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Konserwafyzm a demokracja. 
W lutym 1919 roku zebrał się w 

Warszawie Sejm. Naczelnik państwa 
składa w ręce jego swój urząd, a 
Sejm natychmiast uchwala prowizo 
ryczną małą konstytucję, która ogra- 
nicza do ostateczności jego władzę, 
czyniąc go urzędnikiem odpowiedzial 
nym przed Sejmem, wykonawcą jego 
woli. Złożyły się na to oczywiście 
dążenia lewicy do ustalenia wszech- 
władzy Sejmu, ale także i w niemniej- 
szym stopniu nienawiść do Pilsud- 
skiego tych, którzy się prawicą mie: 
nili. Sejmowładztwa, ugruntowanego 
przez małą konstytucję, nie ośmielają 

się Bo naruszyć twórcy konstytucji 
wielkiej. Sprawozdawca komisji kon- 
stytucyjnej, prof. Dubanowicz, ogłasza 
w r. 1920, że przedłożony przez nią 
projekt daje nam rękojmię stworzenia 
państwa wolnego, a potężnego, rę- 
kojmię, polegającą na tem, że „ko- 
misja przyjęła najrozleglejsze prawo 
wyborcze, posunęła jak najdalej zą- 
sadę odpowiedzialności rządu wobec 
Sejmu, ograniczyła skład i kompetencję 
Senatu, jak żadne państwo*. 

Czytając to, nie wierzymy oczom. 
Mogło socjalistę Niedziałkowskiego 
razić, że państwo Polskie nie poszło 
śladem Sowietów i nie ogłosiło się 
„republiką ludową*, mógł, straszyć, 
ze projekt nie podoba się organizac- 
jom robotniczym Zachodu, ale trudno 
zrozumieć zachwyt tych, co przez 
usta Głąbińskiego oświadczali, że nie 
mają czego się wstydzić, ani przed 
swoimi, ani przed obcymi, gdyź 
konstytucja, za którą głosują, jest 
najdemokratyczniejszą ze wszystkich, 
jakie istnieją. 70 już fetyszyzm czci 
dla demokratycznego * frazesu, to 
niezdolność oparcia się absurdowi, 
to upadek woli i zatrucie myśli przez 
mikroby, zapełniające atmosferę poli- 
tyczną danej chwili. 

Atmosferę tę stanowiło i stanowi 
do dziś dnia pod wpływem prądów, 
idących od Wschodu, od Sowietów 
wywłaszczenie — wywłaszczenie cał- 
kowite, bez odszkodowani : właścicie: 
la, albo ża odszkodowaniem  jaknaj- 
mniejszem. Daremnie polskie związki 
ziemiańskie uchwalały na cele parce: 
lacji 13/3 miljona morgów użytków 
rolnych. Po co? Skoro można było 
wszystko otrzymać darmo. Tymcza: 
sem pieniądze przechowywane w 
skrzynkach włościańskich, lub kasach 
oszczędności traciły wartość i refor- 
ma rolna, musząc liczyć się z tem, 
«żamiast iść z prawem — słowa 
Bobrzyńskiego — poszła obok pra: 
wa i przeciw prawu» .... «była wsku- 
tek tego zamachem nietylko na więk- 
szą własność, ale i na państwo, nie 
brała pod uwagę finansowego poło- 
żenia państwa», była — dodam za J. 
Moszyńskim idąc — zamachem na 
duszę ludu, który demoralizowano, 
wmawiając, że zamiast pracą i oszczęd: 
nością można dojść do własności 
jałmużną i grabiežą; byla wreszcie 
ciosem spadającym na polskość tak 
w kraju naszym, jak we wszystkich 
ziemiach. Rzeczypospclitej z ludnością 
mieszaną. 

l tu przypomnę, że ziemianie 
wszystkiemi siłami, wszystkiemi środ- 
kami materjalnemi, wśród najtrudniej - 
szych warunków materjalnych, popie: 
rali przy wyborach w r. 1922 t. zw. 
ósemkę «w niezachwianem do niej 
zaufaniu i przeświadczeniu, że tylko jej 
posłowie potrafią stanąć w obronie 
ich przeciw bolszewictwu Wyzwole- 
nia i pokrewnych ugrupowań. Jakże 
srogi spotkał ich zawód. Panowie z 
ósemki za plecami ziemiaństwa, któ- 

"remu mandaty zawdzięczali, zawarli 
z Witosem ukłąd przeciw ziem'ań- 
stwu. Czy zawód ten otworzył im 
oczy? Nie; stwierdzili słuszność słów 
autora Wskrzeszenia, że „ziemian- 
stwo przestało być w budowie pań 
stwa polskiego czynnikiem samo 
dzielnym, że w budowie tej histo. 
ryczna tradycja polska i zasady kon- 
serwatywne nie znalazły odważnego 
obrońcy". 

l zarazem stwierdzić tu 
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brylantów, _ manufaktury, 
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Dokończenie. 

należy absolutną nihilistyczną bez- 
ideowość tych, których _ wówczas 
ósemką nazywano. ldeę zastępowali 
roznamietnieniem i  podjudzaniem, 
albo przeciw niepolskim w państwie 
żywiołom, albo przeciw pojedyńczym 
wybitnym jednostkom, które miały 
lub mogły. mieć wpływ na życie 
publiczne, 43 do stronnictwa nie 
należały; wystarczy przypomnieć 
gwałtowną i ohydnie  oszczerczą 
kampanję przeciw Al. Lednickiemu 
prowadzoną. 

Uzupełniając sądy i wywody zna- 
komitego polityka i męża stanu, się- 
gnę do wspomnień osobistych. Przed 
trzema przeszło laty na Zjeździe Zie- 
mian z całej Polski, tu w Wilnie, wy- 
głosiłem, zaproszony przez. prezesa 
Towarzystwa rolniczego, p. Karola 
Wagnera referat o mniejszościach na- 
rodowych w naszym kraju. Myśl re- 
feratu "byla pesymistyczną, rozumia- 
łem, tak samo rozumiem dziś niesły- 
chaną trudność jakiegokolwiek roz: 
wiązania tej kwestji Nie uprawnia to 
jednak do zamykania oczu na rzeczy- 
wistość, a motywy zarówno politycz- 
ne jak etyczne įnakazują prowadzić 
politykę ugody; najłatwiej jest po- 
rozumieć się z narodami o wyrobio- 
nej i wysokiej kulturze, kultura bo- 
wiem oznacza przewagę pierwiastków 
ładu nad pierwiastkami niszczącemi; 
należałoby przeto wszelkie przedsię 
wziąć starania, aby ma Zachodzie 
pociągnąć ku sobie naszych współ: 
obywateli Niemców, na wschodzie— 
Rosjan. Trudniejsza jest sprawa z in- 
nemi mniejszościami, ale ponieważ 
dążemia ich skupiają się głównie w 
kieruaku oświatowo-kulturalnym, więc 
w tym zakresie należy im dopomódz 
przynajmniej nie przeszkadzać. Nie 
przywiąże to ich oczywiście do nas 
i dlatego, dowodziłem, powinienby 
Rząd szczególną opieką otoczyć tu, 
w tym kraju, jako główną ostoję 
polskości, żywioł ziemianski, Ale zro- 
zumienia tego — piszemy w nawia- 
sach — nie było nigdy w Warszawie 
ani na lewicy, ami na prawicy; świad- 
czy o tem Traktat Ryski, z którego, 
jak słychać, dotychczas się chełpi 
St. Grabski, choć akt ten obrócił w 
niwecz wielowiekową pracę polską 
Wschodzie, a ludność polską, ta- 
meczna skazał na zagładę, oddając ją 
na pastwę Sowietom.. Premjerem w 
chwili zjazdu był gen. Sikorski. Ko- 
nieczność naprawy reformy rolnej 
dla dobra państwa przedewszystkiem 
nie zaś ziemian rozumiał, ale kogo 
miał wezwać do pomocy. Choć się 
nie zaznaczył, o ile wiem, nigdzie 
i niczem, jako zdecydowany prze- 
ciwnik panów z prawicy, do. nich 
jednak nie należał, przysięgi posłu- 
szeństwa przewodniczącej im  klice 
czy mafji nie złożył, wskutek tego 
namiętnie był zwalczany. Chcąc nie 
chcąc, szukać musiał oparcia w zmyśle 
państwowym lewicy, dla której wszei- 
ka naprawa w rzeczach reformy rol- 
nej była conajmniej niepożądaną. 
O wszystkiem, co dotyczyło stosunku 
prawicy do premjera, mówiłem bar- k 
dzo oględnie; delikatnie. A jednak 
powstała w sali burza opozycyjna. 
W gazetach pisano później, że rete- 
rat mój „przeszedł najgorsze Oczeki- 
wania”; minęły tygodnie, m'esące, a 
jeszcze Towarzystwu Rolniczemu Wi- 
leńskiemu wytykano w Warszawie 
gruby nietakt, jakiego się dopuściło, 
mnie polecając referat w tak dražli- 
wej sprawie. Wśród zaś mówców, 
którzy wywody moje na Zjezdzie 
zbijali, odznaczył się jeden z nej 
głośniejszych naszych posłów, a mó: 
wił w taki sposób, że obecni, choć 
nie było te wygłoszonem wyraźnie, 
wyciągnęli jednak ze słów jego 
że premier został przekupiony przez 
żydów. W dniach następnych mówio- 
no już o tem w Wilnie, jako o rze- 
czy wiadomej wszystkim: „Skądże 
to wiadomo —pytałem— wszak posto: 
wie żydowscy ostro w sejmie prem- 
jera atakują*+—, Właśnie to jest do- 
wodem—odpowiadano—że go prze- 
kupili, premjer jest człowiekiem prze- 
biegłym i napaści żydowskie z góry 
zamówił, aby zamydlić, komu trzeba 
oczy”. 
śś Wkrótce potem jenerał Sikorski 
musiał ustąpić miejsca ósemce i Wi- 
tosowi—i ci sami, wśród ziemian, 
którzy góry na niego walili, gdy był 
premjerem, musieli wyznać, że refor- 
ma rolna, którą on wspólnie z lewicą 
opracowywał, daleko  dogodniejszą 
była dla nich, niż ta, z którą wystą- 
pili prowadzeni przez Witosa owi 
mniemani ich obrońcy z ósemki, 
którzy z łaski ich ofiarności w Sej- 
mie zasiedli. Ale czy miało to skutek? 
Znowu nie; w jesieni roku zeszłego 

odbył się wielki zjazd ziemian w 
Warszawie. Na narodową demokrację 
napadano jedaogłośnie a tak gwal- 
townie, że przewodniczący musiał 
mówców do porządku przywoływać, 
ale zjazd. .się skończył i poczciwi 
ziemianie wykrzyczawszy się, posłusz- 
nie poszli na pasku grupy wydelego: 
wanej do prowadzenia ich pod firmą 
Chrześcijańsko-narodową. 

Konserwatyzm i monarchizm nie 
są synonimami, ale jedno z drugiem 
łatwo się łączy. Powstał u nas ruch 
konserwatywno-monarchiczny, zrazu 
niemiłosiernie przez demokratów na- 
rodowych wyśmiewany. Ruch ten 
jednak się szerzył; widząc to, ci, co 
go wyśmiewali, poczęli do niego się 
przyłączać, aby nim zawładnąć. Dziś 
na czele monarchizmu stoi Stefan 
Dąbrowski, republikanin, według okre- 
ślenia red, Mackiewicza narodowy 
demokrata, zwolennik nieograniczo- 
nego sejmowładztwa i idącej za tem 
„sowietyzacji armji". 

Zachodzi obawa, aby ten sam. los 
nie spotkał konserwatyzmu, aby po: 
wstające stronnictwo zachowawcze 
nie przeistoczyło się, bezwiednie i 
mimowolnie w narzędzie do obcych 
jemu celów, do celów nawet zasad- 
niczo przeciwnych jego zamierze- 
niom. Stronnictwo zachowawcze, 
stojąc w obronie podstaw mo: 
ralnych społeczeństwa,  religji, ro- 
dziny, własności, powinno mieć 
świadomość tego, że jest stronnict- 
wem wielkiej idei i wielkiej chrześ- 
cijańskiej polityki, ratującej nietylko 
byt polityczny Polski, ale i byt du- 
chowy, jej duchową niepodległość 
przed niebezpieczeństwem  najstrasz- 
niejszem, jakie kiedykolwiek groziło 
ludzkości, przed bolszewictwem „wci- 
skającem się w nasz organizm naro- 
dowy wszelkiemi możliwemi dro- 
gami. 

