Ulen* dotyczące pożyczki na rozbu- 
dowę miast polskich prowadzone 
przez Ministra Skarbu dotychczas nie 
dały jeszcze rezuitatów i napotykają 
na znaczne trudności, že wątpč na- 
leży aby ich sfinalizowanie mogło 
rychło nastąpić. > 

Expose Min. Zaleskiego w 
przyszłym tygodniu, 

WARSZAWA. 9 VIi. (żel. wł, Słowa) 
Minister Spraw Zagranicznych pan 
August Zaleski przygotowuje expose, 
które wygłosi na posiedzeniu ko- 
misji Spraw Zagranicznych w przy- 
szłym tygodniu. 

Pos. Diamand o rokowaniach 
handlowych polsko-niemiec: 

kich. 

WARSZAWA, 9.VII (żel, wł, Słoma) 
Pos. Diamand przed wyjazdem do 
Berlina w misjj urzędowej w sprawie 
rokowań handiowych polsko-niemiec- 
kich oświadczył, że ma nadzieję, iż 
obecna faza rokowań jest fazą osta* 
teczną albowiem prowadzone pert- 
raktacje wszechstronnie i wyczerpu- 
jąco wyświetliły sprawę — traktatu 
handlowego i wobec tego należy się 
spodziewać rychłego ukończenia ro: 
kowań i podpisania traktatu. 

J. E. ks. Kardynał Kakowski. 

WARSZAWA, 9 Vil (Żel, wł, Słowa), 
J. E, ks. Kardynał Kakowski wyje- 
chał w dniu dzisiejszym na urlop. 

Uchwały Rady Banku Polskie- 
Zo. 

WARSZAWA, 9 VII. (żeł.wł. Słowa) 
Rada Banku Polskiego pod przewo- 
dnictwem vice-prezesa p. Młynarskie- 
go uchwaliła jednomyślnie wystąpić 
do Ministra Skarbu w sprawie prze- 
prowadzenia w czasie jaknajszybszym 
rewizji taryfy celnej, celem trwałego 
zabezpieczenia aktywności biłansu 
handlowego. Następnie Rada opraco- 
wała. statut dla osobnej instytucji 
bankowej przy Banku Polskim, wzoro- 
wanej na „Gold Diskonto Bank* przy 
Rzeszy w Berlinie, powołanej do 
przyjmowania wkładów w walutach 
obcych. Do porozumienia się w tej 
sprawie z Ministrem Skarbu Rada 
upoważniła vice-prezesa p. Młynar- 
skiego. 

Posąg za życia, 
WARSZAWA, 9.VII (żel.wł. Słowa) 

Socjaliści przygotowują na pierwsze 
dnie sierpnia uroczystą akademję ku 
uczczeniu zasług pos. Daszyńskiego. 
Akademja odbędzie się w sali kina 
„Spłendid* i podczas niej zostanie 
odsłonięty posąg pos. Daszyńskiego 
odlany w brenzie diutap. Olgi Niew- 
skiej. 

Prezydent Mościcki w Insty- 
tucie Chemicznym. 

w ARSZAWA,9. VII (tel. wł. Słowa) 
Prezydent Rzeczypospolitej p. Moś- 
cicki zwiedził w dniu dzisiejszym 
Instytut Chemiczny na Żoliborzu. 

Okazja! azja! 
Za bezcen książki francuskie 

sprzedaż tylko do 14 lipca. 

Olbrzymi wybór!! 

20,000 
TOMÓW 

Z literatury pięknej i różnych 
dziedzin specjalnych po cenach 
zniżonych przeszło o 40 proc. 

  

Śpieszcie skorzystać 

Księgarnia Stowarzyszenia 
Nauczycielstwa Polskiego 

Wilno, Królewska Nr 1.     
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ECHA KRAJOWE 
  

Na szlaku Ogińskiego. 
Stan odbudowy kanału. Wygląd dzisiejszy. Dlaczego zastosowa- 
no konstrukcje drewniane? Garśćszczegółów: robotnicy; niemiecka 

linja obronna; wykopaliska. 

— Korespondencja „Siowa“ — 

Odbudowa kanału Ogińskiego zbli- 
ża się ku końcowi. z ogólnej liczby 
10 ciu śluz komorowych, 8—znajduje 
się w stanie odpowiednim do pod- 
jęcia ruchu. Dwie pozostałe środkowe 
śluzy (L.5 i L. 6) odbudowują się w 
szybkiem tempie. 

Pozostające prócz tego do wyko- 
nania poważne roboty w związku z 
pogłębieniem kanału i naprawą dróg 
holowniczych oraz obwałowań, roz- 

'łóżone zostaną na szereg lat następ. 
nych w ten sposób, by dorzźne na- 

„prawy i pogłębienia, wykonane w o- 
becnym okresie odbudowy, umożli: 
wiły otwarcie spławu w najbliższym 
czasie. 

Kanał Ogińskiego już w bieżącym 
sezonie może być czynny, z jednej 
strony od śluzy L. 7 do rzeki Szczary 
na długości 27 kim, oraz z drugiej 
strony od budującego się zwodzo- 
nego mostu przez kanał w Sosnówce 
do rzeki Jasiołdy na długości 15 klm. 
Uruchomienie środkowego, odcinka o 
długości 13 .klm. nastąpi w ' roku 
przyszłym. 

Uspławnienie atoli szlaku Ogiń- 
„skiego dla. ruchu na większą skalę 
„ (eksportowego i tranzytowego), i w. 

ciągu całego sezonu żeglugi, uzależ: 
. nione jest od.poprawienia stanu. że- 
„glownošci rzek _ Jasiołdy (dopływ 
Prypeci) oraz Szczary (dopływ Niemna). 
Zrealizowanie całokształtu tych . prac 
będzie zależało od:stanu finansowego 
Państwa, oraz od rozwoju stosunków 

„ politycznych i. gospodarczych. 
Od 1923 roku, «w. którym Wileń- 

ska Dyrekcja Dróg Wodnych podjęła 
odbudowę kanału według stanu przed- 
wojennego, zewnętrzny wygląd znisz- 
czonego szlaku uległ 

* zmianie. $ 
Kanał, który przez blisko: 150 lat 

służył sprawie gospodarstwa krajo- 
wego, przekształcony przez Niemców 

"Ha fosę obronną, powraca stopniowo 
do dawnej swej roli — pokojowej ar- 
terji komunikacyjnej. 

Piętrzą się jeszcze ponad obwało* 
"wania imponujące schrony żelbetowe, 
prawie na całej długości widoczne 
są ślady okopów i przejść wojennych, 
a po obu stronach ciągną się zwały. 
żagród kolczastych, usuniętych z nur- 
tu i dróg holowniczych, cały jednak 
kanał jest dzisiaj najzupełniej dostępny 
i wszędzie widoczne są wyniki ener- 
gicznej i planowej działalności, zmie- 

' rzającej do przywrócenia kanałowi 
jego normalnego wyglądu. 

Wszystkie objekty na kanale (ślu- 
zy. komorowe, upusty, jazy, domki 
dla śluzowych) wykonywane są z 
"drzewa, "co podyktowane zostało 
względami nie tyle natury technicznej, 
ile ekonomicznej, gdyż takie rozwią: 
zanie sprawy pociąga za sobą. naj: 
mniejsze dcreźne koszia. 

Zastosowanie konstrukcji drewnia- 
nych pozwoliło bowiem na zatrudnie: 
nie prawie wyłącznie miejscowych, 
tanich sił roboczych, co stanowi 
główną przyczynę niewysokich, na- 
wet w stosunku do warunków przed- 
wojennych kosztów odbudowy. 

EDrewniane domki dla śluzowych, 
utrzymane w charakterze budownic- 
twa polskiego, dzięki solidnemu wy- 
konaniu, oraz estetycznemu wyglądo- 
wi, służą jednocześnie jako wzór do 
naśladownictwa dla okolicznych miesz- 
kańców. 

W. okresie najbardziej intensywnej 
pracy na kanale było zatrudnionych 
każdodziennie przeszło 1000 irebotni- 
ków. Praca w sezonie letnim trwa 
przeciętnie od 6 do 15 z godzinną 
przerwą na obiad. Do robót przyj- 
mowani.są wyłącznie mężczyźni w 
wieku powyżej lat 18 tu. 

Uderzającym jest fatalny stan roz: 
woju fizycznego u większości robot- 

Kto raz: nogą stąpił na 
„Ślubny kobierzec... 

Przyplątała mi się ni ztąd ni z 
. owąd powieść Wassermanna—z przed 
dwunastu lat, Stara? Hm... to zależy. 
Nie wszystkie przecie powieści na 
świecie starzeją się w ijednakowem 
tempie. Tak zupełnie -— jak ludzie. 

|. Myślę, że powieść autora znako- 
mitej „Geschichte der jungen Renate 
Fuchs* zatytułowana — licho wie 
dlaczego — «Mężczyzna czterdzie- 
stoletni», nie ; zestarzała się w naj- 
mniejszej mierze. Tak zupełnie jak 
nieśmiertelna t. zw. natura ludzka nie 
uległa przecie zasadniczym zmianom 
od czasu przebywania w Raju pierw- 
szych rodziców naszych. Niepraw- 
daż? 

Myliłby się: jednak gruntownie 
ktoby sądził, że zachęcać go będę 
do przyczytania trzystastronnicowej 
z okładem powieści choćby najbar: 
dziej interesującej i w dodatku jeszcze 
niemieckiej! (Broń Boże! Po co? Od 
czegož ja jestem? ' : 

Od tego jestem абу-рода6 tu oto, 
w odcinku gazety, choćby najgrub- 
szą książkę |w takim skrócie, 

2 z. jakich rh minut czytel: 
nik już ją znal Jakby ją przeczytał 

"od deski do deski, я 
Pochwyci też niewątpliwie morał, 

gruntownej d 

że w 

ników. Nędzę powojenną potęguje w 
tutejszych warunkach, datujące się 
oddawna, powszechne i nadmierne 
używanie alkoholu, 

Poleszuk,brodzący w „łapciąch* z 
lozowego łyka po łąkach, mokrych pra- 
wie w ciągu całego roku i nieurodzaj: 
nych, usianych erratycznemi krzemie- 
niami sznurach,. kontentuje się, jak 
chiński kuli, bardzo skromnemi wa. 
runkami egzystencji. Jedyną, żywioło- 
wą wprost słabością jego jest wód- 
ka, która całe wsie pogrąża w nędzy 
i powoduje degenerację ludności. Dla 
przykładu przytaczę fakt, «że. . znałem 
Średnio zamożnego robotnika, który 
dla zakupienia zapasu wódki na uro: 
czystość weselną, poświęcił 100 dni 
ciężkiej «pracy. 

Należy podziwiać na. każdym: kro- 
ku zdolności organizacyjne Niemców, 
którzy stworzyli na kanale linję obron- 
ną, dającą żołnierzom nietylko bez- 
pieczne schronisko, lecz i wszelkie 
możliwe wygody. 

Schrony żelbetowe, potężnej bu“ 
dowy, zaopatrzone były w. takie u- 
rządzenia jak: betonowe umywalnie, 
kanalizację, wentylację, oświetlenie je- 
lektryczne. Małe centrale znajdowały 
się w. odległości około. 5. klm. od 
pierwszej linji i dostarczały. energji za 
pośrednictwem . miedzianych kabli, 
prowadzonych pod ziemią ze wzglę- 
du na niebezpieczeństwo uszkodzenia 
w ogniu. Poza schronami 'w wielu 
miejscach rozkrzewiły. się zdziczałe 
obecnie truskawki, nasadzone, jakoby, 
przez Niemców. Mnóstwo butelek od 
wina i wódki, świadczy wymownie o 
tem, że: Niemcy. nawet w pierwszej * 
linji potrafili być, jak u +siebie w 
omu. 

Natomiast po drugiej stronie ka- 
nału, wykopaliska, znajdywane pod: 
czas robót przy oczyszczaniu nurtu 
"oraz rozkopywaniu budowli, ukazują 
odwrotną stronę medalu. "W wielu” 
miejscach natrafiono. na kości żołnie* 
rzy, z odłamkami pocisków wewnątrz 
strzaskanej czaszki, w pełnem uzbro- 
jeniu od łopatki i tornistra do grana- 
tów w ręku i przy butwiejącym pa- 
sie, zasypanych ziemią podczas ataku 
w. chwili. wybuchu. pocisku. Mała me- 
talowa blaszka pułkowa z kolejnym 
numerem stanowi jedyny dokument 
tożsamości. 