Niedawno miałem sposobność 
przytoczenia w Słowie zdania, które 
mię uderzyło głęboką trainošctą, a 
słyszałem je tej wiosny z ust prof. 
Wi. Leop. Jaworskiego:  <Polskę 
współczesną symbolizują trzy imiona: 
Witos, Piłsudski, Bryl. Witos wkrótce 
zejdzie że sceny, trzeba będzie wy- 
bierać między Brylem a Piłsudskim, 
między poddaniem się Sowietom, a 
walką z Sowietyzmem; oczywiście 
pójdziemy wówczas wszyscy za Pił 
sudskim». Sprawdziło się to dosłow- 
nie. Ale czy najsilniejszy obecnie 
człowiek w Polsce będzie dość sil- 
nym, aby stawić czoło Brylowi i pio- 
nerom Moskwy sowieckiej, mającym 
w miej potężne oparcie i pomoc? 
Mimowoli zakrada się wątpienie wo- 
bec tego, że nie skorzystano z pierw- 
szej chwili, z paniki, która po zama- 
chu ogarnęła posłów i senatorów— 
że odrazu nie wymuszono od nich 
uchwał niezbędnych do sanacji kraju. 
Przywódcy bowiem partyjni już о- 
chłonęli ze strachu i podnoszą głowy, 
C: zaś z nich, co Moskwie służą. 
dotychczas nietykalni, bezkarni, prze- 
ciw państwu, choć kosztem państwa 
utrzymywani, przeciw państwu agi- 
tują, wzywają do niepłacenia podat 
ów, do ostrzenia kos i wideł, do 

rabunków, a w sejmie przez usta 
posła Wojewódzkiego zapowiadają 
nieublaganą walkę, w której „nie 
przestraszą się ani bata, ani kul, ani 
więzień, ani armat*.. Tem bardziej 
powinniśmy się organizować dla 
ratowania Ojczyzny i Państwa. 

Marjan Zdziechowski 
TNS DRS ONE IDO ITK DARK 

Komunikat 
Organizacji Zachowawczej Pracy 

Państwowej. 
W sobotę 10 lipca 1926 r, miało miejsce 

w Nieświeżu w sali rycerskiej zamku zebra- 
nie polityczne, które zagaił i któremu prze- 
wodniczył ks. Albrecht Radziwiłł, ordynat 
Nieświeski. 

Po wysłuchaniu referatu p. Mackiewicza 
sekretarza Org. Zach. Pracy Państw. zebrani 
uchwalili powołać do życia Koło nieświeskie 
tej organizacji. 

Wybrani zostali; na prezesa koła powia- 
towego—p. Stefan Czarnocki, prezes powia- 

towego związku ziemian, [na wicesprezesa p. 

Józef Cwirko, burmistrz m. Nieświeża, na 

sekretarza p. Zygmunt Domański, redaktor 
<Wspólnej Sprawy», na skarbnika p. Kon- 
stanty Brudnicki dyrektor banku chrześcijań- 
sko-ludowego w Nieświeżu. 

Do sądu rozjemczego wybrani zostali 
pp. Rudolf Cnołowiecki, Michał Górski i Ol 

gierd Świda. : 
Przedstaw ciel zarządu głównego oświad: 

czył, że na najbliższem zebraniu Rady Naczel- 
nej zarząd główny. postawi wniosek o po- 

wołanie do Rady Naczelnej Organizacji Za- 
chowawczej Pracy Państwowej w charakte- 
rze członka ks, Albrechta Radziwiłła. 

W sprzedaży detalicznej cena pojedyńczego n-rn 15 groszy, - 
uiszczona ryczałtem. 

Dług francuski w Angliji. 
LONDYN, 12—VII. Pat. Caillaux i Churchill podpisali o godz. 19 tej 

układ w sprawie długu francuskiego. Tekst układu będzie ogłoszony jutro 
wieczorem. 

LONDYN, 12—VII, Pat. Pan Churchill zapytawy w lzbie Gmin o 
szczegóły pobytu min. Caillaux w Londynie odpowiedział, iż ma nadzieję 
że jutro o godz. 6 tej po południu będzie mógt lzbie przedłożyć doku- 
menty dotyczące długu Francji, 

LONDYN, 12 VII. PAT. Minister Finansów Caillaux i podsekretarz 
Stanu Dubois przybyli tu o godz. 12 min. 50. 

Zaręczyny króla bułgarskiego. 
Wiedeń, 12 VII: PAT. Wiener Allgemeine Zeitung donosi, że król 

Borys w najbliższych dniach przybędzie do Austrji celem zobaczenia 
się ze swym ojcem b. królem Ferdynandem. Pozatem podróż zagraniczna 
króla bułgarskiego pozostaje w związku z zamierzonemi zaręczynami. 

Konflikt bułgarsko-rumuński. 
Powodem zajście graniczne. 

WIEDEN, 12.VII (PAT). Der Morgen stwierdza, że bułgarsko rumuń- 
skie zajścia graniczne przybrały poważne rozmiary. Słychać, że wojska 
rumuńskie przeniknęły na 7—8 klm. w głąb terytorjum bułgarskiego i że 
dotychczas w walkach zginęło około 120-stu żołnierzy bułgarskich. 

Ostatecznych wiadomości o tych zajściach niema. Rumuński minister 
spraw zagranicznych wystosował do Sofji notę, w której grozi zerwaniem 
stosunków dyplomatycznych gdyby Bułgarja nie uwzględniła żądań Ru- 
munji. Rząd rumuński wezwał również Grecję i Jugosławię do wspólnego 
protestu. Obawiają się poważnych powikłań politycznych, gdyby oba te 
państwa uczyniły zadość temu wezwaniu. 

Tranzyt węgla polskiego przez Niemcy 
WARSZAWA, 12.VII PAT. M:wo Spraw Zagranicznych  przęsłało 

M-wu Kolei odpis depeszy posła polskiego w Berlinie p. Olszewskiego, 
który donosi, że na skutek jego starań, zarząd kolei niemieckich zgodził 
się przyjmować transporty węgla polskiego eksportowane przez Drawski 
Młyn do Hamburga w ilości od dwuch do czterech wagonów dziennie, 
zaś do Szczecina począwszy od dnia dzisiejszego w ilości 8:iu wagonów 
dziennie, Według informacyj otrzymanych z Poznańskiej Dyrekcji Kolejo- 
wej, dotychczas jeszcze zarządzenia kolei niemieckich nie zostały wpro- 
wadzone w życie. į 

W 6-tą rocznicę plebiscytu w Warmiji. 
Prusy pragną pokojowego współżycia z Polską, 

KRÓLEWIEC, 12 VII. Pat. Z okazji Gtej rocznicy plebiscytu w 
Warmji na Mazurach, prezydent Prus Wschodnich Ziehr wygłosił prze- 
mówenie, w którem między innemi oświadczył: 

Pragniemy szczerze pokojowego współżycia z naszym polskim 
sąsiadem. Jeżeli nowy rząd polski ożywiony jest tą samą chęcią wspól» 
nie z narodom niemieckim, to my, ludność Prus Wschodnich, witamy to 
z radością. Przedewszystkiem konieczne jest, aby ' polska prasa narodowa 
zerwała z dotychczasowemi metodami i zaniechała idei Dmowskiego 
wcielenia Prus Wschodnich do Polski. 

. _ Wskazałem poprzednio, że my, mieszkańcy Prus Wschodnich, prag- 
niemy żyć w spokoju z naszym polskim sąsiadem. Temu nie stoi na 
przeszkodzie, że zawsze i na każdym miejscu wskazujemy na polityczną 
i gospodarczą niemożliwość istnienia korytarza. Właśnie jeżeli zamierza: 
my stworzyć pole pracy na Wschodzie Europy i przez to ułatwić 
gospodarcze i finansowe uzdrowienie państw wschodu, to należy usunąć 
stałe czynniki tarć, będących naturalnym wynikiem rozwiązania Niemiec 
na dwie części. 

Kryzys w gdańskim przemyśle tytuniowym. 
GDAŃSK. 12 VII. Pat. Na posiedzeniu związku gdańskich przemy- 

słowców tytuniowych poświęconemu sprawie podwyższenia podatku 
tytuniowego, wszyscy członkowie związku oświadczyli się za zamknięciem 
fabryk. Ze względu na położenie pracowników w przemyśle tytuniowym, 
postanowiono jednak narazie utrzymać pracę w fabrykach w rozmiarach 
ograniczonych. Fabrykanci postanowili również domagać się od Senatu 
by uzyskał zgodę Polski na dowóz do Gdańska surowców tytuniowych 
bez cła w nieograniczonej ilości. 

Gdańsk przeciw van Hammelowi. 
GDANSK, 12.VII. PAT. Omawiając prżyjazd p. Jansena znawcy 

spraw finansowych do Gdańska, organ nacjonalistyczny Danziger Allge- 
meine Zeitung występuje przy tej sposobności przeciwko Wysokiemu 
Komisarzowi Ligi Narodów p. van Hammelowi, oświadczając, że zadaniem 
jego nie jest bynajmniej sprowadzać do Gdańska znawców lecz być 
pośrednikiem pomiędzy Polską a Gdańskiem, Pan Hammel nie może jed- 
nak mieszać się do spraw wewnętrznych Gdańska. 

Oświadczamy dzisiaj ponownie — pisze dziennik—że p. van Hammel 
nie nadaje się wcale na stanowisko Wysokiego Komisarza. Zamiast zaj: 
mować Się sprawami wewnętrznemi Gdańska, pan van Hammel powinien 
raczej zająć się zbadaniem szkód wyrządzonych gospodarce i finansom 
Gdańska przez złączenie Gdańska z Polską. | 

Uigi paszportowe. 
W piątkowej konferencji paszpor- 

towej u p. premjera wzięli udział 
przedstawiciele M. S. Zagran., M. S. 
zo: Min. Skarbu i Min. W. R. i 

W wyniku konferencji zgodzono 
się, aby rząd zwrócił się do kompe- 
tentnych urzędów, aby sprawę pasz- 
portów ulgowych traktowały liberal- 

nie, wydając je osobom wyjeżdżają - 
cym zagranicę w sprawach  zawodo- 
wych, kuracyjnych i doksztalcenio- 
wych. Pozatem postanowiono m. in, 
że polecenia w sprawach paszportów 
ulgowych dla dziennikarzy, wydawa- 
ne dotychczas przez wydz. prasowy 
prezydjum R. M, będzie wydawało 
M. $. Wewn. 

IŻĘDAJCIE TYLKO! 
GLICEROPHOSPHATE CZYSTY i z ŻELAZEM 

Stosowany przy anemji, nerwowem wyczerpaniu 

Magistra 
A. Bukowskiego 

t w stanie upadku 
ogólnego odżywiania. 

THE PURGATIV PODŁUG CHAMBARDA Magistra 
A. Bukowskiego 

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

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

czerwony podpis <A. Bukowskl> 1 markę cchronną trójkąt ze 
statywem. 
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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 26 proo. drożej Ogłoszenia cyfrowe i tabelowe o 25 proc. drożej. 
  

Sejm i Bząd. 
Przyjazd pani Prezydentowej 

Mościckiej do Warszawy. 

WARSZAWA, 12.VII. (Żel. wł. Słowa) 
Dziś o godzinie 9 tej przybyła г@ 
Lwowa małżonka pana .Prezydenta 
Mościckiego w towarzystwie swel 
córki i najbliższej rodziny, Na dwor- 
cu p. Mościckę powita'a pani premje- 
rowa  Kazimierzowa Bartlowa, szef 
kancelarji cywilnej p. Car, dyrektor 
protokułu dyplomatycznego hr. Przeź- 
dziecki, adjutant generalny pulk S. G. 
Zahorski, oraz szereg wyższych urzęd- 
ników kancelarji cywilnej. 

Pani Prezydentowa Mościcka po 
południu złożyła szereg wizyt. Jutro 
małżonka pana Prezydenta wyjeżdża 
na dłuższy pobyt do Spały. 

Prezydent Mościcki wyjeżdża 
do Spały. 

WARSZAWA 10, Vil. (£el. wł,Słowa) 
Prezydent Mościcki wyjechał w dniu 
dzisiejszym do Spały i powraca jutro. 
W poniedziałek przybywa do War- 
szawy małżonka p. Prezydenta, której 
w podróży towarzyszy córka. 

Konferencja premjera Bartla 
z marsz. Ratajem, 

WARSZAWA, 12.VII (żel.wł. Słowa) 
W dniu dzisiejszym przed południem 
zjawił się w Sejmie premjeriBartel i od- 
był dłuższą konferencję z marszął- 
kiem Ratajem, podczas której ustalał 
terminy debaty konstytucyjnej. 

Obrady podkomisji konstytu- 
cyjnej. 

WARSZAWA, 12.VII (żel. wł. Słowa) 
W dniu dzisiejszym Komisja Konsty- 
tucyjna nie obradowała, toczyły się 
tylko narady w podkomisji, w skład 
której wchodzą referent pos. Cna- 
ciński, pos. Stronski, pos. Dębski i 
Liberman. W obradach brał również 
udział min. |Makowski. Podkomisja 
zajęła się ostateczną redakcją arty- 
kułu 25 konstytucji, który jak wia- 
domo określa długość sesji sejmowej 
w związku z uchwaleniem budżetu, 

Sprawa gen. Malczewskiego. 

WARSZAWA. 12.VII (żel, wł, Słowa) 
W najbliższym czasie wygotowany 
zostanie akt oskarżenia gen, Malczew- 
skiego. Ger Malczewski stanie przed 
sądem wojskowym, którego przewod- 
niczącego wyznaczy przewodniczący 
najwyższego sądu wojskowego gen, 
Trzemiński. Według pogłosek prze- 
wodniczyć rozprawie będzie albo sam 
gen. Trzemiński albo gen. Gruber. 
Pozostałych 5 członków sądu zamia- 
2 minister spraw wojskowych. 

związku z wygotowaniem aktu o- 
skarżenia przybył dziś do Warszawy 
ze Lwowa obrońca generała Malczew- 
skiego adw. Jan Pieradzki [który zba- 
dał akta sprawy na miejscu. Adw. 
Pieradzki zamierza udać się do Wil- 
na w celu zobaczenia się z oskarżo- 
nym. Rozprawa odbędzie się w War- 
szawie, 

„Polska Zbrojna“ za 9 godz. 
dniem pracy. 