Są to szczątki tych, o których w: 
raporcie pułkowym kiedyś / zapisano 
wzmiankę: zginęli bez wieści. 

W dolnej partji kanału znajdywa- 
no przeważnie rosyjskich żołnierzy 
ze 105-go Orenburskiego pułku. 

Stefan Ihnatowicz. 

NA STN CTS EAN ATK E RASTI, 

synod Ewangielioko-Reformowany. 
Odsłonięcie tablicy pamiątkowej 
Mikołaja agi ks. Radzi- 

willa. 

W dniu wczorajszym w obecno: 
ści vice-wojewody wileńskiego p. Ol- 
gierda Malinowskiego, przedstawicieli 
duchowieństwa oraz członków Sy“ 
nodu  Ewangielicko - Reformowanego - 
odbyło się uroczyste nabożeństwo 
po którem nastąpiło odsłonięcie ta- 
blicy pamiątkowej Mikołaja Czarnego 
ks. Radziwiłła. Inicjatywa tablicy pa- 
miątkowej wyszła od p. Szymona 
Renarda- Czarnockiego jednego z Kus 
ratorów Kolegjum. Tablica przedsta- 
wia się imponująco, tak ze względu 
na jej wygląd jak i miejsce w. któ- 
rem została umieszczona. «Wykonał 
tablicę znany mistrz cechu stolarskie” 
go p. Oszurko.  - 3 

Po odsłonięciu tablicy pamiątko- 
wej rozpoczęły się obrady Synodu. 

  

unoszący się subtelnie nad całą , po- 
"wieścią Jakóba  Wassermanna, jak 
opar nad łąką u rzeki po zachodzie 
słońca, 

Bez dalszych ceregieli, zacznij.ny, 
jeśli wola, od prezentacji. ‚ 

— Baron von Erfft und Dudsloch, 
Lat człerdzieście... | 

— Bardzo nam przyjemnie. 
„Baron von Erfft und Dudsloch 

pędzi spokojny żywot wiejski w do- 
brach swoich , gdzieś w okolicach 

Wiirzburga. г 
„ Kochal szczerze mlodszą od | sie- 

bie o lat dwa panią Agatę, pošlubia- 
jąc ją przed dziesięciu laty. Mają cór- 
kę jedynaczke, lat liczącą siedem. 
Baron Sylwester jest człowiekiem do- 
„brym, bardzo inteligentnym; nie brak- 
nie mu szlachetności i podniosłości 
ducha. Nie znał tylko — miłosnych 
namiętności, wielkich erotycznych u- 
niesień. 

To.też,, gdy. wskutek. monotonii 
nieustannego -z>sobą „obcowania. wy- 
czerpała się w sercu barona. Sylwe- 
stra zdolność żywienia dla żony 
«uczuć... miodowo-miesięcznych, nic 
nie: mówiąc nikomu zbiera się irusza 
w Šwial: zaznać, a z pełną swobodą, 
owych właśnie nieznanych mu gwał- 
townych miłosnych uniesień, 

Zaznaje ich, a jakżel Nie wiem 
tylko, czy rozmyślnie czy mimowol- 
nie maluje Wassermann wszystkie 
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Katastrofa pod Rogowem. 
W czwartek o godz. 8-ej min. 5 

wieczorem na 87:ym kilometrze od 
Warszawy pomiędzy Rogowem a Płyć- 
wią na splocie torów przy posterunku 
kolejowym Lipce zdarzyła się groźna 
katastrofa kolejowa, która pociągnęła 
za sobą szereg ofiar w ludziach. 
Szczegóły tego nieszczęścia są .nastę- 
pujące: 

Z powodu remontu mostu, po 
którym przebiegają dwa tory, zarzą- 
dzono, aby od. dn. 6go b. m., po- 
ciągi mijały się nie równocześnie a 
kolejno. Czerwony sygnał dawał znać 
pociągowi, zdążającemu z Krakowa do 
Warszawy, aby się przed naprawianym 
torem zatrzymał i przepuścił pociąg 
jadący z Warszawy do Krakowa. Oba 
pociągi miały na małej przestrzeni 
przed, mostem wspólny tor. Wczoraj 
więczorem pociąg pośpieszny nr. 2 
jadący z Krakowa do Warszawy, z 
niewyjaśnionych dotychczas powodów 
sygnał ten przejechał w chwili, kiedy 
pociąg pośpieszny nr. 3, zdążający z 
Warszawy do Krakowa, Zakopanego 
i Krynicy trzema ostatnimi wagonami 
znajdował się jeszcze na wspólnym 
torze. Parowóz pociągu nr. 2 całą siłą 
uderzył w te trzy wagony. Skutkiem 
strasznego zderzenia trzeci «wagon od 
końca został. zdruzgotany, drugi -znacz- 
nie uszkodzony, ostatni zaś wyszedł 
bez szwanku. Wobec tego, że paro- 
wóz i pozostałych jedenaście wagonów 
pociągu nr. 3 nie doznało. żadnych 
uszkodzeń, przeto pociąg ten po króte 
kim postoju ruszył w dalszą drogę do 
Krakowa. 

W rozbitych wagonach zostały 
dwie osoby, a mianowicie p. Pawlow- 
ska i p. Nowak, zabite, 17 osób zaś 
ciężej lub lżej rannych. 

Pociąg nr. 2, z Krakowa do War- 
szawy, nie doznał naogół większych 
uszkodzeń, poza parowozem i wozem, 
służbowym. Pasażerowie kilku pierw- 
szych wagonów tego pociągu ulegli 
jedynie lekkiemu wstrząsowi i odra- 
paniu, skóry: przez . bagaże, które po: 
spadały z półek. Pociąg ten został 
drogą okrężną na Koluszki skierowa: 
ny do Warszawy, gdzie ma przybyć 
około godz. 6 rano. 

O nieszczęściu pod'Rogowem о- 
wiedziała się dyrekcja. kolejowa=war- 
szawska w dziesięć minut po wypad: 
ku, zawiadomiona przez zawiadowcę 
stacji w Skierniewicach. Natychmiast 
na miejsce katastrofy wyjechała z 
Warszawy -nadzwyczajnym pociągiem 
komisja z dyr. departamentu, komuni- 
kacji w ministerstwie kolei p. inż. 
Czapskim na czele. W skład komisji 
weszli przedstawiciele dyrekcji war- 
sżawskiej pp. prezes. Bieniecki i wi: 
ceprezes Zienkiewicz. Z „Łodzi, Piotr- 
kowa, „Skierniewic i. Warszawy. wyje- 
chały cztery pociągi ratunkowe w tem 
jeden sanitarny. Ściągnięto również 
policję ze Skierniewic i Warszawy, 

Ciała zabitych osób zabezpieczo* 
no*na miejscu - do chwili. przybycia 
władz sądowo:śledczych, rannych zaś 
przewieziono do szpitala w Kolusz- 
kach.. 

W końcu należy zauważyć, że 
linja kolejowa pod Rogowem, małej 
stacji na przestrzeni Warszawa—Ko- 
luszki, była widownią największej 
ilości nieszczęść kolejowych w Pol- 
sce. Był czas kiedy pasażerowie zmu- 
szeni przejeżdżać przez ten przeklęty 
odcinek, zawsze byli przygotowani 
na jakiś wypadek. Ostatnia katastrofa 
kolejowa wydarzyła się w obrębie tej 
stącjj mniej więcej przed rokiem. 
Zdawało się więc, że fatum już opu- 
ściło to miejsce. Najnowszy wypa- 
dek niestety świadczy, że jeszcze nie... 
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Perfection 

Do. nabycia w pierwszorzędnych 
perfumerjach i składach aptecznych. 
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barona <przygody» od bardzo  prze- 
lotnego epizodu z młodziutką: dzie- 
weczką, aż do formalnego romansu 
ze śpiewaczką mającą za sobą całą 
furę.. wspomnień. Nie widzimy, nie 
czujemy, aby baron Sylwester zako: 
chał się co się zowie oraz aby na- 
wzajem ogarnięty był przez płomie- 
nie, w których jak na stosie, ginie czę- 
sto nie tylko ciało ale i dusza. ; 

Bóg strzegł para barona! 
Tymczasem pani Agata nie des- 

„peruje, «jeno to z tym to z owym 
poufałym a statecznym znajomym 
swoim .prowadzi długie! rozmowy 
'0.. małżeństwie wogóle. | 

* Powiada jeden: 
— Droga pani! Kobieta w 37 го- 

ku życia niech zrezygnuje z «amo- 
rów». Dziesięć lat — kawał. Niema 
tu na ziemi rzeczy nieśmiertelnych. 

"Powiada inny: 
— Nie trzeba, aa pani, miotać 

się i wołać: Jemu wolno a mnie nie 
wolnol Co.za niesprawiedliwość! Za- 
notuj pani sobie, że nie wstępują by- 
najmniej w związek małżeński: rów- 
ny z równą. O! to tylko tak się mó: 
wi... Zanotuj też pani sobie, że ko- 
bieta przychodzi po to na Świat, . by 
zostać żoną i matką, a mężczyzna — 
mężczyzna na. małżeństwo... (decyduje 
się. To wiele, wiele tłumaczy, 

Pani Agata, «pocieszana» w ten 
sposób, zaczyna powoli godzić się 

OW O 

Naprawa finansów Francji. 
Cailiaux krytykuje Bluma, 

PARYŻ, 9 VII. Pat. Na wczoraj- 
szem posiedzeniu lzby Deputowa- 
nych Caillaux odpowiadając na prze* 
mówienie deput. Bluma, oświadczył 
iż rząd pragnie naprawić nie zaś 
zburzyć obecny ustrój skarbowy, 
przyczem wskazał, że socjalistyczny 
projekt konsolidacji bonów skierowa- 
ny byłby przeciwko kredytowi pub: 
licznemu, 

Istnieją—mówił Caillaux—jedynie 
dwa sposoby rozwiązania: plan rze- 
czoznawców lub konsolidacja. Rząd 
przeprowadzi rewaloryzacje franka 
lecz stopniowo irostrożnie. Projekt 
rozwiązania: zmierzający do zmniej- 
szenia wartości biletów: o 15 proc. 
jest niemożliwy, jak bowiem odebrać 
od chłopów posiadane przez nich 
bilety? Należy przytem zwrócić uwa- 
gę, że rentjerzy właściciele papierów 
państwowych ponieśli już i tak 
znaczne szkody. 

W dalszym ciągu przemówienia 
Caillaux podkreśla, że jedyną prak- 
tyczną stroną argumentacji Bluma 
jest porównanie z planem Dawesa. 
Jednakże to co jest możliwe dla 
Niemiec, nie jest możliwe dla Francji. 
Jeśli Niemcy znaleźli nabywców na 
swe obligacje to dlatego, iż wiedzia- 
no, że można będzie na zewnątrz 
przedsięwziąć м siosuuku do Rze- 
Szy kroki kompensacyjne. Frar:cja 
podobnie jak Anglja polrzebowač 
będzie kredytów zagranicznych. 

Nie zamierzam — mówił dalej 
Caillaux —* wiązać sprawy uregulo- 
wania naszych długów z udzieleniem 
tych kredytów, jednakżej) uregulowa- 
nie długów jest konieczne, W za 
kończeniu Czillaux oznajmił: do lzby 
należy dokonanie wyboru pomiędzy 
planem * rzeczoznawców a planem 

socjalistycznym. : 

Losy gabinetu uzależnione od centrum, 

PARYŻ, 9—Vil. Pat. Większość prasy uważa, iż Caillaux obalił cał 
kowicie argumentację Biuma. Wszyscy przewidują, 
parlamentarny będzie decydującym. W danej 

że dzisiejszy dzień 
chwili gabinet ma zapew- 

nionych około 230:tu głosów, los jego jest przeto uzałeżniony od czyn- 
ników umiarkowanych, 

Kwestja następstwa tronu w Bułgarji. 
SOFJA, 9—VIl. Pat. Opinja publiczna Bułgarji domaga się od rządu 

aby rozwiązał wreszcie kwestję następcy: tronu. Jako kandydat * upatrzony 
jest ks. Cyryl brat króla Borysa, który od czasu abdykacji cara Ferdynan: 
da bawi zagraaicą przeważnie w Wiedniu. Jego pobyt w Sofji w ub, ro: 
ku wywołał trudności dyplomatyczne, ponieważ niektóre państwa zarzu- 
cają, iż obecność ks. Cyryla spowoduje wpływ b. cara Ferdynanda na 
politykę Bułgarji. 

Podwaliny importu polskiego w Turcji. 
KONSTANTYNOPOL, 9—Vil. Pat. Polska grupa przemysłowo han: 

dlowa .rozpoczęła budowę składów handlowych na 20 tu stacjach kołejo- 
wych w Anatolji, W. dniu czorajszym w obecności konsula Łazarskiego, 
ną przedmieściu Fider Pasza w Konstantynopolu położono kamień węgielny 
jednego z tych składów. 
RZBBRAEE OE TO RYZ AC ERAEOKZZ TRO STAS E UOSTAS YIT 

Tajemnicze zniknięcie ex posła Birka 
Z Rewla donoszą: Sprawa b. posła estońskiego w Moskwie Birka 

wciąż jeszcze budzi wielkie zainteresowania i przynosi nowe sensacyjne 
szczegóły, 

Kilka dni temu Birk zjawił się w konsulacie estońskim w Petersburgu 
i oświadczył, że zamierza wrócić do Rewla. W tym celu udał się z urzęd- 
nikiem konsulatu na dworzec kolejowy. Przed wsiadaniem do wagonu, 
urzędnik konsulatu odszedł na chwilę do telefonu, Po powrocie Birka 
już nie zastał, Czy znajduje się on obecnie w Petersburgu nic nie wia- 
domo. Zawiadomione oficjalnie przez konsulat o zaginięciu Birka władze 
sowieckie odpowiedziały, że zbadają sprawę zwykłą drogą i zawiadomią o 
rezultatach, 

Jak -wiadomo jeszcze przed. swem zniknięciem Birk wysłał'na:ręce pre- 
zydenta Estonii list, w kiórym zarzuca rządowi estońskiemu że celowo prze- 
szkadzał mu.w.prący nad zbliżeniem 
rzystne dla Estonii. 

z Sowdepją, co uważał on za ko: 

W związku z tym listem w czwartek na posiedzeniu komisji spraw 
zagr. wystąpił min. Piip, oświadczejąc, że żadnych. nieporozumień na tym 
tle z Birkiem nie było. Niektóre punkty zawarte w liście Birka min. Piip 
nazwał czczym wymysłem, Pozatem według oświadczenia ministra, Birk 
zdając poselstwo nie podpisał aktu zdawczo-odbiorczego i odmówił 
zwrotu paszportu dyplomatycznego. 

Jak list tak i ostatnie oświadczenie ministra. wzbudziły w Rewlu 
najrozmaitsze pogłoski. 

Przesilenie gabinetowe w Finlandji. 
B. Prezydent tworzy rząd. 

TALLIN, 9 VII: PAT. Przewodniczący Zgromadzenia Narodowego 
powierzył misję stworzenia nowego rządu b. prezydentowi Państwa Tee- 
mantowi należącemu. do Związku Chłopskiego. 

Stara piosenka kowieńska. 
KOWNO, 9 Vil. PAT. Lietuva pisze na temat litewskiej polityki za: 

granicznej: Głównym motywem naszej polityki jest dążenie do wzmocnie- 
nia i rozszerzenia stosunków gospodarczych i politycznych szczególnie z 
państwami sąsiedniemi, 
Nawiązanie stosunków 
sprawy wileńskiej. 

Co zaś dotyczy Poiski, to dzieli nas Wilno. 
2 Polską mastąpić może tylko po rozwiązaniu 

Poprzedni rząd kowieński roztrwonił miljo- 
nowe Sumy. 

KOWNO, 9 VII PAT. Lietuvos Żinios donosi o wykryciu licznych dowodów ko- 
rupcji poprzedniego rządu litewsklego. Roztrwaniano miljonowe sumy. Sprawą tą ma 
zająć się prokuratura. 

Rokowania handlowe łotewsko-litewskie. 
KŁAJPEDA, 9 Vil PAT. Morgea Stimme donosi, że w tych dniach ma przybyć 

do Kowna delegacja łotewska z premjerem Ulmanisem jako przewodniczącym w celu 
nawiązania rokowań w.sprawie traktatu handlowego omiędzy Litwą a Łotwą. 

ze swym losem — Sie hatte sich ab- 
gefunden mit ihrem Los. Ma córkę. 
O mężu przez bitych miesięcy dzie: 
sięć ani wieści. Trapią panią Agatę 
interesy majątkowe. Szkoda, że nie- 
ma „naturalnego opiekuna”, któryby 
się z niemi tak znakomicie borykał! 
Samej trzeba kłopotać się i harować. 

Cóż jednak słychać z baronem? 
Baronowi pięknega poobiedzia, a na- 
wet, zdaje mi się, wieczora, tłumacz 
jego własna kochanka, że aczkolwie 
zerwał z żoną i „ogniskiem domo- 
wem*, jednak on bynajmniej przez 
to nie odzyskał pełnej swobody, Dla-. 
czego? Dlatego, że mężczyzna żonaty, * 
przez to samo, że ma. żonę (choćby 
gdzieś na biegunie północnym lub 
południowym) nie jest, nie może za- 
żywać pełnej swobody. - №е kocha 
Agaty! To nic. Małżeństwo stoi po- 
nad miłością. Jeżeliby—powiąda baro - 
nowi jego Gabryelka — pani. Agata 
była tylko kobietą. a, to co innego... 
Przestałeś kochać; adieu! Śladu nie 
zostało po stosunku twoim z nią, 
Ale pani Agata jest matką. Międży 
wami jest—dziecko. A raczej oboje 
należycie do waszego dziecka, 

Nie głębokie to, „wszystko i nie 
nowe, ale dictum acerbum pieknej— 
no i jakże rozważnej!— Gabryelki pada 
na grunt żyzny. Baron Sylwester jest 
przez dni kilka jak struty. Bije się z 
myślami. Czeka się, iż przed zwier- 

ciadłem wpadnie mu w oko—pierw- 
szy siwy włos, že zacznie melancho- 
lizować nad „szybkiem lat upływa- 
niem*, nad różnicą wieku między nim 
a Gabryelką, że — ponieważ gdzieś 
tam w powieści jest napomknięcie, 
iż baron usiłował „odmłodzić siebie* 
(u fryzjera), że przeto teraz Wasser. 
mann popuści wodze motywowi 
usprawiedliwiającemu —tytuł powieści, 
Tymczasem nic z tego. Baron pisze 
tylko list do żony bardzo a bardzo 
pokorny. Przyznaje, że ona ma do 
niego prawa; prosi, aby go nie po- 
tępiała; i—i nagle i niespodziewanie 
wraca do domu! 3 

Zastaje tam córkę poważnie chorą, 
a interesy majątkowe silnie nadwerę- 
żone. Córka, uszczęśliwiona z powro- 
tu uwielbianego ojca, przychodzi do 
zdrowie; baron, popracowawszy usil- 
nie, przywraca w interesach równo" 
wagę; zaś życie pod jednym dachem 
z żoną—nieżnośne! Nie wiedzą asi 
on, ani ona „na jaką stąpič nogę". 
Walnej eksplikacji unikają. Ni to, ni 
„owo; atmosfera duszna; powrót ba- 
rona, jak widać, nie przywrócił har« 
monji. 

Tedy pani Agata opuszcza dom 
mężowski. „Daję ci swobodę!—pisze 
w liście. Daję ci możność rozpoczęcia 
nowego życia. Widzę, że ci nie wy- 
starczam. W ciebie wiary nie mam, 
Idźmy każde swoją drogą. Nie troszcz 
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Postępy lotnictwa. 
Projekt budowy olbrzymiego 

samolotu, 
W sferach lotniczych wzbudził wielką 

sensącję odczyt jednego z najstarszych kon- 
struktorów niemieckich dr. inżyniera Ed. 
munda Rumplera, Odczyt ten został wygło* 
szony w Diisseldorfie na zebraniu nauko: 
wego towarzystwa lotniczego. 

Tematem odczytu była sprawa budowy 
olbrzymiego samolotu o pojeraności 115 ton. 
Waga ta odpowiada ciężarowi 3-ch osobo- 
wych wagonów kolejowych. Inż. Rumpler 
zrywa z dotychczasową praktyką powiększa- 
nia samolotów przez przedłużanie ich skrzy» 
deł, wzmacnianie mocy silnika, i rozszerza- 
nie pojeminości kadłuba. Dochodzi on do 
przekonania, że usiłowania konstrukcji sa- 
molotów, mających na celu naśladowanie 
lotu ptaka,-są -nieziszezalne, 

Przedłużenie skrzydeł samolotu równo- 
legle do zwiększania kadłuba jest niemożli- 
we, gdyż dłuższe skrzydła wymagają silniej- 
szej budowy. Było to powodem' stosowania 
trzech, czterech a nawet większej ilości pła- 
tów przy opracowywaniu projektów: wiel. 
kich samolotów. Oddziaływa to jednak nie- 
korzystnie na. aerodynamiczne własności 
maszyny, Inż. Rumpler probuje rozwiązać 
ten trudny problemat przez zastosowanie 
do budowy wielkich samolotów došwiad- 
czeń wypióbowanych przy konstrukcji mo- 

‚ stowej. 
Samolot inżyniera Rumplera będzie po- 

siadał kilka skrzydeł połączonych wiązania- 
mi przypominającemi łuk mostu, Samolot 
zbudowany w ten sposób wygląda jak kiika 
samolotów połączonych 'w jedną całość. 
Konstruktor chce zaopatrzyć swój kolos 
powietrzny w 10 motorów o sile 1000 HP., 
które będą rozwijały szybkość 250 klm. na 
godzinę. 

Sądził, że jest w. Bolszewji. 

Wszystkiemu winna mapa litew 
ska „Made in Berlin“, 

Onegdaj władze policyjne zatrzy- 
mały w pobliżu stacji "Olechnowicze 
tajemniczego osobnika, - mówiącego 
bardzo dobrze po niemiecku, a Баг- 
dzo źle” djałektem -polsko-rosyjskim, 

Osobnik ów,-jak się później wy- 
jaśniło nazwiskiem -Fólberg * Karol, 
uporczywie: twierdził, że jest w Rosji 
Sowieckiej i dziwił się+bardzo, że go 
zatrzymują, Na- dowód, że  istotnie 
znajduje: się w - Sowdepji  Fó'berg 
pokazał mapę wydaną w Berlinie w 
roku 1926 &а Litwy, gdzie wyraźnie 
granica polsko rosyjska'' przechodzi 
przed Mołodecznem w “ten — sposób, 
że już Mołodeczno i Olechnowicze 
są na terytorjum  Bolszewji. Oprócz 
mapy u Fólberga znaleziono rewolwer 
w. brauning i odpowiednią ilość 
ul. 

Podczas badania zeznał on, że 
jako bezrobotny krawiec stale za- 
mieszkujący w Prusach wschodnich, 
postanowił szukać pracy w Bolszewiji, 
W tym celu udał się do Litwy. Gra- 
nicę polsko liiewską przeszedł nie- 
postrzeżenie i po kilkudniowym mar- 
szu znalazł się w' Mołodecznie. We. 
dług jego mapy byla to już Bol- 
szewja, 

Rzeczywistość przekonała go, że 
mapom niemieckim robionym dla u- 
żytku Kowna ufsć nie można, gdyż 
pełne są rozmaitych niespodzianek. 

, Fólberga przekazano władzom ad- 
ministracyjnym, które pociągną go 
do odpowiedzialności za nielegalne 
przekroczenie granicy, 

S0+44+4404+4444444464. 

D-r Wacław: Makarewicz 
powrócił 

Choroby skórne i weneryczne. 
Przyjmuje od 10—1 i 4—7 w. 

ul Wileńska 6, m. 1. 
* ОР 36 
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PRZYCZYNY i SKUTKI 

Z ATWARDZENIA 
Sprzedaż w aptekach i składach 

aptecznycz. 

  

  

się o mnie, Mam siły i zdrowie. Dam 
sobie radę w życiu. Rozdział moralny 
już między nami- nastąpił. Niechże 
rozwód kościelny go dopełni". 

Cóż czyni baron Sylwester, prze: 
czytawszy tak rozsądne wywody pa- 
ni Agaty? Już po dziesięciu. dniach 
samotnego wałęsania się po domu 
śle do żony list, blagając, aby po- 
zwoliła mu... pożegnać się z sobąl 
Za nic nie chce rozstawać się. „w 
zagniewaniu“. 

Spotykają się i zawiązuje się mię- 
dzy małżonkami następujący (który 
streszczam do możliwych - granic) 
djalog. 