WARSZAWA, 12.VII. (żeł.wł. Słowa ) 
Pewne zaciekawienie w sferach poli- 
tycznych wywołał artykuł „Polski 
Zbrojnej", jak wiadomo jednego z 
czterech półoficjalnych organów rzą- 
du („Kur. Por.* „Nowy Kur. Polski," 
„Głos Prawdy*) wypowiadający się 
za 9 godzinnym dniem pracy. 

Reorganizacja monopoli, 

WARSZAWA, 12.VII (fel. wł Słoma) 
W dniu dzisiejszym rozpoczął swe 
badania referent komisji dla reorgani- | 
zacji monopoli pos. Wyzykowski. Dla 
ułatwienia sobie pracy pos. Wyrzy- 
kowski uprosił jako współpracowni- 
ków pos. Bryla (I) i Rozmaryna. Po- 
siedzenie komisji odbędzie się 20 
b. m. 

Prof. Kemmerer. 

WARSZAWA. 10,VII (żel. wł, Słowa) 
Prof. Kemmerer w najbliższym  cza- 
sie odbędzie w towarzystwie ministra 
rolnictwa p. Raczyńskiego szereg 
wycieczek w celu zapoznania się ze 
stosunkami na wsi. 

Prof. Kemmerer powrócił z 
wycieczki na wieś, 

WARSZA WA,12.VII (żel wł, Słowa). 
Prof. Kemmerer powrócił w dniu 
dzisiejszym w towarzystwie posła Sta- 
nów Zj. A. P. p Stetsona i min. Rą- 
czyńskiego z wycieczki w Łowickie. 
Prof. Kemmerer zwiedził między in- 
nemi szkołę rolniczą w Łowiczu 0: 
raz kilka majątków.
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ECHA KRAJOWE 
Wywiad z wojewodą Nawogrodzkim, 

Generał Januszajtis,. wojewoda No- 
wogródzki, bawiąc w „Nieświeżu: ła- 
skawie udzielił wywiadu przedstawi- 
cielowi Słowa, Dy 

Rozmowa dotyczyła się. „przede: 
wszystkiem siedziby urzędu woje- 
wódzkiego. : ZW 

Wojewoda „jest. stanowczym „prze: 
ciwnikiem projektu przeniesienia wo: 
jew6dztwa do Stonima. 717 в 

—“Przedewszyštkiėm" —“ žačzynia 
wojewoda, — jako o głównym nie- 
dostatku INowogródka: mówi się o 
braku ŻA Otół One kolei 

„do, Nowogródka kosztęwsłah ZNSCZ- 
nie, mniej, aniżeli. przęno: “ Sło- * 
nina Mae nawet V AS oczyć 

„cyfry: otóż wybudowanie:kolei:żxNo- 
wogródka do. Nowojelni,kosztowało- 

„by „półtora. miljona -złatych, «-przeno- 
„siny „do: Słonima 5 miljozówozłatych. 

„ „Kolej  Nowogródekr>Nowojelnia 
„traktuję, tylko —— ciagnie>dalej «gene: 
„rai —-isko aodcinek= większej «olei 
októra powinna. powstać, mianowicie: 
s Słonim+ Szczorsy « Nowogródek +oNo- 
(wejelnia. Kolej. taka przechodzitaby 

„. jewódzkięgo? 

„najbogatszy,n. może -na: «kresach +dlo- 
wogródzkim ,pawiatem, ! 
; —Asczy są jakie względy, któreby 
przemawiały za: opuszczeniem u'No- 
«wogródka przeźowładzę „urzędu (wo 

= Ja takich: ar tównię widzę. 
: as Šio "p EE: 
cja województwa z Wzędem jeszcze 
„bardziej, byłaby utrudniona. ANowo- 
gródek leży ».przynajmriej :nabzbiegu 
sześciu. traktów, Co do: mieszkań to 
miema ich tak samo w;Słtnimie, jak 
w.Nowogródku, ale w tym: ostatnim 
ludzie się już. jakkolwiek pourządzali. 
Baranowicze są niemożliwe do obra* 

„riasńa miej$ee pobytw| urzędu ioje- 
wódzkiego (si wś ęcówe mojekowych. 

— Czy mogę usłyszeć pogląd p. 
wojewody ha Ś dowi i /gospodarcze 
w województwie” Nowogródzkiem? 
9 ) — Stosunki te-"mójem zdariem— 
cechuje przedewszystkiem brak orga- 
nizacji * Gi dal e 
gospodarcze," takiė jak Zwiazėk "Zie 
ian, towarzystwa r ©НМ 
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szeniami zawodówethł albo pod firmą 
gośpodarczą ; i kulturalno ; społeczną 
PZEY Ria Lobot „partyjno: politycz" 
„ną. , Wszystko to; nie jest ,nowoczes- 
ną organizacją produkcji. «1 «* 
„Od samego .począiku swego -urzę- 

dowania starałem, się „o: utworzenie w 
WO Jzby, Rolniczej, -aye- 

„dług. statutu Poznańskiej „ lzby. Rol- 
niczej. Izba taka oparta by, była. na 
samorządzie, . denod GS ubi 
wmn Dająsię słyszećgłosy, 'że wnRol- 
:sce::8ą miemożliwe' -związki: celowe 
powiatów z powodu braku odpo- 
idei UdaWOlCzy. te gravdattų 2 

— Bynajmniej. Związki takie są mo- 
żliwe i. mają: podstawę prawtią/ Izba 
"rolnicza byłaby takim związkiem. Ale 
szereg ministrów rolnictwa: starał: się 
'0' urzeczywistnienie tradnego -7plańu 
połączenia © u mas * orgańizacyj rolni 
«czych. Starali się oto ministrowieod 
p. Janickiego do p; * Kiernika. * Nie 
udało się im i: mojem zdaniem nigdy 

się: nie uda. *ldea* dzby'' Rolniczej w 
oe padła ofiarą "tych pla: 

nów. Mino raytsisos01 

A jak jest dzisiaj? Эи 
Q użis Dalsiej mgła Pal wiz ć 
30 ośrodków orgatiizacyjtio rolniczych. 
Instytucje te borożumiewają się*z' so- 
NL nie wierzę wogóle w” pracę 

pafią "na tak zw. įporozumieniu“, 
lzba Rolnicza niewątpliwie podniosła 
by zdolność kredytową województwa, 
Mnóstwo można” zróbić 'w sprawie . 
organizacji eksportu e w spra- 

ie ekspor polis etc. 
tz iškės oglądy p. Wojewody 
na prace kokiai rzech w sprawie 
reformy, administracji? 
| — Zgadzam się na wszystkie 

1 Put jednak ask węg 
aby prędzej były wprowadzone w 
2 che Moze tylko złączenie urzędów 

sarościskich z wydziałami byłoby 
rochę przedwczesne przed uzdro- 

„dza__ 
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viadčžyl, że. nie Kes 

wieniem wogóle ustaw samorządo” 

wych. 
Aleilūdzie jwogóle nie orjentują 

„sięsjak dalece nasz ustrój administra- 
cyjay: jest niedoskonały. Nieswiędzą 
np. jak dalece jest ograniczoną wła- 

ressortów»: " zespolonych” me 
żadnej efektywnej władzy nie pos 

„da Zdż.9 Mszyślkiem „Mis. 
nisters wa, w zakreSsie ressortów nie- 

zespolonych te dziej. „W takieh 
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— Dekoracja p Olgierda 
dy. Dnia 11 lipca wsstaristwie Nież 
świeskiem nastąpiła dekoracja orde- 

ret "Polonia Restituta" p, Igietda 
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"Ops gi 

ga „wzruszenia * żył, że. Ni 
czuje” się: godnym takiego" zaszczytu, 
lecz ponieważ pochodzi z kresów 
zabranych i ponieważ na starość wy: 
padło ć daleko. 
nej sie a + | 

trzymał „wastracąanym” domu 0 rodzi: 
cielskim, .aktóre polegało macwielkiej 
miłości Ojczyzny i na; nakazie 
poświęcenia, jej. wszystkich sił: całego 
ŻYSIRK=w  siogrin grne 1854 no 

śchół doe W 2uRADUŃ- 

niszczą 
p ską. W 

| „ „miastęczku . Raduń  jst- 
niała * o stwie dna bibljoteka 
żydowska, w "której znajdowało się 

osiemset" te mów polskich i żydow- 
skich książek. Bibljoteka ta była jedy- 
nym ośtodkiem” kulturalnym, z które- 
go. płynęły promienie kultury na 
Serd młodzież. у 

Nieszczęściem i zagładą bibljoteki 
stalą, Šš szkoła talmudyczna «Jesziba» 

pr zona przez 98 letniego starca, 
t. z. «Chofec Chaima». Fanatyczny 
ten uczony, autor książek religijnych 
uznał, że młodzież kształcąca w szko- 
le talmudycznej gorszy się pod wpły- 
wem herezji rozsiewanej przez bibljo- 
tekę świecką i postanowił zniszczyć 
bibijotekę. Porozumiawszy się więc 

amnjdziicę t Poke, SE 
malutkie! 

ze Swoimi uczniami przeprowadził 
swój plan. 

Pewnego ranka okazało się, że 
szafy bibijoteki są puste. Powiado- 
miony o tem komendant policji prze- 
prowadził dochodzenie i stwierdził, że 
dokonali tego uczniowie szkoły tal- 
mudycznej, paląc część książek w 
piecu synagogi miejscowej, pozostałe 
zaś fanatyczni wandale wrzucili do 
kanału ustępowego. 

, Sprawców zamachu na bibljotekę 
nie udało się ujawnić, bowiem 
starzec fanatyk, „kierownik szkoły 
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Niemcy a Liga Narodów. 
BERLIN, 12VII"/ PAT. Welt am 

„Montag .wskazuje.na to, że i 
Niemcy. zasiądą „w Lidze Narodów, 
będą ieli 

rancyj co 'do redukcji (wojsk okupa- 
cyjnychow: Nadenji- Trudności, jakie 
stały na przeszkodzie wstąpieniu Nie- 
miec do gi o Marcu, 
istnieją w dalszym ciągu. Polska po- 

WMA, ER Žada gaiis 
się 3 letojewe Rie „W Lidze 1 dó: 
maga się zapewnienia, że po upływie 
tych *8'ch tat "otrżyma z” powrotem 
miejsce. Przychylenie się do tego ro- 

idzaju życzenia | iAniemożliwiłoby po- 
rozumienie do acnicte, w. Genewie, 
ponieważ: natóralnie  irie” mocarstwa 
wystąpiłyby 2: 'podóbnem” życzeniem. 
Usunręcie tych trudności: będzie zale- 
żało od żtęczńośći dypłółńzej. | 
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atąstrofa na jęztorze Stru- 
Jtrzema  driami liczne to. 

; dało "SiĘ z Brasławia na 
wycieczkę łodzią żaglową. Zamierzo- 
no spędzić trzy dni na przejażdce z 
jednegó jeziora .na drugie i na rze- 
kach. Nocować postanowiono pod 
sa R 

' nocleg wypadł ną jeziorze 
Šiuo FO wit namioty na jednej z 

saręgzych wysepek. Noc przeszła po: 
yślnie. Po obudzeniu się zdecydo- 

wano jednogłośnie zwiedzić obok 
położoną wysepkę i udać się w dro- 
gę powrotną do Brasławia. Ruszono 
tedy na zwiedzenie owej wyspy. Nim 
dojechano do brzegu zerwał się tak 
silny wicher, iż łódź z trudem posu- 
wała się naprzód. Nagle pękła lina 
od żagla! Łódź stała się igraszką ży- 
wiołu. Towarzystwo poczęło tonąć. 
Do brzegu było zgórą kilometr, a tu 
kilka pań nie umiało pływać, Mężczyź« 
ni usiłowali uchwycić przewróconą 
łódź. Niestety, wysiłki były daremne. 
Udało się zaledwie doczepić do wy: 
wróconej łodzi nieumiejących pływać. 
Po dwugodzinnym trudzie zdołano 
przybić do brzegu. Tam zimarzniętych 
i ledwo żywych z emocji ujrzeli wie- 
śniacy i przybiegli z pomoca. Panie 
pochorowały się z przejęcia. 

Tak skończyła się „krajoznawcza* 
wycieczka brasławian. 

*'wisch. 

zanim 

musieli, załatwić. jeszcze cały 
Szereg spin: Przedewszystkiem rząd 2 
Rzeszy nie -będzie Aiógł zrzec się gwa- ' 

"wybuchów, zdołano zbliżyć 

chali * 

„M 

prze- 
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—И ogbudh w arsenale, 
100 ęsób zabitych 200 rannych. 