— Czego żądasz? —pyta ona, 
— Twej przyjaźni. W małżeństwie 

grunt, to przyjeźń. Kto spodziewa 
się czegoś więcej, okłamuje siebie i 
naraża się na okrutny zawód. 

— Uczyniłam z siebie wszystko. 
Nie wymagaj... naddatku, -to-jest przy- 
jaźni. 

— Posłuchaj. Fatalnością  w mał. 
żeństwie jest podciąganie wszystkiego 
pod obowiązek, gdy wszystko po- 
winno dziać się z dobrej woli! Du- 
mny mężczyzna nie znosi , żadnych 
więzów; one go poniżają. Nieznośńa 
budzi się podejrzliwość, że on i ona 
żyją z sobą tylko — z . obowiązku. 
Mężczyzna obawia się być z żoną 
absolutnie szczerym, aby nie zerwał 
się małżeński stosunek z nią, który
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KURJER GOSPODARCZY 
ZIEM WSCHODNICH 
szych łąk i pastwisk znajduje się drobnemi artykułami. 'W roku bieżą- miku. Przy, sposobności omówimy Na właściwej drodze. 

(Na* marginesie poczynań -Seimiku 
"Brastawskiego). 

Damiejscowości wybitnie: rolniczych 
w naszem województwie należy mię- 
dzy innem powiat. BrasławSki, w .któ- 
rym, jak wykazał'spis  ludneści z r. 
1922, z ogólnej liczby "63200' miesz- 
kańców— 56000 czyli 88 proc. stano- 

pod wodą. cym spółdzielnia „sprowadziła 7. wa- 

ЭВОЛО СМС 

zadań wywiązały się, sprawnie. 

wagi swe przytoczyliśmy wyżej. 
F" Ze względu na brak miejscą nie 
sposób jest wyliczyć wszystkich na- 
wet najważniejszych. poczynań  Sej- 

później i te sprawy, które na razie 
Jest rzeczą niewątpliwą, że przy g>nów»owsa. nasiennego odmian naj. zmuszeni jesteśmy pominąć. 

terazniejszym*zniszczeniwgospodarki, 
brakustaniego krótko i długotermino 
wego kredytu, wysokich taryfach 
kolejowych, obciążeniu: podatkowem 

szlachetniejszych, 2 wagony jęczmie- 
nia i 5: wagonów ziemniaków.  Zna- 
czenie to.ma ogromne dla powi tu, 
gdyż za kilka lat systematycznej pra- 

Z. Harski, 

KRONIKA MIEJSCOWA. 
— (n) Ceny w Wilnie z dnia 9 

i t. p.—rolnictwo o własnych .siłach cy w. tym kierunku, uprawy te'wejdą lipca r. b. 
dzwignć się nie potrafi. . Siłą „rzeczy 
obowiązek przyjścia z wydatną pomo 

w-powszęchne. rozpowszechajenie, a 
produkcja i jakość uprawianego zbo- 

Ziemiopłody: żyto loco: Wilno 27 — 
30 zł. za. 100 kg., owies 40 — 41, „jęczmień 
browarowy 38—40, na kaszę 32—34, otręby 

cą miejscowemu  rolnictwu spada na ża znacznie powiększy się. "To też żytnie 18—20, pszenne 21—22, jęczmienne 17: 
wią rolnicy, =kupcy zaś, rzemieślnicy barki sejmiku powiatowego, który w „Rolnik* . w -Brasławiu cieszy się 
it, p. zaledwie 12 proc. 

Przeważającym typem gospodarstw 
rolnych są gospodarstwa . drobno 
włościańskie, odd 2 do 10 
proc. obszaru). Gos 
do 50.ha oraz ponad 50 ha zajmują 
każde oddzielnie około.20 proc. ob: 
szaru ziemskiej własności. 

tej mierze* wykazał maksimum -dobrej 
woli i właściwego zrozumienia swych 
zadań. Zawdzięczać to należy nie 

lecz w pierwszym rzędzie kierownic- 
twu -sprawowanemu .na stanowisku nikowi* z wydatną pomocą (zakup kg., krajowa 120 — 

powszechnem uznaniem ze. strony 
miejscowych sfer rolniczych (m in. 
doniosłym krokiem było wzięcie do- 

podarstwa od 10 Szeregu łudzi fachowych i świado- oddziałów K: O. Р., z których «Rol- 65 
mych ciążącego . na nich obowiązku, nik» wywiązuje się bardzo sprawnie). 4в 

Sejmik Powiatowy» «przychodzi _-„Rol- 

Ludność miejscowa włościańska przewodniczącego sejmiku-przez miej- do 50 proc, udziałów), dając poważ: 
przed wojną z* uprawy. roli 
gnęła dostatecznych zysków, trudniła 
się przeto przeważnie pracą postron- 
ną, bądź na miejscu przy: eksploata- 
cji lasów, bądź wyjeżdżając zarzarob- 
kiem do większych miast jak Ryga, 
Moskwa, Petersburg. Dziś. ta.ludność 
wrócić musiała. wyłącznie od roli. 
Oczywiście skutki stanu rzeczy i złe- 
go gospodarowania niezwłocznie. się 
ujawniły w postaci niewystarczającej 
dla pokrycia miejscowego. zapotrze: 
bowania produkcji oraz braku środ* 

który: sprawy: powialu przyjmuje blis- 
ko do serca i energicznie je popiera 
nie zrażając się. piętrzącemi trudno 
Ściami.=To"też w krótkim stosunko- 
wo czasie sejmik Brasławski w 
dziedzinie podniesienia stanu. rolnict- 
wa: zdążył: uczynić; bardzo dużo, a ra- 
czej więcej. niż w warunkach ozna- 
czonych  stygmatem oszczędności 
spodziewać się można było. 

Z inicjatywy i staraniem sejmiku 
zapoczątkowane zostały studja hydro- 

„nie cią Scowego starostę p. Januszkiewicza,. ne kredyty na akcję siewną, . jak na- 

siona, nawozy sztuczne i t. p. 

W. miesiącu ubiegłym została zor” 
ganizowana «Mleczarnia Spółdzielcza 
w Plusach, funkcjonująca sprawnie 
i z pożytkiem "dla celu swego po- 
wstania. Mleczarnia ma już własny 
dom; liczy *126 członków. Jest to 
typ mleczarni włościańskiej (w całej 
okolicy niema ani jednego więk- 
szego „majątku lub.folwarku). Prze- 
rób mleka. wynosi- dziennie. ponad 
600 litrów (po - trzech tygodniach 

ków na * zaspokojenie - najaktualniej:* techniczne mające „na celu obniżenie jstnienia). Członkowie mleczarni u- 
szych potrzeb (odbudowa, inwestycje, 
przejście do. raejonalnejsuprawy). ‚ 

W. ciągu: całej. wojny światowej 
powiat Brasławski był= NE, 
terenem * operacyj wojennych. 

poziomu wód, powodujących zaba- 
gnieniu, jak=już o tem. wyżej nad- 
mieniliśmy, większych + kompleksów 
uprawnych. Byrosiągnąć odwodnie- 

o nia 5 tysięcy ha-byłych łąk, zwiększe: mleczne dobre. 
dnia dzisiejszego "duże przestrzeniesnia przestrzeni łąk o Ż tysięcy ha, 
powiatu są-pokryte okopami; 
kolczastym i t. p. i pożostają, jako 
nieużytki, niewykorzystane. 

Rozmieszczenie + poszczególny ch 

drutem: uprzystąpnienia uprawy roli naebsza- 
rze kilku tysięcy ha, —należy obniżyć 

"obecny poziom wód o półtora metra, 
Przez to obniżenie poziomu umożli. 

żyskali pożyczki z Państwowego 
Banku Rolnego na zakup krów 
mlecznych, część spośród nich nabyła 
już za otrzymane pieniądze krowy 

O tej mleczarni u- 
myślnie: tu-wspominamy :ze względu 
na doniosłe znaczenie jakie jej po- 
wstanie miało: wzrosło zaintereso- 
wanie ogólne sprawami hodowli, 

Dziś już członkowie mleczarni za- 
upraw. w stosunku © procentowym <wioną „zostanie. wogóle meljoracja po- mawiają w „Rolniku* otręby pszenne 
przedstawia się następująco: 

Żyto ozime 
pszenica ozima 
żyto jare 
pszenica jara 
jęczmień 
owies 

hreczka 
groch, pelucha i wyka 
iubin 
len i konopie 
kartofie 
buraki 
koniczyna 
seradela 
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razem 100 proc. 

Wydajność gleby, która «składa się 

szczególnych terenów, —-obecnie za« 
niedbana z powodu braku odpływów. 
Należy się tylko 'dziwić, że nasze sfe- 
ry rządowe, tam . w Warszawie, do- 
tychczas nie uświadomiły sobie do- 
nosłości poczynań w-tej mierze sej- 
„miku  Brasławskiego.. Bądź co-bądź 
"plany i kosztorysy Są sporządzone i 
w.najbliższym czasie należy oczeki: 
wać, że prace nad przeczyszczeniem miejscowego czerwonego ulepszając |” po Św. P. l 

— rzek 'powodujących "zabagnienie w 
krótkim czasie zostaną rozpoczęte. 

Gros pracy sejmiku+ wdziedzinie. 
podniesienia kułturyrolnej ma być 
skoncentrowana ws*sejmikowym ma: 

dla krów w celu. podniesienia ich 
mleczności, ilość członków mleczarni 
wzrasta. Tak, dość „jednego -dobrego 
przykładu, by się przekonać, że na 
polu uczciwej zbożnej pracy dla dobra 
ogółu więcej można zdziałać niż za- 
pomocą uświadomiania „Stowami“... 

Nadmienić muszę, że jako. .zasadę 
hodowli śejmik-obrał hodowlę bydła 

go przez sprowadzenie. buhai . rasy 
czerwono-polskiej. „Takich . „buhai, 
sprowadzonych przez sejmik, -powiat 
posiada dwu. ® 

Powiat posiada 14, kółek. rolni: 
przeważnie z chudych zwałowych jątku „Opsa*,.-nabytym.na własność czych zrzeszonych w - związku Kółek 
glinek, wymagających dobrej staran- od hr. Broel.Platera: Majątek posiada Rolniczych Ziemi Wileńskiej. Prace w 
nej uprawy i silnego nawożenia, tak'48"ha gruntów uprawnych i 38 ha kółkach rolniczych prowadzą się 
naogół, jak w zestawieniu „do. niek-wód.(jezioro); zabudowania goSspo- przeważnie kulturalno-oświatowe w 
tórych innych powiatów jest: «niska; *darcze w ilości i stanie dostatecznym. postaci wygłoszeń, odczytów na tematy 
Jednak przejście+do właściwej „racjo- „Opsa* została nabyta w celu zało: najbardziej aktualne. «Corocznie oba- 
nalnej uprawy, które w chwili obec. żenia szkoły rolniczej, która ma być wają się przy kółkach. kursa rolnicze 
nej i obecnych warunkach jestjwprost uruchomioną z początkiem roku 1927. hodowlane w sokresie zimowym z 
nakazem gospodarczym, napotyka na..Majątek.. jest..zagospodarowany (6 terminem 
znaczne trudności wobec spowodo- koni, 8 krów czerwonych, 1 buhaj wym. Takici 
wanego przez »-wojnę  zniszezenia: 
gospodarstw i braku środków gotów* bieżącym "ma tu być założone gniaz- Frekwencja liczna, 
kowych ku temu. Nie dziw że klę- 
skę nieurodzaju. w r. 1925 powiat 

rasowy -czerwono:polski). . W roku 

do swiń rasy białej angielskiej. . W 
r. b. był tur punkt kopulacyjny ogie- 

dniowym i sześciodnio- 
kursów odbyło się w 

1924 i 1925 roku po: 3 w. powiecie. 
zainteresowanie 

wielkie. Kółka rolnicze sprowadzały 
nawozy sztuczne za pośrednictwem 

Brasławski odczuł najdotkliwiej, Wed rów stadnin państwowych. Obecnie Wydziału Powiatowego, zapotrzebo- 
ług danych statystycznych <Sejmiku 
stan zbiorów: zbóż jarych i ozimin w 
r..1925 przedstawiał 'się następująco 
(w centnarach metr. z 1 ha): 

owies 35 
"jęozmien 40 
groch 35 
wyka 4,0 
žyto 25 
ziemniaki 40,0 
siano 80 

prowadzone 'są w :Opsie roboty bu- 
dowlane mające na celu zakończenie 
budynków dla przyszłej szkoły rolni- 
czej; buduje się dom dla ochronki 
(dla dzieci znajdujących się w schro: 
nisku urządzone są: warsztaty stolar- 
skie i ślusarskie, w których starsze 
dzieci odbywają kurs tych nuak i jarych sprowadzając i odsprzedając” 
praktykę). 