    

  

        

  

     

NEMWORK 12. VI, PAT; Z Dover (Staa New Jersey) donoszą, że 
nat morski w Lekedąnemark, z y został wskułek. olbrzymiego 

i, spowodowanego uderzeniem pioruna. 5 
"Liczba ofiar katastrofy wybuchu nie. zosfała, dotychczas ustalona. 
Według doniesień biura. Reuterd zabitych jest: trzy. osoby, rannych 

— 50, a zaginionych około 20-tu. Natomiast Herald podaje, że liczba za- 
bitych sięga 100 a rannych 200.w tem wielu ciężko. Dokładne ustalenie 
cyfr jest bardzo utrudnione, BAR z „powodu. „powiarzających..się „jeszcze 

się tylko na pół mili do miejsca katastrofy. 
Na ulicach miasta utworzoną lazarety, które udzielają ofiarom wybu 

chu pierwszej pomocy. A Czerwon merykański rzyż 2 jzował wy- 
datą akcję” ratowniczą. Mfeszkańcy okoNeznych "W segi sądząc Z 
początku, że było trzęsienie ziemi uciekli w wielkim popłochu z domów, 

przez co slieebą. rannych=-zwyi Mann ge 
„ u datszyth 1 drugi magązyn armunicyjny wartości 

40 mili. rów został też dotknięty katastrofą. Wybuchy znajdujących 
się w nim zapasów amunicji potrwają prawdójodobnie jeszcze cały 
tydzień: * 
*vioNabtęrenieo'arsenałów» szniszczeńiu "ułęgło 200 zabudowań. Ślady 

wybuchu «widoczne są:w promieniu 24 kilometrów. 

: Dalsze wybuchy trwają. 

"NEW-VORK, 12 VII. Pal. „„NE) Wybuchy w; Lake Demmark trwaly 
w nicdzielę“ Ww. Ig nieprzerwanie przez całe południe. Do terenu katasirofy nie 
można było się zbliżyć, tak, że wiadomości można było uzyskać jedynie 
przy pomocy samolotów. Diugi olbrzymi skład amunicji Piccadilly w nie- 
dzielę popołudniu również wylęciał w powietrze, Piccadilly był trzecim 

„z. rzedu największym w Święcie składem amunicji. Znajdowały się tam 
rzeważnie granaty wielkiego kalibru. Szkody obliczają na setki mil- 

jonów dolarów. 

Najnowsze wiadomości o liczbie ofiar. 

DOOVER; 12:VII. Pat. Według najnowszych wiadomości liczba 
ofiar z;załogi wynosi 12. Liczba rannych osób cywilnych wynosi przeszło 
"200, zaginionych: 20. Ostateczną liczbę ofiar będzie można stwierdzić 
„dopiero.po usunięciu gruzów. W miejscu gdzie znajdował się główny 
„budynek znajduje się teraz wielki lej. Zniszczenie obejmuje przestrzeń 
«0 <promieniu 15'u mil. 300 okolicznych zabudowań zostało zniszczonych. 
Ludzie tłumnie opuszczają zagrożone miasto. Amerykański Czerwony 
nKrzyż: przynosi pomoc rannym. 

Poświęcenie Monitora „Wilno“. 
KRAKÓW. 12ViI. Pat. Pisma donoszą, że z końcem bież. miesiąca 

lub z początkiem przyszłego, odbędzie się w obecności p. Prezydenta 
Rzeczypospolitej Mościckiego i ministra spraw wojskowych marszałka 
Piłsudskiego, poświęcenie dwuch monitorów, których budowa w. fabryce 
Zieleniewskiego jest już na ukończeniu. Monitory te, z których jeden bę- 
dzie nosił miano „Kraków *, drugi zaś «Wilno», zostaną oddane do użytku 
polskiej marynarki wojennej. 

X. 

Proces spiskowców na życie Kemala. 
ANGORA, 12 VII. PAT. Proces przeciwko uczestnikom: spisku na 

życie prezydenta republiki tureckiej zakończył się w dniu wczorajszym. 
Prokurator domagał się kary śmierci dla dwunastu oskarżonych, z których 
2 ch mianowicie b. minister aprowizacji Kara-Kemal i b. gubernator Angory 
Abdul-Kadir zbiegli zagranicę, dla 6 ciu oskarżonych — bezterminowych 
ciężkich robót, dla generałów Kara-Bekira, Fuada, 
mala oraz 9-ciu posłów partji 
braku dowodów. 

Refeta, Tajara i Dże: 
postępowej— uniewinnienia z powodu 

G ka 

Warjat rzuca granaty do izby žolnierskiej. 
Nocy ubiegłej w rejonie Wiżaj z niewiadomej przyczyny dostał po- 

mięszania zmysłów szeregowiec K. O. P'u Andrzej Buwaj, który w stanie 
podniecenia rzucił przez okno do izby żołnierskiej dwa granaty. 

Na szczęście w izbie było zaledwie kilku żołnierzy 
jeden tylko z nich został raniony, 

Buwaj podczas zamięszania jakie 

i w rezultacie 

powstało do eksplozji skrył się w 
niewiadomym kierunku. Jest przypuszczenie, że zabłądził i dostał się do 
rąk litewskich władz nadgranicznych. 

Wiec poselski zerwany przez szaulisów. 
W miasteczku Jewje (po stronie litewskiej) odbywał się w niedzielę 

w domu Bartoszewiczów wiec poselski, na którym członek frakcji pol- 
skiej p. Derwiński informował zebranych o stosunku rządu litewskiego do 
mniejszości narodowych i jego zamierzeniach wobec Polaków. 

W czasie przemówienia miejscowi szaulisi w celu zerwania wiecu 
rzucili przez okno do przepełnionej izby garnek z palącą się smołą. Wy- 
wołało to łatwo zrozumiałe zamięszania. Ustalono, że sprawcami zamię- 
sżania byli szaulisi: Blajus, Stefanowiczus i Mickiewiczus, których jednakże, 
mimo interwencji przewodniczącego wiecu, policja litewska nie areszto- 
wała. 

  

DH. LEONARD PIKIEL i SYN 
został przeniesiony do obszerniejszego lokalu przy ul. Wielkiej 28. 

Polecamy duży wybór wysokich gatunków sukiennych, wełnianych, jedwabnych i bawełnianych towarów 

Wielka 28. 

po cenach, jak zwykle, niskich. 

Wielka 28. 

Trzęsienie ziemi w Wiłnie. 

tę “A 
gazetach 

mi na głowie. 
ej stronie stołecznego dzien: 
unontem wydrukowane by- 

    

      
nik stacji sejsmograficznej we 

Fioremeji, prof. Bendandi zapowiedział silne 
trzęsienie ziemi w Europie na dnie 9, I1 i 
13 lipca». 

Dziennik zaopatrzył tę wzmiankę nast. 
uwagą: «przepowiednie znakomitego uczo- 
nego wywołały w szerokich kołach ludno- 
ści zrozumiałą panikę». 

Długo nie mogłem zasnąć. 
prześladowała mnie 
wzmianka, 

= A ješli się jutro nie obudzę? 
Nie wiem już, kiedy wreszcie wpadłem 

w objęcia Morfeusza, dręczony przykremi 
wizjami. , 

Zbudził mię hut! Wyskoczyłem z łóżka. 
Więc żyję! I—znowa bumbum bum!.. trzask 
walących się domów, głuchy łoskot padają- 
cych drzew! 

Cze:nprędzej rzuciłem się do ubrania. 
W dwa pacierze byłem gotów. Wybiegłem 
na ulicę. Oczom moim przedstawił się stra: 
szny widok. 

Cała ulica Kościuszki leży w gruzach. 
Ocalał jeno mój dom. 

Trzeci ogłuszający wstrząs! czuję że 
ziemia dygocze pod mojemi stopami. Nie 
utrzymałem się — upadłem. Kiedym otwoi 
rzył oczy, ujrzałem dom mój, obrócony w 
perzynę. 

Załkałem. Z gruzów sterczała moja sta- 
ra parasolka, do której tak przywykłem, po- 
wyrywane kartki książek szwendały się tu i 
ówdzie, dogorywał stół pozbawiony nogi... 

Zerwałem się i co sił pędzić począłem 
w kierunku miasta, 

Po drodze spotykałem śJady katastrofy. 
Drzewa połamane, domy w rozsypce, wię: 
zienie antokolskie rozpadło się na dwie części. 

Spiętrzona Wilja unosiłą płynące samo- 
czwart łodzie przewoźników, kajaki AZS-u, 
skulingi WTW-u. 

Nie ostał się i sam gmach WTW, W:lja 
miłośnie objęła go swą falą i uniosła lekko 
hen! wdół rzeki. Widać było tylko sterczą: 
cą chorągiewkę.] 

Biegłem dalej. Na placu Katedralnym 
westchnąłem z ulgą Długa szpecąca miasto 
wieża legła u stóp Katedry. 

Góra Zamkowa wysadzona w górę, 
sterczała już tak wysoko, że trudno było 
dojrzeć wierzchołka. 

Rynsztoki uliczne tworzyły rozpadliny 
wielkości jarów ukraińskich. 

Chodniki i jezdnia nie wiele zmieniły 
swe oblicze, Nadal przedstawiały widok pa- 
górków i nizin. s 

Upadłem na Mickiewicza. Rozbudzone 
miasto wyległo na ulicę, Nie zauważyłem 
nawet, że większość była w negliżach. 

Ludzie padali w objęcia i ze łzami w 
oczach dziękowali Opatrzności za ocalenie. 

Biegłem dalej. | oto oczy moje ujrzały 
opłakany widok. Parkan okalający restąura- 
cję Zakopiankę mimo napomykań prasy—nie 
odreparowany — padł wreszcie. Z pod leżą- 
cych sztachet wznosiły się jęki, 

Zawróciłem. Cokół pomnika Katarzyny 
znikł z powierzchni złemi. Na gruzach sie- 
dzieli robotnicy, rzewnie szlochający. 

Pytam o przyczynę łez, odrzekli — oto 
znowu pozbawieni jesteśmy pracy! 

Nagle znowu — grzmot! Ziemia drgnęła 
tak silnie, że wysoko odbija mie od siebie, 
ee w przestworza... słyszałem ciągle 

nk. 

   

  

Jak zmora 
ta kilkuwierszowa 

Otworzyłem oczy. Ležalam w swojem 
łóżku, w swoim pokoju. 

Za oknami co chwila grzmiała kanonada. 
Podbiegłem do okna. | roześmiałem się. 
Za oknem żołnierze ćwiczyli się w strze- 

laniū... 
E. Sch. 

*744444444444444444 

Owies karmowy 

poleca 

Wileński Syndykat Rolniczy 
Wilno, Zawalna Nr 9 telef. 323. 
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Okazja! _ azja! 
Za bezcen ksiąžki francuskie 

sprzedaż tylko do 14 lipca. 

Olbrzymi wybónl! 

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.       

  

Kino a dziecko. 
Wywiad z prof. Stanistawem Wła- 

dyczko. 

Kinematograf — mówi Rónć Dom- 
nic—wrósł w nasze obyczaje, wszystko 
odźwierciadla się w filmie, wszystko 
pochłania kinematograf; oto ustępują 
granice, języki się zlewają, bratają się 
narody; jesteśmy w wieku kinemato- 
grafu. Dla tego też jest bardzo waż- 
nem przedewszystkiem dla rodziców 
i wychowawców uświadomić sobie 
ujemny wpływ, który woże wywołać 
kinematograi. 

Zwróciliśmy się w tej sprawie do 
prof. Stanisława Władyczki, który 
był łaskaw udzielić nam następują- 
cych informacyj: 

Słusznie Pan powołał się na Rė- 
nć Domnie — żyjemy w wieku kine- 
matografu. W handlu zaraz po chle- 
bie i węglu zajmuje miejsce przemysł 
kinematograficzny. «Chleba i igrzysk»— 
wołał lud rzymski, «Chleba i wido- 
wisk»—wołają współcześni. Już w ro- 
ku 1921-ym roczna produkcja taśm 
równała się 150 miljonów metrów. 

Treść tych  miljonów metrów 
wdziera się w mózg ludzki, lokuje 
się w nim, zostawia ślad po sobie 

w dziedzinie intelektualnej i bardziej 
jeszcze w zakresie uczuć, w dziedzi: 
nie emocji i wzruszeń. 

Kinematograf ma oczywiście wiel- 
kie znaczenie, jako czynnik pedago- 
giczny, kultaralno-oświatowy, cywili- 
zacyjny. Przyszłość jego jest bardzo 
wielka. Często jednak, dotychczas 
kinematograf jest rozrywką bezwar= 
tościową, często szkodliwą. 

„Pod względem treści należy po- 
dzielić filmy na cztery typy: film 
awanturniczo sensacyjny, film dra: 
matyczny  obyczajowo:współczesny, 
film komiczny i film naukowy. Čo 
ogląda nasza młodzież dorastająca 
na filmach pierwszych trzech kate- 
goryj? Pastor Walter Konrad w roku 
1913-ym w 250 filmach spotkał się 
z 97 zabójstwami, 51 zdradanii mał- 
żeńskiemi, 19 uwodzeniami, 45 samo- 
bójstwami i t. d, w dramatach zaś 
występowało 176 złodziei, 35 pijaków, 
znaczna ilość rzezimieszków i bardzo 
dużo było pornogratji. Celleries po- 
daje w L'annće pódagogique, że treś- 
cią obrazów kinowych jest często 
kradzież i mord. „Chodźcie zoba- 
czyć—mówi on—jak się kradnie pie- 
niądze, zabija się człowieka, znęca 
się nad kobietą, morduje się policję! 
Uczcie się, jak zostać sławnym bo- 

haterem, który nie boi się niczego, 
ani społeczeństwa, ani Śmierci; który, 
gdy przyjdzie chwila krytyczna, wspa- 
niałym ruchem w łeb sobie palnie. 
Za trochę pieniędzy lekcja jest wspa- 

niała*. ; 3 
„— Jaki rodzaj filmu wywołuje naj- 

silniejszą reakcję i na czem właściwie 
polega ona? 