- W powiecie pracują spółdzielnie 

wanie z każdym rokiem zwiększa się. 
Roku ubiegłego na 9 gmin sprowa- 
dzono 330.000 klg. superfosfatu i 
tomasówki. . Wyniki 
stosowania pod oziminę. bardzo «słabe. 
Wydział Powiatowy: dążył do wpro- 
wadzenia szlachetnych "odmian - zbóż! 

na warunkach ulgowych. Sejmik Po- 
wiatowy dążąc do podniesienia kul- 

Charakterystyczną cechę struktury rolniczo-handlowe „Rolniki*. Szcze- tury rolnej źałożył i zorganizował 10 
rolniczej powiatu stanowi <znaczny góln ie-dobrze i sprawnie funkcjonuje punktów czyszczenia ziarna siewnego; 
obszar łąk i pastwisk—do 35 proc. spółdzielnia rolnicza w  Brasławiu, 4 punkty narzędzi uprawy łąk, oraz 4 
ogólnego obszaru. Przed wojną ho: działalność której datuje się od 15-go punkty narzędzi uprawy gleby ulep- 
dowla bydła była tu . bardzo rozwi- 
nięta, dziś upadła tak z powodu 
zniszczenia gospodarstw, jak  zabag- 
"nienia łąk. Trzeba bowiem nadmie- 
nić, że poziom wód w jeziorach, któ- 
re w powiecie zajmują bardzo znacz- 
ną przestrzeń (około 22000 ha), stale 
się podnosi, przez co w chwili obec- 
nej kilkanaście tysięcy ha najżyzniej- 

listopada 1925 roku. Nie zważając na 
tak krótki: okres swego istnienia, 
spółdzielnia rozwija się bardzo dob- 
rze i stopniowo opanowuje rynki 
miejscowe, ujmując w swoje ręce 
handel zbożem nasiennem, materjała- 
mi budowłanemi (cement, gwoździe 
wapno itd.) solą, mąką i narzędzia- 
mi rolniczemi, ogrodowemi, innemi 

szonych konstrukcji. Szczególnie do- 
brem powodzeniem cieszą się. narzę- 
dzia czyszczenia zboża i uprawy 
gleby. W wyniku tych , prac w po- 
wiecie powstało 10 Kas Spėldziel- 
czych, sprawnie funkcjonujących. Ro- 
ku bieżącego za pośrednictwem Kas 
Spółdzielczych zostało rozdano 117,000 
zł. pożyczek siewnych, które ze swych 

  

jest dla niego niezbędny. Tak: nie: 
zbędny! Agato! Ja nie mogę rozstać 
się z tobą. Ich kann nicht von dir 
weg, Agathel 

Gdy zaś oszołomiona pani Agata 
nie wyobraża sobie, jakby mogła 
wrócić pod dach mężowski, ba- 
ron błaga: 

— Spróbuj! 
.— Masz prawo rozkazywać, jesteś 

panem. Nie jesteś mściwa. « Dobrze. 

Wrócę! 
Rozpoczyna się znowu współży- 

cie—nieznośne. Opanowują barona 
Sylwestra: hipokondrja, mizantropja i 
apatja. W czterdziestym dopiero roku 
życia! 

Z. tej prostracji wyrywa go—wy- 
powiedzenie wojny Francji. Baron 
bez wahania śpieszy w szeregi armji, 
wyruszejącej na plac boju. Żegnając 

na dworcu kolejowym, pani Aga- 
ta— mdleje... 

Następuje w powieści szereg 
obrazów wojennych, zaszczyt przy- 
noszących zarówno talentowi pisar: 
skiemu Wassermanna jak jego uczu- 
ciom  aliruistycznym. Oto i rozpala 
się straszna, mordercza, zwierzęca 
walka w Bazeilles. Baron Sylwester 
pada ciężko ranny. Przewożą go do 
ambulansu w zamku Derval, dokąd 
przybywa pani Agata i pielęgnuje 
męża jak—siostra miłosierdzia. Prze- 
wieziony do ojczyzny baron Sylwe: 

19,. Tendencja zalžkowa, dia. owsa mcena, 

Mąka -pszenna . amerykańska 102 (w 
hurcie), 110 (w.detaln) za 1 kg, krajowa 
50 proc. 85—100,. 60 proc. 70—75,.70 proc. 
55—60, żytnia 50 proc, 50—55, 60 proc, 48 — 

ha (60 tylko udziałowi w pracach sejmiku staw wojskowych dla miejscowych 53, razowa 32—35, kartoflana 50, gryczana 
a 60. 

hleb pytlowy 50 proc: 50—55, 60 proc. 
—53, razowy 33—35 gr. z4 1 kg. 

Kasza manna a ias 170 gr. za 1 
130, gryczana cała 80, 

p 90—95, perłowa 80—95, pęczak 
—60, jęczmienna 60—70, jaglana 70—80. 

Mięso: wołowe « 150 — 200 gr. za 1 kg., 
cielęce 90— 120, baranie 160—170, wie. 
przowe 180—230, schab 280—300, boczek 

Tłuszcze: słonina krajowa i gat. 3.50 — 
4.00, II gat. 300 — 320, smalec wieprzowy 
400—450,. sadło 380—400. 

Nabiał: mieko 30—35 gr. za 1 litr, śmie. 
tana 200--230, twaróg 60—80 za 1 kg., 
ser twarogowy 1.20 — 150, masło nieso+ 
lone 400 — 450, soione 350 — 400, desero: 
we 500—540. 

Jaja: 130—150 za 1 dziesiątek. 
Warzywa: kartofie młode 15—20 gr. za 

kg., cebula 180 — 200 młoda, 5 — 10 
(pęczek),. marchew . młoda 10 — 15 (pę: 
czek), pietruszka 5 — 10 (pęczek), buraki 
młode 10 — 15 (pęczek), ogórki młąde 12— 
15 gr. za sztukę, groch zielony 20—25 gr. 
ża litr, kalafiory 65—80, pomidory 5— 6 zł. 
za 1 kg. 3 

Jagodys poziomki 140—150 gr. га 1 litr, 
truskawki 120 — 150, czerešnie 120 — 130, 
czarnice 15—20 za litr, porzeczki 70—80 za 
1 kg. 

ECakieri kryształ 133 135 (w hurcie), 137- 
140 „ (w„detalu), „kostką. 155 (w hurcie), 170 
(w detalu) gr. za 1 kg. 
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Miejskiego Szpitala Dziecinnego, w 
Hejbówiczównie i wszystkim 

Wielce 
d-r. Pawłowskiemu i 

Szanownemu Panu 

Wielebnemu Ks. Proboszczowi Kuleszy, 
który okazał tak wiele troskliwości i szczerej przyjaźni, personelowi 

którzy 
w pogrzebie 

Ś..p. D-ra „Mieczysława Oleszkiewicza 
zasyłamy z głębi serca — Bóg zapłać 

Protesorowi Januszkiewiezowi, 
całemu personelowi 

  

    

      
      
        

   

    

    

zacnemu doktorowi Kieżunowi, 

szczególności zaś siostrze p. Annie 
wzięli tak serdeczny udział 

Żona, matka i siostra.     

i заспети 
Kliniki U,S.B. zą troskliwą 

opiekę podczas choroby 

Ś.p. dr. Mieczysława Oieszkiewicza 
I za serdeczne współczucie dla rodziny — składamy wyrazy najgoręiszej 

wdzięczności 

    
Ryby: liny żywe 280 —300 gr. za 1 kę. 

śnięte 200—220, szczupaki śnięte 180—200 
okonie żywe 250—270, śnięte 180—200, ka- 
rasie żywe 170 - 180, śnięte 120—130, karpie 
żywe 230—250, śnięte 150—160, leszcze ży- 
we 280—300, śnięte 200—220, sielawa 250— 
300, płocie 120—140, drobne 40—50. 

Drób: kury. 200=-500 zł. za sztukę, kurė 
częta 60—80, kaczki 300 -600. 

GIEŁDA + WARSZAWSKA 
8 lipca 1926 r. 

Dewizy i waluty: 

Tranz. Sprz. Kupno. 
Dolary 9,15 9,17 9,13 
Holandja 370,85 371,17 36933 
Londyn 4481 4481 44,92 
Nowy-Yorif 9.20 9.22 9.18 

Paryż 2385 23,01 23,79 
Praga 27,30 27,37 27,33 
Szwajcarja 178,50 1783,94 178 06 

Wiedasń 130 32 130.64 130 00 
Włochy 30,75 30,82 3068 

Belgja 21,90 _ 21.95 21,85 
Stokhoim — = ad 

Papiery wartościowe. 

Pożyczka dolarowa 6565 (w złotych 675,— 
kolejowa 148,00 

34,35 3450 — 5 pr. pożycz konw. 
pr. pożyczk, koriw, 

| proc, listy zast. 
ziemskie przedw. 23,85 2395 23902 

  

KRONIKA 
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10 Dziś Wsch. sł, og. 2 m, 34. 

7 braci śp.| „Zach, sL 0 g. T m. 31 
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 URZĘDOWA 
— (t() W_ sprawie ulgowych 

paszportów... zagranicznych. W 
„związku z częstem zgłaszaniem się 
do ministerstwa --wyznań -religijnych 
i oświecenia publicznego, petentów z 
prowincji w celu otrzymania zaświad- 
czeń na.ulgowy paszport zagranicz* 
ny, ministerstwo zarządziło, aby władze 
administracyjne pierwszej instancji in- 
formowały petentów, że nie każde 
podanie może być załatwione: przy« 
„chylnie:i ponadto. ponieważ przyzna- 
nie prawa do paszportu ulgowego 
na wyjazd w celach naukowych, 
kształcenia się i t. p. wymaga pew- 
nego przeciągu czasu, przeto inte- 
resanci przybywający . specjalnie 
do. Warszawy w celu czynienia za- 
biegów narażają się na niejednokrotną 
stratę czasu i pieniędzy. 

— (t) Wspólny szpital dla u- 

zeszłorocznego: "Ysłowo --chorych województw 
wschodnich. Wojewoda wołyński 
p. Dębski zwrócił się do wojewody 
wileńskiego z. propozycją . zorganizo- 
wania w | iu - województwach 
wschodnich związku celowego ро- 
wiatowych związków komunalnych 
dla utworzenia szpitala dla umysło- 
wych chorych na tysiąc łóżek na te- 
renie jednego z województw. 

Ponieważ żadne z województw 
nie mogłoby własnemi siłami podjąć 
się zbudowania i utrzymania tak duże- 
go szpitala, inicjatywa ta znajdzie nie- 
wątpliwie poparcie u zainteresowa- 
nych województw. 

W- związku z tem dowiadujemy 
sę, że wobec znacznego zniszczenia 
szpitalu dla « umysłowo chorych w 
Nowo-Wilejce, gmach ten nie może 
być dla tego celu wykorzystany. 
Przebudowa iremont gmachu wyniosło" 
by koszty tak znaczne, że wygodniejsze 

ster pod opiekuńczemi skrzydłami ficznego podkładu powieści to za- jest wybudowanie nowego, przysto- 
żony i córki przychodzi pomyślnie sluguje na: zapamiętanie, że nawet sowanego do nowoczesnych wymogów 
do zdrowia i do—równowagi. Innemi tej miary pisarz, co Wassermann, nie nauki i techniki. leczniczej. 
słowy: pogodzony z żoną wszczyna 
z nią, jak gdyby nic,  przykładne i 
tradycyjne małżeńskie pożycie, dó- 
mniemanie ku zobopólnemu zadowo- 
leniu. Wassermann na ostatniej stro- żądna gorącość uczuć nie sekundo- gistrat m. 
nicy powieści wyraża się górnie: Aus 
Dammerung und  Dunkeiheit, aus 
Zeriittung und  Verwirrung  stieg 
sein Genius wieder ans Licht... 

Niech i tak będzie. 