— Najsilniejszą reakcję wywołują fil- 
my sensacyjno-awanturnicze — potem 
dramatyczne, znacznie mniejszą reak- 
cję filmy komiczne i naukowe. Dr 
J. Bogdanowicz podaje szczegółowo 
1 obrazowo opis tej reakcji: 

Dzieci i m'odzież naśladują film 
chętnie: w grach i zabawach, z łat- 
wością odgrywają rolę ulubionych 
bohaterów, naśladują mimikę, gesty- 
kulują i wyrażają się nawet „stylem 
kinematograficznym“ i  obalamuceni 
treścią, tracą granicę między fikcją a 
życiem; film nieraz łatwo przemyca 
czyny nieetyczne pod płaszczykiem 
tolerancji, wyrozumiałości, idei „cel 
uświęca środki* — tak rozkłada światła 
i cienie, że niewyrobiony umysł, a 
wrażliwe serce cliętnie zgadza się na 
nienormalność tak szykowną i pocią- 
gającą, I óto zamiast oczy dzie.ku 

ić obrazami szczęścia, radości, 
piękna, pogody, dobroci, prawdy, 

siły i odwagi, i pozwolić mu zebrać 
na przyszłość skarb miłych wspom- 
nień, — każemy wchłaniać sceny peł- 
ne krwi, brudu, zbrodni i ciemności» 
które potem Śnią się w postaci maja- 
czeń przerażających i które niejedno- 
krotnie u jednostek słabych i wpły- 
wowych, w momentach zachwiania 
— kierują ręce do czynów, rzucają- 
cych połem cień na całe życie. Nie- 
bezpieczeństwo  kinematograiu dla 
młodzieży tkwi nietylko w ujemnej, 
niemoralnej treści tilimów, w obniża- 
niu poziomu moralnego i umysłowe- 
go, w fałszywej interpretacji życia, 
lecz i w rozbudzeniu nadrniernem 
fantazji, czułostkowości, marzyciel- 
stwa oraz skłonności do hazardu, 
przypadkowości (zaskoczenie widza 
— stanowi podstawę akcji filmów). 
Wynikiem podniecenia nerwowego, 
wywołanego przedstawieniem kino- 
wem — bywa obfitość marzeń sen- 
nych, związanych z treścią widziane: 
go filmu — zwłaszcza u dziewcząt. 

U wielu dzieci po przedstawie- 
niach kinowych zjawiają się bóle 
głowy, wymioty, zawroty głowy, uczui- 
> nA zmęczenia,, wyczerpania 
it. d. 

Ciekawe są odpowiedzi miodzie- 
ży, dotyczące kinematografu, odpo- 

wiedzi zebrane w ankiecie tegoż D-ra 
Bogdanowicža na kursach dia młodo= 
cianych: 

Na zapytanię jaki rodzaj filmów 
najbardziej lubisz? 

Chłopak lat 15 opowiedział: „Chciał- 
bym widzieć rzeczy na tekście zb6- 
jeckim”. 

Chiopak lai 17 opowiedział: „Gdzie 
występują bandyci* 

Chłopiec lat 18: „Lubię jak jeden. 
drugiego zabiją”. 

Chłopiec lat 14: „Ja lubię miłość”. 
Chłopiec lat 17: „Lubię różne 

podróże i bicie*, 
Chłopiec lat 16: „Lubię poważne 

i bicia”. 
Uczeń klasy 1 szej lat 11: urywek 

2 jego streszczenia treści iilmu „So- 
doma i Gomora“ (z zachowaniem 
pisowni).] 

„Po tym było widać tylko dymy 
pogorzeliska, ludzi leżących na węg- 
lach, żucających się w ostatnich kon 
wulsjach. Obraz ten zrobił na mnie 
duże wrażenie i niemogłem go diugo 
zapomnieć ”, 

A dziewczynki? Jakie odpowiedzi 
dały one? 

Wszystkie prawie identyczne: 
Więc na pytanię jaki rodzaj filmów 

najbardziej lubisz? 

Dziewczynka lał 16 napisała: «Ży- 
cie hrabiowskie» (Sic!) 

Dziewczynka lat 14: «Obrazy z 
życia wielkich książąt i hrabiów. 

Dziewczynka lat 15: <Ładne urzą- 
dzenia salonów, miast dawnych, a 
najbardziej jakaś sensacja, wzięta z 
życia wielkomiejskiego». 

Dziewczynka lat 16: «Dramaty ży- 
ciowe, ponieważ to jest dobre i kie- 
dyś potrzebne w życiu». 

Dziewczynka lat 17: «Najbardziej 
mnie interesuje dramat ach! dramat, 
ach tragedja», 

Jak zanotowałem osobiście, zda- 
rzają się uwagi w czasie przedsta- 
wienia kinowego, jak naprzykład: Jak 
dobrze oni całują się! Jak również 
zapytanie dziecka: Dlaczego tatuś tej 
dziewczynki bije mamusię? 

— аКа jest częstość chodzenia do 
kinematografu? 

—Bardzo często chodzi młodzież 
do kinematografu, zwłaszcza w 
czątkach okresu dojrzewania—chłop- 
cy z 4—6ej klasy, dziewczęta z 3— 
4-ej klasy. 

— Jeżeli kinematograf jest niebez- 
piecznym dla młodzieży—jak pomniej- 
szyć to niebezpieczeństwo? 

— Znaczenie kinematografu kultural. 
ne, cywilizacyjne, pedagogiczne i td.
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KURJER GOSPODARCZY 
ZIEM WSCHODNICH 

Akcja kredytowa na 
cele nawozowe. 

Rozumiejąc, że zwiększenie zuży” 
cia nawozów sztucznych jest jednym 
z głównych czynników powiększenia 
produkcji rolnej i że wobec wielkiego 
wyczerpania rolnictwa z kapitałów 
obiegowych konsumcja nawozów 
może wzrosnąć tylko przy zaopatrze: 
niu rolnictwa w tani i dogodny kre- 
dyt, rząd od dłuższego czasu czyni 
wysiłki w kierunku zorganizowania 
szerokiej akcji kredytowej na cele 
nawozowe. Poza przyznanemi przez 
Bank jPolski i Bank Gospodarstwa 
Krajowego kredytami redyskontowemi 
dla przemysłu superfosfatowego, po: 
tasowego i azotowego poważną akcję 
w dziedzinie zaopatrzenia rolnictwa 
w nawozy rozwinie w najbliższych 
dniach Państwowy Bank Rolny, który 
dnia 5 b. m. otrzymał powiększenie 

kredytu redyskontowego w Banku 
Polskim na cele nawozowe o sumę 
4.500.000 zł. : 

Państwowy Bank Rolny będzie 
dostarczał rolnikom nawozy sztuczne 
za pośrednictwem Spółdzielni Rolni- 
czo-Handlowych, Spółdzielni Kredy- 
towych (banki ludowe, kasy spół- 
dzielcze i t. p), a gdzie niema takich 
organizacji bezpośrednio grupom rol: 
ników na zasadzie t. zw. solidarnej 
odpowiedzialności przy zamówieniach 
conajmniej całego ładunku wagono- 
wego. Rolnicy otrzymają nawozy na 
kredyt z terminem płatności do 15 
stycznia 1927 r. Kredyt oprocento- 
wany będzie na 13 proc. w stosunku 
rocznym. Prowizji Bank nie będzie 
pobierał. 

Parcelacja gruntów. 
Min. Ref. Rolnych poleciło podwładnym 

urzędom przy parcelacji gruntów oraz przy 
sprzedaży parcelowanych majątków, uwzglę- 
dniać w pierwszym rzędzie robotników rol- 
nych, wśród których ostatnio szerzy się 
bezrobocie. Równocześnie z braku środków 
pieniężnych min. poleciło aby warunki sprze- 
daży dla tej kategorji nabywców były mo- 
żliwie najdogodniejsze. 

Min. Ref. roln. poleciło zażądać od wła* 
Ścicieli majątków przeznaczonych do pizy* 
musowej parcelacji w r.b. dostarczenia wnio' 
sków co do wyłączenia od podziału tych 
obszarów, które nie podlegają działaniu u- 
stawy o parcelacji. Ustawa pozwala wyłą 
czyć na jedną rodzinę 60 ha' w okręgach 
przemysłow. i 180 ha na pozostałym terenie 
państwa, w wyjątkowych wypadkach na 
kresach wschodnich i zachodnich obszary 
wynoszące do 300 ha. 

Od dłuższego czasu w prywatnym ru- 
chu parcelacyjnym panuje stagnacja z braku 
gotówki. Właściciele parcelowanych mająt- 
ków nie zgadzają się na rozterminowanie 
należności, a Zjednoczenie Tow. Parcelacyj: 
nych kięrujące akcją nie posiada rezerwy 
gotówkowej, W ten sposób na martwym 
punkcie utknęła sprawa parcelacji 140 mająt. 
ków ziemskich. 

— Ruch na linjach polskich 
kolei państwowych. Ministerstwo 
kolei komunikuje następujące dane za 
kwartał 1-szy 1926 r, dotyczące ru 
chu na sieci normalnotorowych Kolei 
Państwowych: 

Przeciętna długość eksploatacyjna 
linji kolejowych wynosiła 17.087 kim., 
po potrąceniu zaś odcinków zamknię- 
tych dla ruchu 16922 klm. 

Przebieg pociągów ruchu osobo- 
wego wynosił 13.382.949 pociazo — 
kim., ruchu towarowego 9889.898 
poclągo — klm. 

Przebieg wagonów taboru osobo: 
wego wynosił 341.746.200 osio — 
klm, wagonów taboru towarowego: 
ładownych 525.112.425 osio — klm. 
próżnych 350.983 222 osio — klm. 

Przebieg ciężaru pociągów brutto: 
ruchu osobowego wynosił 2.804 832 
tys. tonno — klm., ruchu towarowe 
go 7.085.595.000 tonno — klm. 

WZaładowano na stacjach kolei pol- 
skich 855.566 wagonów, przyjęto ła- 
diwnych od kolei zagranicznych 
100862 wagony. 

Dane powyższe obejmują 9 Dy- 
rekcji kolejowych, a mianowicie: 
Warszawską, Radomską,  Wileńską, 
Poznańską, Gdańską, Krakowską, 
Lwowską, Stanisławowską i Kato- 
wicką. 

1———>——————— еч 

jest wielkie, dobre filmy mogą mieč i 
mają rzeczywiście wpływ bardzo do: 
datni. Mówiąc © niebezpieczeństwie 
filmu—mamy na widoku oczywiście 
tylko filmy szkodliwe. 

W 1921 roku zjazd międzynaro- 
dowy opieki nad dzieckiem stworzył 
międzynarodową komisję do wypra- 
cowania regulaminu prawnego, zabez- 
pieczającego przed zalewem filmów 
szkodliwych. We wsżystkich prawie 
państwach odbywa się obecnie cenzu: 
rowanie filmów, ustała się wiek dzie- 
ci, pozwalający na bywanie w kinach, 
rodzaj filmów, na które one mogą 
uczęszczać, i tp. Najgłówniejszą tu 
jest pomoc rodziców w interesie ich 
własnych dzieci. 2 

Rodzice powinni dąžyč do ograni- 
czenia chodzenia do kinematografu 
w zależności: 

1) od wieku dziecka (specjalną 
uwzgę należy zwrócić na wiek dojrze- 
wania), przyczem im młodsze dziecko 
—tem rzadziej powinno chodzić do 
kina. 

2) na płeć— dziewczynki rzadziej 
chodzić powinny od chłopców. 

3) na stan Śdrowia—dzieci ner- 
wowe, wrażliwe, nie powinny wo- 
góle chodzić do kinematografu lub 
możliwie rzadko, podobnież dzieci 

  

KRONIKA MIEJSCOWA. 
— (t) Inspekcja robót meljo- 

racyjnych p. Maculewicza. W u- 
biegłą sobotę dyrektor banku rolnego 
p. Maculewicz w asystencji naczelni- 
ka wydziału wodnego przy wojewódz- 
kiej dyrekcji robót publicznych inż, 
Jencza przeprowadził inspekcję robót 
meljoracyjnych prowadzonych, na pod- 
Stawie ustawy o mieljoracjach wod- 
nych, w miejscowości Male, gn. Wor- 
niańskiej pow. Wil.-trockiego, należą: 
cej do osadników wojskowych. 

Inspekcja stwierdziła dodatnio wy- 
niki roboty prowadzonej, z ramienia 
krajowego towarzystwa meljoracyj- 
nego, przez inż. Iwaszkiewicza. 

Bank rolny asygnował na te ro- 
boty pożyczkę w sumie 15 tys. zło- 
tych, finansując jednocześnie sporzą- 
dzenie planów. 

Rząd polski wyasygnował swego 
czasu jeden miljon złotych na prze- 
prowadzenie w województwach Wi- 
leńskiem i Nowogródzkiem meljoracji p, 
rolnej, jednak z powodu  nieświado- 
mości włościan bądź to z powodu 
niepizygotowania planów, na sporzą- 
dzenie których udzielane są, oddziel- 
nie pożyczki z terminem rocznym, 
kredyty te nie zostały wykorzystane. 

— () Rzemieślnicy zwolnieni 
od podatku obrotowego. Wileń- 
ska lzba Skarbowa otrzymała okólnik 
ministerstwa skarbu, w którym zazna- 
cza się, że rzemieślnicy, którzy pra- 

  

cują w swoich warsztatach bez po- 
mocników nie potrzebują wykupywać 
patentów ani płac ć podatku obroto- 
wego. 

Rzemieślnicy posiadający jednego 
pomocnika muszą wykupywać patent 
zwolnieni są natomiast od płacenia 
podatku obrotowego. 

— (x) Z targowiska Ponarskiego. 
W ubiegły piątek spędzono na rynek Po- 
narski; koni 50 szt, za które płacono od 40 
do 450 zł., bydła rogatego — 140 szi., płat 
cono od 95 do 350 zł., šwiū 168 szt.— pła- 
cono od 24 do 360 zł. owiec 26 szt. — pła- 
cono od 15 do 30 zł.. kóz 6 szt. — płaco- 
no od 18 do 35 zł., cieląt 183 szt. płacono 
od 22 do 35 zł, za sztukę. 

GIEŁDA WARSZAWSKA 
13 lipca 1936 r. 

Dewizy i waluty: 
Tranz. Sprz. Kupno. 

Dolary 9,15 9,17 9,13 
Holandja 370,30 371,22 369,38 
Londyn 44,84 44,81 44,92 
Nowy-Vorl 9.20 9.22 9.18 

Paryż 23,70 28,76 _ 23,74 
a 21,31 21,38 27,29 

Szwajcarja 178,50 178,94 178 06 
Wiedeń 130 32 130.64 130.00 
Włochy 31,40 31,48 31.42 

Belgja 21,90 _ 21.95 21,85 
Stokholm 247,15 247,77 : [246,53 

Papiery wartościowe 

Pożyczka dolarowa 65,65 (w złotych 607,20 
kolejowa 148,00 A — 

3740 — 5 pr. pożycz konw. 37,50 
pi. pożyczk, konw, — — — 

| proc. listy zast. 
ziemskie przedw, 28,00 2835 — 

  

"KRONIKA 
WTOREK 

43 Das 
Małgorzat. p. 

Jutro 
Bonawent. b. 

Wach. si, og. 3 m.17 

Zach. el. o g. 19 m. 54 

URZĘDOWA 
„— (t) Stare zarządzenia obo- 

wiązują nowe gminy. Wobec przy- 
łączenia do województwa wileńskiego 
czterech gmin, a mianowicie: Orań- 
skiej i Kaniawskiej do pow. Wil.- 
Trockiego oraz Rakowskiej i Poło- 
czeńskiej do pow. Wilejskiego wszel- 
kie zarządzenia urzędów: Delegata 
Rządu, Wojewody Wileńskiego oraz 
odnośnych starostw rozciągają Się na 
te gminy, 

— Powrót p. Dyrektora La- 
sów Państwowych. Wczoraj po- 
wrócił z Warszawy Dyrektor Lasów 
Państwowych p. Wł. Grzegorzewski, 
który brał udział w trwającej prze- 
szło tydzień konferencji w sprawie 
zmiany warunków umowy eksploata- 
cyjnej z firmą „Century*. W posie: 
dzeniach, odbywających się w gma- 
chu Min. Roln. i D. P. pod ргге- 
wodnictwem ministra rolnictwa p. 
Raczyńskiego, uczestniczyli również 
szef Departamentu Leśnictwa p. 
Miklaszewski, oraz _ dyrektorowie 
lasów w Warszawie i Białowieży pp. 
Loret i Zaniewski. 

— (t) Wstrzymanie awansów 
w policji. Ministerstwo Spraw We- 
wnętrznych nadesłało do Wojewódz- 
kiej komendy policji okólnik, z które- 
go wynika, że ze względów oszczę- 
dnościowych wstrzymane zostaną do 
1 I. 1927 roku wszelkie awansy fun- 
kcjonarjuszy policyjnych niższych i 
wyższych. Rozporządzenie to rozcią: 
ga się również i na urzędników a4- 
ministracyjnych, 

— (t) Aresztowanie „Tog'u“. 
Z rozporządzenia Komisarza Rządu 
został skonfiskowany Nr. 158 czaso- 
pisma żydowskiego „Unzer Tog.* 

Redaktor odpowiedzialny p. Z. 
Rejzin pociągnięty został «do odpo- 
wiedzialności sądowej z art. 163 fza 
podawanie wiadomości Świadomie 
iałszywych podrywających autorytet 
państwa. „Tog” przyaresztowany zo- 
stał za artykuł p. t. „Stowarzyszenia 
francuskie za amnestją w Polsce*. 

  

O УАННЕ ООЬОа 

słabe, wątłe, z wadami wzroku i tp. 
4) wreszcie pilnować należy, aże- 

by dzieci nie chodziły na seanse 
późne lub były na 2 serjach lub 2 
przedstawieniach odrazu, 

5) Rodzice vowinni uświadomić so: 
bie dobrze nie szpieczeństwo nieod- 
powiednich flmów i nie pozwalać 
dzieciom bywać na nich. 

Bardzo pożądanem byłoby, ażeby 
rodzice i wychowawcy wogóle pre- 
numerowali pismo: „Opieka nad 
dzieckiem *,—czasopismo poświęcone 
opiece nad dziećmi, i młodzieży, w 
Sprawie zaś dotygzącej kinematogra- 
fu, aby zaznajomili się szczegółowo z 
pracami dr. |. Bogdanowicza w tem 
pismie umieszczonemi. Z nich też i 
ja korzystam, odpowiadając na pań- 
skie pytania i kończąc wywiad ten 
zdaniem tegoż autora: 

Życie ludzkie—nie jest filmem z 
bohaterami w rodzaju Edie Polo—a 
fałszywa jego rekonstrukcja w kine- 
matografie z nadmierną siłą suggest: 
ionuje młode i naiwne serca i głowy 

Więc walczmy z tem! R 

Wobec tego, że treść artykułu 
umieszczona już była uprzednio w 
pismach stołecznych, przeto redakcja 
«Togu» zwróciła się o interwencję w 
tej sprawie do kilku posłów. 

— (i) Kontrola wykazów po- 
siadania koni. Urzędy gminny roz- 
poczęły już przeprowadzaniie kontro- 
li wykazów posiadania kon. 

Dotychczas wykazy te były spo- 
rządzane b. pea aig co nie jest 
dopuszczalne ze względu na to, że z 
wykazów tych korzystają komendy 
uzupełnień koni. 

SAMORZĄDOWA- 
— (0) Brak kredytu dla samo 

rządów. W związku z trudną sytu- 
acją finansową, przeżywaną zwykle 
przez samorządy powiatowe w okre- 
sie przed żniwem z powodu niemo- 
żliwości intensywnego ściągania po- 
datków, sejmiki powiatowe zwracają 
się obecnie do Urzędu Wojewódz- 
kiego z prośbą o poparcie ich starań 
o pożyczki i zapomogi zwrotne. Jed: 
nym są one niezbędne na przepro- 
wadzenie robót drogowych, drugim 
na umożliwienie prowadzenia akcji 
opieki społecznej. Naogół odczuwa 
się brak kredytu krótkoterminowego 
dla samorządów w tym okresie. 

MIEJSKA 

— (x) Posiedzenie Rady Miej- 
skiej W środę dnia 14 b. m. od- 
będzie się posiedzienie Rady Miej- 
skiej. Na posiedzeniu tem rozpatrzo- 
ne będą następujące sprawy: 

1. Komunikat w sprawie zakupu 
akcji Banku Komunalnego w związku 
z pożyczką z tegoż Banku na reno- 
wację elektrowni miejskiej. 

2. Wniosek w sprawie przedłuże: 
nia terminu pobierania opłat do- 
datkowych za energję elektryczną na 
akcję pomocy bezrobotnym. 

3. Referat w sprawie przeniesienia 
kredytów z jednych działów budżetu 
1926 r. do drugich. 

4. Skarga odwoławcza  Josiela 
Silina na wymiar podatku od zbytku 
mieszkaniowego. 

5. Referat w sprawie kredytu na 
spłatę odszkodowania byłemu dzier- 
żawcy folw. Małe Leoniszki Józefowi 
Pawłowiczowi z tytułu wyroku sądo- 
wego. 

6. Referat w sprawie kredytu na 
spłatę odszkodowania rodzinie zmar- 
łego Konstantego Lubina b. pra- 
cowinika Magistratu z tytułu wyroku 
sądowego. 

7, Wybory zastępcy członka ko- 
legjum wodnoprawnego przy Urzę- 
dzie Komisarza Rządu. 

— (x) Nareszcie przystąpił 
magistrat do wypłaty lliej poło- 
wy pensji za lipiec. Magistrat m. 
Wilna przystąpił w dniu dzisiejszym 
do wypłaty drugiej połowy pensji 
pracownikom miejskim, za miesiąc 
bieżący. i 

— (x) Remont oddzialu rzežni 
miejskiej. Magistrat m, Wilna przy- 
stąpił w tych dniach do odremonto" 
wania t. zw. kiszkarni, mieszczącej się 
przy miejskiej rzeźni, przy ul. Ponar- 
skiej. Koszta tego remontu, które wy- 
niosą przeszło 2000 zł. przyjął na 
siebie obecny dzierżawca tejże kisz- 
karni, wzamian czego magistrat prze- 
dłużył umowę dzierżawną o 1 rok. 

— (o) Siedmiu braci śpiących. 
W sobotę, dnia 10 lipca, Magistrat 
otrzymał list „z powinszowaniem 
imienin", zaadresowany do p. piezy- 
denta i 6-ciu szefów poszczególnych 
sekcyj: 1) ogólna i porządku, 2) tech- 
niczna, 3) rzeźni i rynków, 4) nieru- 
chomości, 5) finansowa, 6) zdrowia. 

Jak nas informują, Magistrat dłu- 
go usiłował domyśleć się, który z 
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jego członków jest | solenizaritem, 
wreszcie kazano przynieść kalendarż 
i tam zobaczono, że dzień 10 lipca 
jest dniem Siedmiu braci spiących. 

— (t) Akademicy rumuńscy w 
Wilnie. W dniu wczorajszym bawi- 
ło w Wilnie trzech studentów rumuń- 
skich, Wycieczkowicze, którzy przesz* 
li już Węgry i Czechosłowację, przy: 
byli rano do Wilna gdzie byli podej- 
mowani gościnnie przez akademików. 
Goście zwiedzili miasto i byli na 
przystani A.Z.Su. Wieczorem udali 
się. do uzdrojowiska akademickiego 
w Nowiczach gdzie mają zamiar spę- 
dzić dni kilka dla odpoczynku. 

POCZTOWA 
— (x) W sprawie paczek war- 

tościowych o wadze 10 kgr. Ce 
neralna dyrekcja poczt i telegrafów 
wydała ostatnio zarządzenie, w myśl 
którego paczki o wadze 10 kgr. o 
wartości lub pobraniu do 1000 zł., 
przeznaczone do miejscowości, w któ” 
rych znajdują się urzędy, lub agencje 
pocztowe, moga być nadawane w o- 
brocie wewnętrznym, jako paczki pil- 
ne. W tym celu nadawca na paczce 
i na odnośnym adresie pomocniczym 
umieszcza napis „pilne*. Nadawca 
uiszcza za paczkę pilną I 
trójną taryfową „ opłatę, ustaloną dla 
paczek zwyczajnych, za paczkę zaś 
pilną, ochronną, potrójną taryfową 
opłatę, ustałoną dla paczek ochron: 
nych, oraz w obu wypadkach, o ile 
paczka nie jest adresowaną poste-re- 
stante osobną pojedyńczą opłatę za 
pośpieszne doręczenie. 
PRACA i OPIEKA SPOŁECZNA 

— (x) Zakończenie kursów pie- 
Iggnowania i wychowania dzieci. 
W czerwcu rb. odbyły się egzamina 
na rocznych kursach pielęgnowania 
dzieci w Wilnie, wobec komisji egza: 
minacyjnej na czele z p. d rem ĮKoz- 
łowskim — naczelnikiem wydziału zdro- 
wia województwa wileńskiego. Kursa 
powyższe zorganizowane zostały z 
inicjatywy p. M. Przewłockiej, przy 
współudziale p. prof. d-ra Jasińskie- 
go, jako kierownika naukowego, 
Głównem zadaniem  pomienionych 
kursów jest nie tylko wykształcenie 
całego zastępu pielęgniarek, lecz 
również i zaznajomienie szerszego 
ogółu młodych matek o racjonalnem 
wychowaniu młodego pokolenia. 