* 

Co jednak. państwo myślicie? 
Gdzie tu przedewszystkiem w całem 
poczynaniu sobie barona Sylwestra 
jakakolwiek cecha—czierdziestoletno- 
ści? Czy w. tem, że.barom wraca do 
żony? Myślę, że jego lat czterdzieści 
nie grało tu najmniejszej roli W 
czterdziestym roku życia: nie jest 
mężczyzna normalny —tak skołatany, 
aby z. pełaego "morza zmykał co 
tchu do „byle „cichego portu”. A 
baron Sylwester właśnie — zdaje mi 
się — zatęsknił okrutnie, da cichego 
portu domowego. ogniska. Tylko 
tylel Osobliwie uroczym wydał mu 
się ów port, gdy go Francuzi srodze 
pod Bazeilles poturbowali. To także 
—ludzkie! 

Co zaś do psychologiczno-filoz0- 

wyszedł poza przypisywanie małżeń- 
stwu jakby jakiegoś tajemniczego 
daru (etwas Mysterióses).. przyku- 
wania mężczyzny do żony, choćby 

wała owej cudotwórczej działalności 
sakrameniu. 

Przyzwyczajenie? Wpływy ata- 
wistyczne? Wrodzona człowiekowi t. 
zw. towarzyskość? Obawa scen, 
komplikacji, łez, plotek, różnorodnych 
„przejść”, na co wszystko jest nięż- 
czyzna niezmiernie wrażliwy? Być 
może, że wszystko, razem wzięte, 
Dość, że w rezultacie: kto raz nogą 
stąpił na ślubny kobierzec, niech 
dobrze zapamięta sobie, że wejść na 
ślubny kobierzec, och, jakże łatwo, 
ale zejść z niego, a choćby „nawet 
tylko*na momencik. zeskoczyć, och, 
co za ciężka, a często. nawet nie- 
możliwa sprawa! 

Oto morał bajeczki o baronie 
Sylwestrze, który porwał się jak lew, 
a zginął jak mucha; moral dla nie- 
grzecznych chłopczyków.. czterdzie- 
stoletnich, a i starszych jeszcze. 

z 

MIEJ SKA 
— (x) Szkoły powszechne m. 

Wilna będą remontowane. Ma- 
Wilna z początkiem przy- 

szłego tygodnia przystępuje do 
odremontowania . wszystkich | szkėt 
powszechnych, . znajdujących się na 
terenie m, Wilna. Zaznaczyć należy, 
iż obecnie na «terenie m. Wilna 
istnieje 48 szkół powszechnych. Na. 
wspomniane cele Magistrat wyasy- 
gnował ostatnio 32.000 zł. 

WOJSKOWA. 
— (t) Z „Obozu warownego. 

Generał Dąb-Biernacki, zastępca do-- 
wódcy o. war., a obecnie pełniący tą 
funkcję, wyjechał celem opatrzenia tę: 
тепи. па › ćwiczenia taktyczne, które: 
mają się odbyć niebawem. : Zastępo-" 
wać gen.“ Dąb-Biernackiegó będzie: 
gen. Kubin, który też wyjechał wczo*' 
raj do: Podbrodzia celem przeprowa”: 
dzenia inspekcji części 4 płk. uł. Za- 
niemeńskich. 

— (o)-Spiawy poborowe. We- 
dług wydanych. ostatnio rozporządzeń 
uczniom ostatnich klas szkół średnicii 
którzy ukończyli 23 lata i nie mogą 
korzystać z dalszych ustawowycii 
odroczeń, o ile przedstawią zaświad- 

czenia dyrekcji średnich zakładów na- 
ukowych, że SĄ Uczniami ostatnich 

klas, będzie przssunięty termin wcie- 

lenia do szeregów do dn. 1 lipca 
1927 r. Podania w tej sprawie przyj* 

mować będzie P.KU. do 1 września 

rb. Muszą oni złożyć deklaracje zo« 

bowiązując się do ubiegania się o 

służbę półtoraroczną niezwłocznie po 

ukończeniu średniego zakładu nauko- 

wego. 

UNIWERSYTECKA. 

— Promocja. W sobotę dn. 10 

b. m. o godz. 12 i pół odbędzie się 

w Auli Kolumnowej Uniwersytetu 

promocja p. Antoniego Zalewskiego, 

„starszego asystenta zakładu anatomii 

opisowej na doktora medycyny. 

— Na Studjum. Farmaceutycz 

ne Uniw. Stefana Batorego w Wilnie 

przyjmowani - będą * tylko kandydaci 

posiadający maturę z łaciną. Doku- 

menty należy składać w kancelarji 

wydziału lekarskiego USB. na imię 

Dyrektora Studjum Farmaceutycznego 

(świad. dojrzałości, metrykę, curricu- 
lum vitae, 3 fotografje) do dnia 15 go 
paždziernika r. b. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

— (0) Otwarcie sesji synodu 

wileńskiego | ewangelicko-refor- 

mowanego. Wczoraj, dnia 9 lipca, 

po uroczystem nabożeństwie w ko: 
ściele ewangelicko-reformowanym, 20- 
stała otwarta doroczna sesja synodu 
wileńskiego  ewangelicko-reformowa 

nego. Zjazd liczny. Sesja potrwa 5—6 
dni. 

RÓŻNE 
— Osobiste. Red. Mackiewicz wyjechał 

na sobotę i niedzielę z Wilna. 

— (x) O kim pamięć nie po- 

winna zaginąć. «Niech żywi nie tra 

cą nadziei i wśród narodu niosą 

oświaty kaganiec», słowa te wyryte 

są na płycie grobowej Ś. p. Józefa 

Montwilta, zwłoki którego spoczywają 

ma cmentarzu Rossa. Kim była 

dla Wilna i całego kraju Świetlana 

postać : Ś p. iMontwiłła mówić jest 

zbytecznem. Dostatecznie spojrzeć na 

cały szereg instytucyj o charakterze 

dobroczynym, czy też społecznym, 

aby powiedzieć, że pamięć o nim nie 

powinna zagasnąć. Toteż wśród spo- 

łeczeństwa wileńskiego wyłoniła się 

myśl wzniesienia Mu pomnika, aby 

chociaż w ten sposób wyrazić wdzię: 

<zność za czyny zmarłego. Tow, ро- 

pierania pracy społecznej im. Stani- 

sława i Józefa Montwiłłów posiada 

w swem rozporządzeniu postument 

granitowy z kolumną, który się obec- 

mie znajduje w parku Montwiłłow- 
skim, przy ul.  Witebskiej. Na tym 

postumencie w swoim czasie & р. 
/Morttwiłł „zamierzał postawić biust 

Ad. Mickiewicza, lub Wł, Syrokomli, 
lecz ówczesne władze na to. nie ze- 

szwoliły, fundament ten do dziś dnia 

stoi bez użytku. i 
Ponieważ obecnie miasto nasze 

zamierza wznieść monumenty dla na 

szych wieszczów, przeznaczając plac 

iKatedralny — dla Mickiewicza, zaś 

skwer przed ratuszem starym dla 

Syrokomli, przeto zarząd tow. popie- 

rania pracy społecznej zamierza sko- 

rzystać z postumentu i postawić na 

nim biust Ś. p. Józefa Montwilia, u- 
:mieszczając ten skromny dowód pa- 

"mięci na jednym z mniejszych placy- 
ków miejskich. ° 

Najbardziej nadawałby się na to 

Żona, matka i siostra. 

"czworobok w gmachu kiasztoru Fran" 
ciszkańskiego, który w swoim czasie 
ś.p. Montwiłł «sam odnowił i w 
którym przez długie lata pracował, 
oraz gdzie podejmował z staropolską 
uprzejmościa dziesiątki tysiący  piel- 
grzymów, przybywających z różnych 

„zakątków kraju do Kalwarji i gdzie 
gdzie też zrodziły się w myśli jego 
projekty stworzenia różnych  instytu. 
cyj-społecznych do dziś istniejących. 

— Sekcja Pośrednictwa Pracy 
Koła Wileńskiego Zw. Oficerów 
Rezerwy komunikuje, iż potrzebny 
jest od zaraz na wyjazd skończony 
farmaceuta. 

Wszelkich .informacyj udziela 
Sekretarjat Koła (Mickiewicza 13) w 
godz. 17. m. 30 —.19 m. 30. 

— Sprostowanie nieścisłości. 
W Nr. 152 «Słowa» w wywiadzie z 
dr. Borowskim na temat walki z 
gruźlicą w Wilnie wkradły się w 
danych cyfrowych pewne niescisłosci 
co niniejszem prostujemy, a miano: 
wicie: 

1. Magistrat m. Wilna w r. 1925 
wniósł na rzecz -Wil. T. Przeciw- 
gruźliczego tytułem leczenia biednych 
chorych nie 300.000 zł, tylko 3.000 zł. 

2, Państwo z powodu gruźlicy 
traci rocznie nie 1 000.000 zł., tylko 
1 miljard zł. 

— Czyje rzeczy? W Ekspozy* 
turze śledczej PP. m. Wilna (Zawalna 
56) są do odebrania następujące 
rzeczy: 1) pakunek zawiązany w białą 
chustkę zawierający dziecinne po- 
duszkę, pierzynę i bieliznę, 2) damską 
torebkę skórzaną znalezioną na ul. 
Adama Mickiewicza, 3) dywan roz- 
miarów dużych pochodzący z kra- 
dzieży. 

— Niebezpieczeństwo w ..śródmie- 
Ściu. W numerze wczorajszym  <Słowa» 
zwróciliśmy uwącę na niebezpieczeństwo 
grożące przechodniom z powodu złego 
stanu parkanu „k SE ai Nario 
ciel posesji p. J., przyznając. że an jes 
„faktycznie w. złym stanie, „nadsyla nam ta- 
kie krótkie wyjaśnienie: 

<Na wiosnę r b. policja przynaglała 
mnie do naprawy parkanu, więc w kwietniu 
był zakupiony odpowiedni materjał, a 161V 
r. b, było złożone do Magistratu odpowied- 
nie podanłe; bodaj 171V wydział mierniczy 
Magistratu zaopinjował, że parkan może 
być naprawiony. pod warunkiem, że część 
jego sztachetowa przed samą <Zakopianką» 
/Ма być odsunięta od chodnika do Ип 
konfirmowanej. Tegoż 171V przystąpiono do 
reperacji parkanu (prawda nie mając na rę- 
ku oficjainego zezwolenia Magistratu), mia« 
nowicie części jego BEI 
przez wydział mierniczy; tym razem zjechali 
na miejsce inżynierowie magjstraccy, spisali 

KE i zabronili wszelkiej naprawy pare 
anu, k 

Kilka razy zwracałem się słównie do 
Magistratu prosząc o wydanie mi zezwole- 
nia lub odmowy pisemnej na naprawę par- 
kanu, dotychczas żadnej odpowiedzi Magi- 
strat nie raczył mi udzielić». 3 

Trudno przewidzieć kiedy się skończy 
spór Magistratu z p. ]., jednak znając szyb- 
kość z jaką prześwietny nasz Magistrat za- 
łatwia <kawałki» należy przypuścić, że par 
kan ten długo jeszcze zagrażać będzie prze- 
chodniom. 

— Роа:ёыю!бцпі?. a OS 
cyjny <Tygodnia Ucznia» la podzięko- 
Jak Gimnazjum Święciańskiemu imienia 
]. Piłsudskiego i jego Dyrekcji oraz prof. 
Wisłockiemu za zebranie kwoty zł. 115,75 gr. 
na rzecz sanatorjum i kolonji letnich szkół 
średnich. 

TEATR i MUZYKA, 

— Otwarcie sezonu letniego w Te- 
atrze Polskim (sala <Lutnia»). Od szere- 
gu miesięcy zamknięte dla słowa polskiego 
podwoje powszechnie lubianej <Lutni», dziś 
wreszcie będą otwarte. Ukaże się słoneczna 
jak lipcowe południe lekka komedja Forza- 
no «Dar Poranka». 

Główne role spoczywają w rękach na- 
szych dobrych znajomych: Zofji Kuszlówny 
i Leona Wołłejko, oraz nowopozyskanege 
artysty Teatru Krakowskiego Aleksandra 
Suchcickiego i innych. Komedja ta praco: 
wicie i reżysersko przygotowana przez L. 
Wołłejko — otrzymała nową. wystawę. W 
sezonie bieżącym <Dar Poranka» w Teatrze 
Letnim w Warśzawie cieszył. się powodze« 
niem wyjątkowem. 

Jutro w dalszym ciągu «Dar Poranka». 
— Koncert M, Erdenko w ogrodzie 

po-Bernardyńskim. Dziś w oma: odbę- 
dzie się w ogrodzie pozBernardyńskim nad- 
zwyczajny koncert Wil. Orkiestry Symtoni- 
cznej z udziałem znakomitego skrzypka wir« 
tuoza prof. Michała Erdenko. _ ! 