Pierwszy rok egzystencji kursów 
dał nądspodziewane wyniki. Zespół 
słuchaczy posiadał wykształcenie 
przeważnie średnie. Szpitale, kliniki, 
oraz ochronki w Wilnie przysłały 
kilkanaście swoich pielęgniarek dla 
fachowego wykształcenia, Kursa te 
posiadały 50 słuchaczek, z których 
38 ukończyło, oraz odbyło obowiąz- 
kowe zajęcia w różnych dziecinnych 
zakładach m. Wilna, Zaznaczyć па- 
leży, iż kilka absolwentek tych kur- 
sów otrzymało już posady pielęgnia- 
rek w szpitalach i żłobkach. Obecnie 
zaś projektuje się zorganizowanie 
szeregu stacyj opieki nad dzieckiem 

„| matką na: wsi, dokąd zdolniejsze 
absolweniki szczegėlnie te, które ue 
kończyły: prace kursów pielęgniarskich 
oraz szkołę położnych, będą wysyła- 
ne w charakterze higjenistek i _ pie- 
lęgniarek. Podkreślić należy, iż na 
kursach tych wykładają przeważnie 
profesorowie i asystenci USB, w Wil- 
nie, 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Z Towarzystwa Przyjaciół 

Francji. Członkowie i sympatycy 
Towarzystwa proszeni są O.przyby- 
cie na zebranie tygodniowe w Iet- 
nim lokalu  Kiubu Szlacheckiego 
„Góra Trzykrzyska" we środę 14 b. 
m. dla uczczenia dnia Święta Naro- 
dowego Francji. 

— (t) Wiec Związku Naprawy 
Rzeczypospolitej, W sali kinote- 
atru „kieljos* odbył się wiec Zwią- 
zku Naprawy Rzeczpospolitej, którego 
filja wileńska zawiązała się przed paru 
dniami na czele której stoją pp. Józef 
Małowieski, Władysław Kamiński igTa- 
deusz Młotkowski. 

Wiec zagaił p. Małowieski i na 
jego propozycję zaproszono do stółu 
prezydjalnego pp. Rzewuskiego, kpt. 
rez. Kamińskiego i ref. wydz. praso- 
wego w Komisarjacie Rządu p. Ale- 
ksandrowicza.  Mówcy nawoływali 
zgromadzonych do powzięcia uchwa- 
ły domagającej się szybkiego rozwią - 
zania Sejmu i udzielenia jaknajszer- 
szych pełaomocnictw Panu Prezy- 
dentowi Rzeczypospolitej i Rzą- 
dowi. 

. RÓŻNE 
— (t) Choroba Muftiego dr. 

Szynkiewicza. Dowiadujemy się, że 
Muiti kościoła mahometańskiego dr. 
Szynkiewicz, przebywający obecnie w 
Kairze, dokąd udał się na zjazd, który 
ma zająć się wyborem Kalifa, zacho- 
rował ną malarję i z tego względu 
zaraz po odzyskaniu zdrowia za. 
mierza powrócić do kraju. 

Jak nas informują dr. Szynkiewicz 
w końcu b. m. będzie już w Wilnie 

— (t) Białoruski instytut go- 
spodarstwa i kultury. Powstał 
wileński oddział białoruskiego _insty- 
tutu gospodarstwa i kultury, Do za- 
rządu oddziału weszli: ks. poseł 
Stankiewicz, senator Bohdanowicz, 
adwokat Kozłowski, jako skarbnik— 
poseł Jeremicz i jako sekretarz—p. 
Turonek. 

— Z powrotem na prawosła: 
wie. Sensacyjna wprost wiadomość 
obiegła wczoraj sfery prawosławne. 
Oto księża kościoła unickiego, Kulik- 
Naumenko i Szwedko, którzy tak nie- 
dawno przeszli na łono katolicyzmu 
znów powrócili do prawosławia. 

po: P. 3 «Pokojówka szuka miejsca» z 

Kiedy w niedzielę zebrała się w 
kościele obrządku wschodniego spora 
grupka wiernych ks. Kulik-Naumenko 
oświadczył im, że wszyscy oni są 
zdrajcami narodu rosyjskiego, że 
przejście ich na łono kościoła wschod- 
niego jest czynem złym i, że w re- 
zultacie są oni papistami. Pod adre- 
sem archimandryty Morozowa powie 
dziane było, że jest to agent rządu 
Polski, zdążającego do wynarodowie- 
nia Rosjan. 

Po tych przemówieniach, księża 
pozabierali sprzęty liturgiczne służące 
do odprawiania nabożeństwa i udali 
się do cerkwi Św, Ducha. 

Wierni zwrócili się do ekspożyłury 
śledczej z prośbą o odebranie tych 
sprzętów. 

Częściowo rzeczy te zostały już 
zwrócote. 

TBATR i MUZYKA, 
— Teatr Polski (sala <Lutnia»). We 

wtorek 13 i środę 14-go b. m. Teatr Polski 
gra po raz ostatni znakomitą komedję Q. 
Forzano «Dar Poranka». 

Doskonała treść tej słonecznej komedji, 
wyborna gra artystów, oraz staranność wy- 
stawy — odniosły na premjerze całkowity 
sukces. Świetna ta komedja w czwartek u- 
stępuje miejsca szlagierowej farsie S. Guitry 

p.p. Ho- 
chenglingerówną i Kusziówna w rolach głó- 
wnych Początek o g. 8 m. 30 w. Ceny bi- 
letów od 4 zł. 50 gr. do 50 gr. Kasa czynna 
od g. 11—1 i od 3—9 wiecz. 

— Koncert symfoniczny w ogrodzie 
po-Bernardyńskim. Dziś we wtoiek odbę- 
dzie się w ogrodzie po-Bernardyńskim kon- 
cert Wil Orkiestry Symfonicznej pod dyrek. 
cją R. Rubinsztejna. Udział w tym koncercie 
bierze utalentowana pianistka Olga Wizun. 

W programie: Dworzak—Symfonja Nr.5, 
Czajkowski — Koncert fortepianówy B— moll 
i Borodin — Tańce połowieckie. Początek 
koncertu o r 8:6] wiecz, Ceny biletów: 
wejście—1 zł., miejsca rezerwowane— 2 zł., 
ułgowe — 50 gr. 

WYPADKI I KRADZIEŻE. 

— Redukcja przyczyną samo- 
bójstwa. W dniu 6 bm' bawiący się 
w Zakrecie dzieci żnaleźli umierającą 
młodą kobietą. Zawiadomieni rodzice 
wezwali policję i F ie Ratun- 
kowe, które odwiozło desperatkę do 
szpitala żydowskiego. Jak się okazało 
była to Marja Łozicka lat 21, na: 
uczycielka i słuchaczką kursu meto- 
dyczno-pedagogicznego, która została 
"zredukowana i w <przystępie rozpaczy 
wypiła 3 szklanki esencji octowej. 
Po całodziennych męczarniach w 
szpitalu samobójczyni zmarła. Ponie: 
waż nie można było odszukać jej 
rodziny, trup został odwieziony do 
prosektorjum i dopiero w dniu.wczo- 
rajszym dzięki staraniom kolegów i 
koleżanek-nauczycielek i nauczycieli 
z „. Wileńsko-Trotkiego, gdzie 
ś. p. Łozicka wykładała w jednej z 
szkół powszechnych, odbył się po- 
grzeb na cmentarzu Bernardyńskim. 

— Psy bez kagańców. Wobec 
szerzącej się wścieklizny wśród psów 
na terenie województwa Wileńskiego, 
władze wydały ostatnio zarządzenie 
trzymania wszystkich psów w kagań- 
cach lub na uwięzi. Lecz nie wszyscy 
właściciele zastosowują się do po- 
wyższego zarządzenia. Przed kilkoma 
tygodniami naprzykład pokąsaną zo- 
stała prawdopodobnie przez wšciek- 
łego psa wiceprezydentowa m. Wilna 

'p. Łokuciewska. Onegdaj zaś podob 
ny wypadek miał miejsce na Zwie- 
rzyficu przy ul. Starej, ofiarą którego 
padła jedna z naszych czytelniczek. 
Na dziedzińcu tym znajduje się około 
8-miu psów spacerujących wolno 
bez kagańców. W celu bezpieczeń- 
stwa ogólnego wskszanem byłoby 
żeby policja większą uwagę zwróciła 
na tego rodzaju lekceważenia ze 
strony poszczególnych właścicieli 
psów. 
ES ESET AIK EU SI EST SNS TNS 

Kongres pocztowców. 
W lokału klubu handlowo-przemy- 

słowego odbył się w ubiegłą niedzielę 
8-ту kongres związku pracowników 
poczt, telegrafów i telefonów Rzeczy” 
pospolitej Polskiej. : 

Uroczyste nabożeństwo odprawił 
w kościele pocziowów św. Trójcy ks. 
biskup Bandurski. J. E. wygłosił rów- 
nież podniosłe kazanie. : 

O 10:ej zrana zebrali się w sali 
delegaci z całej Polski. Prezesem kon- 
gresu wybrany został znaczną więk= 
szością głosów p. Stangreciak z War- 
szawy. 

Obrady rozpoczęły się Od powi- 
talnych przemówień. Pierwszy zabrał 
głos zastępca wojewody p. Dwora- 
kowski, otwierając kongres. W krót- 
kiem przemówieniu mówca wyraził 
radość z powodu kongresu i podkre- 
Ślit doniosłość zjazdu, jako wyrazicie- 
la dezyderatów i potrzeb instytucji 
poczt, telegrafów i telefonów. 

Następnie przemawiali: delegat mi- 
nisterstwa handlu i przemysłu p. rad- 
ca Dziekan, prezydent miasta p. W. 
Bańkowski, posłowie Paczkowski z 
Ch. D. i Pławski w PPS, przedsta- 
wiciele władz pocztowych: pp. Ciem- 
nołoński i Zalewski, prezes miejsco- 
wego zw. Strzeleckiego, Oldżyński, 
wreszcie imieniem prasy prof. Kro: 
nenberg z Bydgoszczy. 

W skład prezydjum weszli: p. 
Stangreciak, zast. przewodniczącego p. 
Wosik z Krakowa, Bogucka z War- 
szawy, Welureder ze Lwowa, Adamo: 
wicz z Grodna. 

Na wniosek delegata z Bydgo- 
szczy p. Reichelta wysłano depeszę 
do Prezydenta Rzeczypospolitej, do 
marszałka Piłsudskiego, do prezydenia 
rady ministrów Bartla, do ministra H. 
i P., do generalnego dyrektora poczt 
i telegrafów oraz w języka esperanto 

  

W „Lutni“, 
«Dar poranka» lekka komedja w 

trzech aktach G. Forzano. 

Bardzo dobrze zrobił p. Woiłejko, 
że na sezon letni, kiedy poza doryw- 
czemi imprezami artystycznemi nie- 
ma w Wilnie żadnego stałego teatru, 
zorganizował zespół aktorów dla 
przedstawień lekkiej komedji. 

Myśl bardzo słuszna: lekkiej ko- 
medji, zwłaszcza zagranicznej, tobio- 
nej prżęz zręcznych pisarzy, tu, w 
Wilnie, prawie nie znamy, polska 
zaś komedja, ta najmłodsza, bywa 
przeważnie zbyt ciężka pod wielu 
względami, by można ją było wy- 
słuchać nawet w czasie ogórkowym. 

Rola i zadania zespołu. wykony- 
wującego lekką komedję są bardzo 
proste i bardzo wdzięczne: bawić, 
bawić i, jeszcze raz, bawić widzów 
utworami, stojącemi na pewnym, da- 
jącym gwarancje smaku, poziomie 
artystycznym i nie nużącemi widzów 
i słuchaczy w okresie letnim, kiedy 
upały wypędzają mieszczuchów poza 
opłotki miasta, a zmęczona myśl 
praguie rozrywki i zabawy. 

Po sobotniej inauguracji przed- 
stawień „Darem poranka" mam pew- 
ne, bardzo dokładnie ugruntowane, 
wątpliwości czy teatr ten w obecnym 
zespole zdoła spełnić zadanie, jakie 
miatby tu do spełnienia: czy potrafi 
bawić? Bawić z gustem i smakiem? 
A przedewszystkiem z talentem? 

Potrzebne tu nieodzownie małe 
zastrzeżenie: mówię o tym zespole, 
który nam się zaprezentował na 
„Darze poranka*. | tu odrazu muszę 
poczynić dwa wyjątki: przedewszyst- 
kiem dla p. Wołłejki, którego talent 
i dużą kulturę artystyczną nieraz już 
podziwialiśmy. Cóż, kiedy właśnie w 
tym utworze p. Wołłejko wykonał 
mniej, niż epizodyczną rólkę _mon- 
signors, a przeto nie mógł zaważyć, 
jako wykonawca, na całem przedsta- 
wieniu. Inna rzecz, że wykonał tę 
rólkę tak, iż należy żałować, że tylko 
tyle, wyjątkowo mało, miał do wyko- 
nania. Rysunek postaci był prze- 
pyszny! 

Wyjątek też uczynić należy i dla 
p. Kuszlówny. Artystka nie miała w 
tej komedji odpowiedniej dla siebie 
roli, jednak wykonała ją poprawnie. 

Jnni wykonawcy, z wyjątkiem (o- 
statnim, niestety!) może p. Chrza- 
nowskiej, nie przyczynili się do stik: 
cesu utworu, przeciwnie nawet, naprz. 
p. Suchcicki w roli hrabiego Flavi 
wartość sztuki obniżył, a to z po- 
wodu całkiem niewłaściwej interpre- 
tacji roli, no i braku warunków 
(wogóle przez artystę posiadanych) 
dla tej właśnie roli: kapryśnego, peł- 
nego niespodzianek psychologicznych 
hrabiego. Artysta powinien opracować 
swój głos, stale wysilany, wyzbyć się 
sztucznej maniery ruchów, no i... nie 
powtarzać w tej roli tylokrotnych 
„proszę pani”... 