W programie; Paganini-Wilhelmi—Kon- 
cert D—dur, Tartini — Le trille du djable 
(sonata -z orkiestrą żydłaniczca), Chopin — 
Nocturn C—moll, Bloch — Baal Schem, 
Bazzini — Taniec elfów. Orkiestra symfoni- 
czna wykona — Ooldmark — «Sakuntala»— 
uwertuia i Czajkowski— «Śpiąca królewna» 
suita op. 66-a, Kapelmistrz — B, Reszke. 
Pizy fortepianie B. Gordziałkowska:Erdenko. 

Geny biletów: wejście — 1 zę., miejsca 
rezerwowane — 2 zł, ulgowe — 50 gr. 

WYPADKI I KRADZIEŻE, 

— Defloracja. W nocy na 9 b. m, Jó: 
zef Szłajboda (Nadleśna 65) zgwałcił 13-le- 
tnią Marję Zenierwiczównę (Przyjaźń 23). 
Sprawc SN Dochodzenie w toku. 

zag nięcie. Dn. 3 b. m. wyszedł z 
domu f dotychczas nie powrócił Aleksander 
Gierko (Majowa 52).



SŁOWO 

Ronda „Bruderterejni” przed sadem. 
= Ча zaj O SALA MIEJSKA (ul. Ostrobramska 5) į Dlugie chwile wyczekiwania. —Wraženia —Obawy oskaržonych.—Wyrok!--Niešcisle sprawozdania CENA BILETÓW: Parter 50 gr., Balkon 25 gr. 

Przyszła godźina pierwsza, na 
którą Sąd zapowiedział ogłoszenie 
wyroku. Gmach sądu oblężony był 
formalnie przez ciekawych wyniku 
głośnej sprawy. Żydzi szwargotali 
po kątach, czyniąc domysły i przy- 
puszczenia. Sprzeczano się zajadle. 

Wszystkie miejsca na sali obsiadła 
przeważnie publicznosć żydowska. 
Widać więc było solidnych „kupców”, 
„bankierów*, pokątnych doradców, 
rzeźników i reprezentantów innych 

"zawodów. Widać było obwiesiów 
różnego autoramentu. Wszelako pize- 
ważała płeć piękna. 

Przyszła godzina druga. Na sali 
panuje temperatura podzwrotnikowa. 
Miłą dla oka rozrywkę stanowi widok 
przyjaźnie gwarzących prokuratorów 
z obrońcami. Dziennikarze są zdener- 
wowani. Na sali gwar. 

Przyszła godzina trzecia. 
— Sąd trzyma się tradycji, —ktoś 

szepcze — zawsze się trochę spóźni. 
Oskarżeni są w najwyższym stopniu 
podekscytowani. „Miedźwiedź Kra. 
sawczyk* wypytuje adwokatów o 
opinję—„oh, żeby choć tylko na rok 
skazali*, wyraża swoje obawy. 

Wchodzi Sąd. 
Dowiadujemy się, że wszyscy 

podsądni oskarżeni są z art.279 K.K. 
p. III, poszczególni oskarżeni oprócz 
tego na mocy innych żrtykułów. 

WYROK. 

Sąd postanowił za udział w 
bandzie Bruderferein skazać Woj- 

  

Aron Wojczuk — <Orka>. 

czuka na 4 lata więzienia, Licht- 
zona na 3 i pół lat, Goldmana 
na 3 lata, Lipskiego na 2 lata, 
Kagana na 2 lata i Goldmanową 
na li pół roku. 

Sąd postanowił zaliczyć wszyst: 
kim skazanym czas aresztu pre- 
wencyjnego. 

Pozostałych oskarżonych. sąd u- 
ważał za właściwe uniewinnić. 

  

Lichtzon <Saszka> — Prezes. 

W czasie odczytywania wyroku 
na sali powstał nieopisany tumult. 
Wšlad za wypowiedzeniem każdego 
nazwiska skazanych rozlegały się jęki 
i płacze. Kobiety dostawały ataku 
histerycznego. 

Na obliczach uniewjnnionych ma- 
lowała się bezbrzeżna— jak się zwykło 
mówić—radość, „Miszka Krasawczyk” 
zdumiał, że go „nawet na rok nie 
skazali” i radośnie przytupywał sobie 
lewą nogą. 

Na zapytanie Sądu, urząd proku- 
ratorski w osobie p. prokuratora W. 
Jankowskiego żąda bezzwłocznego 
aresztu dla skazanych, 

Obrona prosi o zwolnienie ich za 
kaucją. 

Hałas na sali wzmógł się. Wobec 
tego Sąd rozkazał wydalić publicz 
ność, która śród jęków i płaczów 
opuściła salę obrad. Zaczem Sąd za: 
rządził trzyminutową przerwę. 

Po ponownem wyjściu p. prze: 
wodniczący ogłosił, że w stosunku 
do Wojczuka, Lichtzona, Ooldmana i 
Lipskiego postanawia zastosować 
areszt bezwzględny, Kagana postana- 
wia zwolnić za kaucją 2.090 złotych, 
Goldmanową—za kaucją 1000 zł. 

Oprócz tego skazani ponoszą 
koszty sądowe (jod 160 zł. du 80 od 
osoby. 

Na wieść o mającym zapaść wczo- 
raj wyroku, tłum żydów zebranych 
przed gmachem sądu w iiczbie około 
tysiąca, zamierzał urządzić oskarżo- 
nym owację, wszelako dzielna posta- 
wa policji pod kierunkiem p. komi: 
szarza Lichodziejewskiego, zapobiegła 

AAS EA ii NEI BR A AN IIS TNA NIO ONE OSKAR 
— Krewki małżonek. Dn. 9 b. m. zo- 

stała pobitą przez męża swego Stanisława 
Anna Głasowa (Targowa 24) tak mocno, iż 
życin jej zagraża niebezpieczeństwo. Poszko- 
dowaną odwieziono do szpitala żydowskiego. 

— Śmiertelne kąpielisko. We wsi Ko: 
ziąny pow. Brasławskiego utonął 6-letni Jó. 
zef Adamowicz, с 

— W jez. Swirskim podczas kąpieli 
utonął 15-letni Józef Syrwiło (w. Starotygi). 

Z całej Polski. 
-— Automobilizm w Polsce. 

Wobec zarządzeń, ograniczających do 
minimum wwóz samochodów do 
Poiski, import ich w r. b. spadł w 
przybliżeniu do 20 — 30 proc. im- 
poriu zeszłorocznego. Gdy wedle da- 
nych na 1 lipca ub. r. (15,243 sam.) 
i na 1 stycznia 1926 r. (17,171 szt.) 
liczba samochodów wzrosła prawie o 

dwa tysiące, w pierwszym półroczu 
r. b. przywóz nie przekracza 600 — 
700 aut. 

Z miast polskich największą ilość 
samochodów posiada Warszawa, 
mianowicie 4,200 w tem 1,500 takso- 
metrów. Najbardziej rozpowszechnio- 
ną w kraju marką są samochody ame: 
rykanskie „Ford“. 

Do rozwoju i propagandy auto- 
mobilizmu w Polsce przyczyniają się 
automobiikluby w Warszawie, we 
Lwowie, w Krakowie, Katowicach i 
w Poznaniu (z filją w Bydgoszczy), 
skupiające około 2,000 członków, z 
których 70 proc. posiada własne за- 
mochody. Organizzcją centralną wszy- 
stkich tych  automobilklubów jest 
Automobilklub Polski w Warszawie. 
Obecnie powstaje nowy klub auto* 
mobilowy w Łodzi. i 

podobnym ekscesom. Tak więc ka- 
retka więzienna spokojnie odwieźć 
mogła sześciu skazańców do więzie- 
nia łukiskiego, a zwolnieni od kary 
samopas udali się do domów. 

* 

W jednem z pism wileńskich we 
wczorajszem sprawozdaniu z procesu 
Bruderfereinu napisano, iż na użyty 
przez prok. Sakowicza wyraz „banda * 
zareagował protestem adw. Czerni- 
how, prosząc Sąd o zabronienie uży- 
wania zwrotu „banda ztodziejska“ 
dopóki nie zapadnie wyrok. «Sąd 
przychyla się do wywodów mec. 
Czernihowa i zwraca uwagę  proku- 
ratora Sakowicza na niewlašciwošč 
wyrażania się*, 

Wiadomość powyższa jest błędna. 
Mec. Czernihow podobnego protestu 
nie wnosił i Sąd nie zwracał uwagi 
„na niewłaściwość wyrażania się* tak 
wytrawnemu prawnikowi jakim jest 
p. prokurator Sakowicz. 

  

Kagan — kieszonkowiec. 

Ubolewać tedy należy nad lekko- 
myślnością niektórych  sprawozdaw- 
ców. Ei Sel 

    Miejski Kingmatogra 
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Abonament przyjmuje: Przedstawicielstwo Wileńskie 

@ Ajencji Wschodniej — ul. Mickiewicza 4 

hjencji Wschodniej 
zawierające najświeższe najzródłowsze i najobfitsze informacje i sprawozdania z giełd pieniężnych 
i akcyjnych całego świata, notowania towarowe ze wszystkich rynków w kraju i zagranicą— 

podręcznem w každem przedsiębiorstwie handlowem, 
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niez: 

przemysłowem 

est sprawom, potrzebom 1 
tom kupiectwa polskiego 
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Uwaga! 
Biuro Reklamowe 

STEFANA GRABOWSKIEGO 

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

tel. Nr 82. 

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

29000992 
dolar. oprotestowany 

90 weksel wydany 0So* 
biście przez 

Tanio 
sprzedam na 

p. Bolesława Józefowicza 

Dyrektora Wileńskiego 

Banku Ludowego 

„Drobny Kredyt“ 
Ul. Gdańska Nr 6. 

Spółdzielczego 

Oferty ul. Witebska Nr 7 J. Staszyńskiemu. 
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Zasądzenie zwolenników Zinowjewa, 

LWÓW, 9-VII. PAT. Z Leningradu donoszą: W tutejszym trybunale woj- 
skowym odbyła się głośna sprawa będąca echem pamiętnej walki Zinowjewa 
z obecnymi ki:rownikami rządu sowieckiego. Oto w jednej z formacji wojsko: 
wych w Leningradzie komisarz polityczny i cała komjaczejka tego pułku zbroj! 
nis popierały Zinowjewa a gdy rząd wydelegował oddziały wojskowe celem 
aresztowania zwolenników Zinowjewa, inni czerwonoarmiejcy zwłaszcza z po 
śród młodzieży komunistycznej przyłączyli się do organizatorów buntu, okazu- 
jąc zbrojną pomoc przeciwnikom rządu. Obecnie sądzono 35:ciu komsomolców- 
buntowników, którzy twierdzą, że należą do ideowej opozycji komunistycznej. 
Wyrokiem trybunału 4 ch komsomolców skazano na. rozstrzelanie, 5—na 7 lat 
ciężkiego więzienia a 26-u na dwuletni pobyt w bataljonie karnym. 

Panika na Sumatrze. 

1000 ofiar trzęsienia ziemi. 
LONDYN, 9 VIl PAT. Na Sumatrze panuje nieopisana panika. Codziennie nadcho- 

dzą sprawozdania o strasznych rozmłarach katastrofy trzęsienia ziemi. Liczba ofiar 
przekroczyła już 1.000 osób. Ciągle jeszcze wydarzają się nowe wstrząśnienia. 

„Witeź* powrócił do Gdyni. 
WARSZAWA, 9 Vil PAT. Yacht żaglowy «Witeź», Yacht — Klubu Polski przy“ ` 

był z podróży do Szwecji i Niemiec do Gdyni. Kapitanem yachtu jest komandor Pich- 
tel. Stan zdrowia załogi doskonały. 

" Pijacka burda policjantów litewskich. 
W dniu wczorajszym w rejonie Rykont kilku pijanych policjantów li- 

tewskich przeszło na nasze terytorjum do wsi Kuźmierówka. Aroganccy goście 
wszczęli z mieszkańcami wsi awanturę, która zakończyła się bójką, Na wszczę: 
ty alarm nadbiegł patrol K. O. P'u, który rozpędził bijących się i zatrzymał 
mieszkańca wsi położonej na terytorjum letewskiem, niejakiegoś Szpaka, który 
przyszedł razem z pijanymi policjantami. Podczas rozbrajania przez żołnierzy 
walczącego Szpaka policjanci litewscy skorzystali z zamieszania i zbiegli za 
granicę. 

  

Mam stale zapotrzebowanie na 
5—6 cystern terpentyny surowej [), 7gldOWICZ 
miesięcznie na eksport. Oferty: Przyjęc. 9—115—8 

spec. wenerycz-e, moczopłciowe i skórne 
ul. Miokiewicza Ni 24 

Markus Stern, Krakow, 
ul. Gertrudy 13. 
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Sprzedaż na Wileńszczyźaie w ład 
wych na kredyt i za gotówkę. 

Jagieliońska 7, m. 
Osobjście w dni powszednie od 5— 

Tow. Hand! 
„Z. Cerbst, T. Śliwczyński i 

w Warszaw 
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Informacji i formula- 
rzy obstalukowe udziela 

Kazimierz Żebrowski, Wilno, 

Kobieta-lekarz 

1-2. Zeldowiczow 
| od 12-5 Chor. kob. oraz 

Doktór 

(obok hot. Bristol) 
W.Z.P. Nr 31. 
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nia 4 b, m. zagi- 
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ki: maści żółtej, na 
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lońska 7, m. 12. 
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Najlepsze w świecie Oryginalne Kulimańska, 
Szwedzkie WIRÓWKI — 

5 Akuszerka 

D IA B O E: O* W. Smiałowska 
99 przyjmuje od godz.” 

do 19. Mickiewicza 
poteca reprezentant fabryki RZE RA pe 
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ZYGMUNT NAGRODZKI w Wilnie 
ul. Zawalna Nr 11 a MIESZKANIA 

większe i mniejsze 
odnajmuje i poszu- 

kuje 

Dom Handl.-Kom 

„ZACHETA“ 
Portowa 14 tel. 9:05. 

redukowany b. 
Ž. podchorąży W.P, 

ochotnik, wykw. 
biuralista poszukuje 
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CONAN DOYLE. 

1) Koło w trójkącie, 
— Nie mam rewolweru— odrzekł 

młody ochotnik, prawie dzieciak jesz- 
cze. 

—jest to pierwsza twoja wyprawa, 
musisz uzyskać chrzest bojowy. Co 
do broni to nie potrzebujesz się o 
nią martwić. Dostaniesz ją. Mamy 
jeszcze czas, możesz przyjść po nią 
w poniedziałek. Przygotujemy dla was 
uroczyste przyjęcie, 

— A jaka będzie nagroda;tym ra- 
zem?—zapytał Kormak, młody chto- 
pak o ostrych, okrutnych oczach. 

— Niema co mówić o nagrodzie. 
Chodzi o honor naszej loży. Możliwe, 
że uzyskacie kilka dolarów, jeśli się 
dobrze spiszecie. 

— Czas już,—krzyknął Ted Bałd- 
win,—wszakże w zeszłym tygodniu 
usunięto dwuch naszych ludzi od 
Blakiera. Człowiek ten już oddawna 
zasługuje na karę. 

— Na jską karę?—zapytał Mac są- 
siada. 

— Nabój z rewolweru, A ty ' co 
myślałeś? 

Zbrodnicza dusza Mac Murdo 
nie czuła się tu już widocznie obcą. 

— Podoba mi się u was—zauwa- 
żył — Towarzystwo wasze jest god- 
ne prawdziwego mężczyzny. 

ozległy się oklaski — bracia nie 
mogli się powstrzymać od okazania 
zadowolenia z tych słów. 

— Co się stało? — zapytał czarny 
mistrz, z końca stolu. 

— Nasz nowy brat mówi, że mu 

się u nas podoba. 
Mac Murdo wstał. 
— Chciałbym jeszcze dodać, że 

jeśli będziecie potrzebowali pomocy 
człowieka odważnego, to będę uwa- 
żał za wielki honor, jeśli wybierzecie 
mnie... 

Nowy w;buch oklasków zagłuszył 
jego słowa. Jednak pośpiech ten nie 
wszystkim się podobał, 

— Proponuję bratu Mac Murdo 
— rzekł sekretarz loży Hariwel, sie- 
dzący, obok mistrza, — by się nie 
śpieszył. 

— Jestem na wasze rozkazy. 
adejdzie czas i na ciebie — 

zauważył mistrz. — I pewien jestem, 
że szczycić się będziemy z posiadania 
takiego, jak ty brata. Zresztą mamy 
dziś niewielką sprawę, jeśli zechcesz, 
będziesz mógł iównież brać udział. 

— Wolałbym poczekać do czasu, 
gdy będę mógł się przydać w trud- 
niejszej sprawie. 

— Możesz jednak i w dzisiejszej 
wyprawie brać udział, dla zapoznania 
się z tutejszym gruntem. Jak stoją 
nasze finanse? —zapytał kasjera— mu- 
Simy wypłacić pensję wdowie po 
Jimmie Karnoweju, zabitym w walce 
za nas, obowiązani jesteśmy dbać o 
jego rodzinę. 

— Jim został zabity w zeszłym 
miesiącu, podczas napadu na dom 
Wilkopsa—szepnął Mac'owi na ucho 
jego sąsiad. 

— Dobrze się mamy teraz — od- 
rzekł karjer, wiele firm wypłaca nam 
dobrowolnie daniny. 

— Cóż się dzieje ze Swindomem? 
—zapytał jeden z braci. 

— Sprzedał wszystko i wyjechał 
stąd starty łotr zostawił list, w którym 
pisze, iż woli być wolnym pucybutem 
w New Yorku niż właścicielem ko- 
palni w miejscowości, gdzie panuje 
banda szantażystów, 

Starszy człowiek, starannie ogolony 
wstał przy drugim końcu stołu. 

— Powiedźcie mi proszę — zapy: 
tał=kto nabył majątek osobistości, 
wygnanej stąd przez nas. 

Oczywiście, bracie Morysie, 
nabyło go towarzystwo kolejowe 
„State Merton Kunti*. 

— A kto nabył kopalnie Lee'go i 
Todmana? 

— To samo stowarzyszenie. Lecz 
cóż to cię może obchodzić, kto je 
kupił.) 

— O, nie zgadzam się tem, 
Zmiana właścicieli majątków zdarza 
się zbyt często. Wielkie firmy nie bo- 
ją się nas, gdyż wiedzą, że rządcy 
nie będziemy zabijać, bo na jego miej- 
sce przysłany zostanie natychmiast 
inny... 

Radzę wam, przyjaciele, nie 
obchodzić się zbyt okrutnie z mniej: 
szymi kapitalistami, gdy ich wytępimy, 
zostaną na ich miejscu potęgi kapita- 
lu i siła naszej organizacji zostanie 
złamaną... 

Słowa Morysa wzbudziły odruch 
silnego niezadowolenia. Głos. zabrał 
Maginczi.., 

— Bracie Morysie, psujesz nam 
stale humor. Dopóki żyją członkowie 
naszej organizacji, przysięgam wam, 
że niema w całej Ameryce siły, która 
by nas zwyciężyć zdołała. Sądzę, że 
łatwiej będzie zmusić wielkie przed- 

z 

siębiorstwa do wypłacania nam daniny, 
niż do rozpoczęcia otwartej walki z 
nami.. A teraz przejdziemy do ostat- 
niego punktu porządku dziennego... 

Maginczi zdjął czapkę i odrzucił;berło 
swe. 
— Czeka nas zakąska i przyjaciel: 

ska pogawędka. 
Mac Murdo, mający ładny głos, 

zaśpiewał kilka romansów... | ludzie 
ci, na których sumieniu niemało krwi 
ciążyło, słuchali z przejęciem słodkich 
dźwięków muzyki i śpiewu. Niektórzy 
z nich mieli nawet łzy w oczach. 

Maginczi powstał znowu: 
— W mieśce naszem jest czło- 

wiek, któremu oddawna należy obciąć 
skrzydła, Mówię o Stenkerze, redakto- 
rze „łerolda*, Wiecie zapewne, o co 
chodzi... 

Rozległy się twierdzące okrzyki. 
Maginczi wyjął z kieszeni gazetę, — 
—,Prawo i porządek* —oto 
artykułu a dalej: 

„Terror panuje w okręgu węglo: 
wym. Już dwanaście lat minęło od 
czasu kiedy  pierwszem ohydnem 
morderstwem oznajmiła nam 'o swem 
istnieniu tajna szajka bandytów. Od 
tego czasu, ani na chwilę nie przer- 
wano łańcucha krzywd i mordów, 
dokonywanych przez szajkę, Doszliš- 
my do tego, że okręg nasz stał się 
hańbiącą plama na mapie cywilizowa- 
nego Świata. Pytam więc, czy może- 
my znosić nadal, by ludzie ci bezkar- 
nie rządziii nami i naszym majątkiem. 
Atmosfera strąchu i bezprawia, w któ- 
rej żyjemy, jest trudną do zniesienia. 

Jak długo jeszcze cierpieć i mil- 
czeć będziemy?..* 

tylu 

‚ — Došė tych giupstw!-—przerwal 
sobie Maginczi.—Pytam was, bracia, 
jaką będzie nasza odpowiedź? 

mierć.. — rozległo się kilka 
rozgniewanych głosów. 

— Protestuję—przerwał Morys.— 
Powtarzam wam, bracia, że zbyt da- 
leko zabrnęliśmy, Czas już pomyśleć 
o sobie.Stenker jest. starcem, cieszącym 
się ogólnym szacunkiem w całym 
okręgu i jeśli zamordujemy go, burza 
tak silnie zacznie szaleć wokoło nas. 
że nie zdołamy jej się oprzeć... 

— Kogo mamy się bać? Tchórz- 
liwy zającu! —— krzyknął Maginczi— 
Policj? Ależ opłacamy połowę polic- 
jantów, a druga obawia się nas. 
Sądów może? Czyż nie starano się 
nas pociągnąć do odpowiedzialności 
i wszystko na nic! 

— Ale jest sąd Lincza—zau ważył 
Morys. 

Nowy wybuch gniewu był odpo- 
wiedzią na jego uwagę. 

— Dosyć bym podniósł jeden 
palec—zawołał Maginczi, —a na rozka: 
zy moje stanie dwustu ludzi, goto- 
wych spalić miąstol. 

Twarz jego przybrała . dziwny 
wyraz. 

— Słuchaj bracie Morysie, dawno 
już śledzę cię. Jesteś nieszczęstnym 
tchórzem. Nadejdzie dzień twej ko- 
leiki... Bądź ostrożny, bo może chwi- 
la ta jest bliską! 

Morys zbiadł śmiertelnie. Kolana 
ugięły się pod nim i opadł na krzesło. 
Drżącą dłonią podniósł kielich ku 
górze. 

— Schylam czoła przed tobą, 
mistrzu, i przed każdym bratem z na- 

szej loży. Jestem wiernym członkiem 
organizacji, Wiecie dobrze, że jeśli 
mówię co, to jedynie z niepokojiu o 
los organizacji. Lecz teraz przysięgam, 
że nigdy już ust nie otworzę. w tej 
kwestji. 

Twarz Maginczi rozjaśniła się. 
— Dobrze! Przykro mi, że zmu- 

szony byłem zrobić ci wymówkę. 
Dopóki ja stoję na czele naszej loży, 
musi w niej być jedność nietylko w 
słowach, lecz i czynach. Lecz kończ- 
my naszą sprawę, Ja też uważam, że 
jeślibyśmy zakończyli ze Stenkerem 
tak jak na to zasłyżył, mielibyśmy o 
wiele więcej kłopotu, niż warta jest 
ta historja. Te pisarczyki z gazet 
trzymają się solidnie i podnieśliby 
dziki” wrzask po całej Ameryce... 
Musimy się powstrzymać.. Czy 
chcesz, bracie Baldwinie, podjąć się 
tej sprawy? 

— Oczywiście. 
— llu potrzebować będziesz ludzi? 
— Sześciu — odrzekł wymienizjąc 

kilka nazwisk, ze Skanlandem na 
czele. 

— Obiecałem naszemu nowemu 
bratu, że będzie należał do ekspedycji 
dzisiejszej. 

Baldwin rzucił ne Mac'a spėjrze- 
nie, w którem ten wyraźnie wyczytał, 
że wróg jego nie zapomniał i nie 
przebaczył mu zwycięstwa. 

— Może pójść z nami jeśli chce— 
odciął ostro Baldwin —ldźmy już. 

Wyszli na ulicę, za chwilę pod- 
chodzili do domu na którego murze 
błyszczał złocony napis «Herold— 
Vernissy». 

D, C. N. 
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