, Ogólnie o wykonaniu można po- 
wiedzieć, że nosiło ono cechy pro- 
wincjonalnej, zaśniedziałej atmosfery, 
pielęgnującej szablon gry i grubą 
technikę aktorskiej szarży. W tym 
kierunku wybitnie odznaczała się gra 
pozostałych wykonawców. 

A szkoda! Sama komedja należy 
do tego rodzaju utworów, w wyko- 
naniu których aktor znaczy wszystko, 
co więcej, komedja stać może jedynie 
utalentowaną grą wykonawców, ina- 
czej staje się trzyaktową nudą bez 
cienia uśmiechu. 

Na czem polega wartość „Daru 
poranka”? 

Przedewszystkiem na pewnej Iek- 
kości tej komedji, swobodnie snują- 
cej wątek opowieści o pewnem 
dziewczęciu, które stroiło się na po: 
krakę, by mieć spokój w pracy, a 
żyło dopiero własnem samotnem ży: 
ciem wówczas, gdy otoczenie za- 
mierało: w nocy. 

, Dalszą zaletą komedji jest rów- 
nie lekki chwilami sentyment, jakim 
okrasił autor parę, wcale wzrusza- 
jących scen. 

Nie bez znaczenia są możliwości 
wdzięku, dającego się wydobyć z du- 
chowości bohaterki komedji, jak rów- 
nież różnobarwność psychologiczna 
hrabiego Flavi. 

To wszystko są zadatki i możli- 
wości powodzenia komedji, odpo- 
wiednio zagranej i utrzymanej w lek- 
kim stylu. 

Niestety, u „nas lekką komedję 
Forzana zagrano dość ciężko, nie 
wydobywając cech naczelnych tej ko- 
medji, a co ważniejsza, nie utrafiając 
w jej styl, 

Tłumaczą to sobie niekomplet- 
nością zespołu, który ma być, jak 
słychać, uzupełniony kilku utalento- 
wanymi artystami, a wówczas czas 
będzie i okazja do jego charaktery- 
styki i, zapewne, słów uznania. 

Dlatego też zdanie obecne o ze- 
spole będzie poddane, prawdopodob - 
nie, pewnej korekcie, i wypowiadam 
je w formie obecnej z zastrzeżeniem. 

i] 
do międzynarodowej Ligi pocztow- 
ców (!) 

Po wyborach komisji rozpatrywa- 
no sprawę secesji niższych funkcjo- 
narjuszów pocztowych, w których 
imieniu wygłosił przemówienie p. ll- 
czuk. i 

Dodać należy, że kongresy pocz- 
'mwców odbywają się co rok. ub. 
roku kongres obradował w Krakowie. 

Zjazdy podobne mające za cel 
sprawozdanie z działalności Zarządu, 

es.
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A propcs... 
T. zw. «roboty miejskie» w naszem mie- 

ście mają jedną cechę nieodłączną, 
nieodzowną: — są zazwyczaj  przewle- 
kłe. 

Nie wiem: napewno, czy jest to właści: 
wość pracy wszystkich w Polsce municypal- 
ności. 

Znajomi przekonywują mnie, że niestety 
tak jest. 

Przypuśćmy, że znajomi moi mają ra- 
cję, — Czy znaczyć ma to, że Magistrat wi- 

lefiski musi się, z zasadą ogólną dla wszyst- 
kich, w danym wypadku solidaryzować? 

Nigdy! Przenigdy! 
Niech tam sobie  lchmości Panowie 

prześwietni rajcy miejscy, przesławnego gro- 
du Kałuszyna, Pacanowa czy też innego 
<miasta Łaskb powolutku, pomaleńku myślą, 
niech sobie jeszcze wolniej robią—my— Wil- 
no—zróbmy sobie <odrębność wileńską» po- 
legającą na tem, że szybko i sprawnie pra- 
cujemy. 

® 

— Panie laskawy, napewno ktoś powie, 
wszystko to dobrze, ale niby A propos czego 
pan te JOY <zasadnicze» wypisuje? 

— Zaraz, zaraz 1 «A propos» się znaj- 
dzie. Cierpliwości! Oto przykładzik: 

Od trzech tygodni obserwuję roboty 
brukarskie miasta przy ul. Holendernia. i*0- 
mińmy milczeniem fakt, że o robotach tych 
mówi się w Wilnie już, czy nie tylko, od 
pół roku. Pomińmy . też fakt, że przy tej 
samej ulicy Holendernia buduje się gmach 
Państwowej Szkoły Technicznej i że z racji 
braku dostępnej @а samochodów clęžaro- 
wych drogi, budulec, do budowy tej szkoły 
przeznaczony, przechodzić musiał koleje 
przeładunku z samochodów na furmanki, z 
furmanek na <nosiłki» zamiast prostej mani- 
pulacji: dostarczenia go samochodami na 

miejsce. 3 
Zapomnijmy o tem ile to wszystko nie- 

potrzebnie państwo kosztowało. 
Niech nas to wszystko nie interesuje. 
Powiedzmy sobie, że miasto nie mogło 

dać budującej się szkołe drogi—bo nie mia- 
ło CZY: na walkę z bezrobociem, Ba- 
sta! 

Ale... 
Ale wreszcie pieniądze się znalazły. Ro* 

boty rozpoczęto... 
Niech ktoś z mieszczuchów (w stosunku 

do antokolan) pójdzie obejrzeć owoc 3 ty- 
goduiowej pracy miasta nad wybrukowa- 
niem ulicy Holendernia. Niech pójdzie, niech 
zobaczy. Osobliwie Pp. radni już nawet nie 
z miasta ale i ci z Antokolicy niechby się 
tą sprawą zainteresowali, 

Bardzo ciekawe widowisko Wielce dla 
naszej gospodarki miejskiej symptomatyczne, 
a dlą każdego «pouczające». 

imowoli nasuwa sie pytanie, czemu 
roboty przy Holenderni prowadzone są tak 
dokładnie i starannie, że, jak sądzić można, 
z dotychczasowego stanu prac, wybrukowa- 
nie 1 150:metrowego odcinka wąskiej uli. 
cy wymagać będzie pewno z 2:ch miesięcy 
CZĄSU. 

Otóż wyjaśnić trzeba, że żadnej specjal- 
nej staranności nikt robotom o których mo- 
wa (nie poświęca. Poprostu tak są prowa- 
dzone, że, gdyby nie ostatnie w tym wzglę- 
dzie zmiany, z powodzeniem mogłyby trwać 
latami, 

Proszę sobie wyobrazić 2 lub 3 robotni- 
ków (z pośród zawodowych bezrobotnych) 
którzy 8 godzin dziennie dłubią szpadelka- 
mi w piasku. Zaczerpnie taki łopatą w zie- 
mi, odrzuci piaseczek i stoi. : 

— <Zapalimy musi?>, mėwi do towa- 
rzysza i kręci spokojnie papierosa. 

Ponieważ pali się kręconą, calowej 
długości, <papieioskę», przy jednoczesnem 
podziwianiu pogody i opowiadaniu najśwież- 
szych nowin z życia rodzinnego, conajmniej 
kwadrans i ponieważ palacz wypala dzien- 
nie 30 papierosów, —łatwo obliczyć ile czasu 
pozostaje na pracę. 

Cóż dopiero na tę pracę pozostanie, gd. 
się zważy, że rozmowy trwają nietylko pod- 
czas palenia. 

A tu dozorcy brak. Nikt nie pilnuje. 
1 dziwić się nie można, że tak jest. Jakiż 
bowiem sens miałoby stawianie, jednego, z 
urzędu nic nie robiącego dozorcy, przy 2 
nierobiących robotnikach, 

, Możnaby go postawić chyba dlatego 
iżby rozmówki, en trois lub en quatre pro- 
waądzone, żwawiej szły. 

Jedao może być chyba tylko wytłóma- 
czenie systemu stosowanego przy robotąch 
inwestycyjnych miejskich, mianowicie, że 
Magistratowi naszemu chodzi o to aby z t. 
zw. funduszu na walkę z bezrobociem wy- 
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CONAN DOYLE. 

'8 Koło w trójkącie, 
— Czy ręka boli jeszcze?..— pytał 

troskliwie Maginczi. 
Mac Murdo skrzywił się. 
pw jestem, lecz boli mnie tro- 

chę. 
— To nic. Przejdzie. A propos, 

widziano cię dzisiaj w parku z  bra- 
tem Morysem? 

Pytanie to było tak nieoczekiwane, 
ze Mac Murdo poczuł się szczęśliwym 
iż przygotowaną nanie miał odpowiedź. 

— Morys nie wiedział z czego 
żyję,—odrzekł z uśmiechem—nie po- 
winien zresztą nic o tem wiedzieć. 
Najwidoczniej poczciwiec ien sądził 
iż interesy moje nie są świetne i za- 
proponował mi posadę u siebie. 

— Ach, tak!.. 
— Tak. 
— I odmówiłeś? * 
— Oczywiście. W ciągu czterech 

godzin zarobić mogę o wiele więcej, 
niż mógł mi zapropować za cały ty- 
dzień. 

— Tak, tak. Ale muszę ci pora: 
dzić, żebyś jaknajmniej zadawał się z 
tym człowiekiem? 

— A to czemu? : 
— Sądzę, že wystarczy, ješli po- 

_ wiem, że żądam tego. Większość na- 
‚° szych braci zadawalnia się takiem tło- 

maczeniem. 
— Może większość, lecz ja do 

_ nich nie należę, —odciął się spokojnie 
Mac Murdo. — I, jeśli istotnie znasz, 
mistrzu, ludzi tak dobrze, jak  twier- 

_ dzisz, to mógłbyś odgadnąć to już 
— dawno. 
|. Czarny olbrzym zmierzył go złym 
| wzrokiem, lecz roześmiał się głośno. 
E — Jednakže, niezwyczajny z cieb'e 
| cztowiek... No cóż, jeżeli chcesz tak 
koniecznie wiedzieć przyczynę, to ci 
ją wyjawię. Czy mówił on coś złego 

| 0 loży? 
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Niedzielne spotkanie tych klubów, 
o mistrzostwo okręgu, na ogół bio- 
rąc było ładne i obiitowało w szereg 
momentów ciekawych. Kluby wystą- 
piły w składach, 1 puik: Luberda, 
Malicki, Janicki; Gęsiorek, Truchan, 
Bielski; Oświecimski, Wróbel, Kraw- 
czyk, Warenneman, Gozdecki. Po- 
goń: Nowak, Wilczyński, Kotlarski, 
Brymora, Baniak, Zadrożny, Karpo- 
wicz, Pawłowski, Szalier, Szłoiński, 
Halicki. Z nazwisk już widać, że 
obydwa kluby wystąpiły w  najlep- 
szych swoich składach. 

Od samego początku gry zau- 
ważyć można było przewagę 1-go 
pułku, atak którego nadaje tempo i 
już w czwartej minucie Krawczyk 
wykorzystuje ładne podanie Waren- 
nemana i uzyskuje prowadzenie. 

Jak zawsze w takich wypadkach 
utrata bramki wywołuje spotęgowa- 
nie energii u przeciwnika. Pogoń 
rzuca się do ataku, Halicki korzysta 
z poślizgnięcia się Bielskiego pod- 
prowadza, oddaje Szalierowi ten 
oddaje Pawłowskiemu, który  uzy- 
skuje wyrównanie. 

„Przez krótki czas Pogoń naciska, 
jednak bezładna gra ataku jej nie 
daje rezultatów i inicjatywa prze- 
chodzi w ręce 1 p. p. leg. 

W 12 minucie Krawczyk wyrywa 
się z piłką, mija Wilczyńskiego, który 
operuje rękami na polu karnem 
(sędzia tego nie widzi) i strzela 
drugą bramkę. W chwilę potem No- 
wak brawurowo broni korner strzelo - 
ny bardzo niebezpiecznie. 

Po przerwie wyraźna już prze: 
waga 1 pułku. W 52 minucie Wa- 
renneman strzela w rożek, Nowak 

dawać pieniądze tak, aby możliwie długo 
karmić nimi nierobów, no... i upozorować 
jakoś darmochę. 

Niech się nie PAysmStzajeją do otrzy- 
mywania jaimužny!.. 

. Dla mnie ten system pedagogiczny jest 
niczem innem, jak pospolitą demoralizacją. 

Skoro już mowa 0 robotach przy Ho- 
lenderni—malutka wstawka. 

Ulica Holendernia tuż na wstępie łączy 
się z Letnią. Ul. Letnia jest na znacznym 
odcinku brukowaną. Jedynie miejsce gdzie 
się obie nlice spotykają na przestrzeni plus, 
minus piętnastu metrów cała jest w wybo- 
jach, rowach, grudzie i t, d. 

Łatwo odgadnąć co się tam dzieje je- 
lub na wiosnę. ” 
zlowiek gubi kalosze, buty, siebie sa- 

mego w tym morzu gliny i błocka łacno 
stracić może. 

Brukuje się ulica Holendernia, cóż prost 
szego: zabrukować i te marne piętnaście 
metrów ulicy Letniej. 

To takie proste dla każdego z nas, zwy- 
kłych śmiertelników. Dla Magistratu? Aku- 
rat. 

Ktoś w tej sprawie interpelował ponoć 
naszą municypalność. Podobno mu oświad- 
czono, że «brak kredytów». į 

Komentarzy nie doduję, po pierwsze 
dlatego, że są zbyteczne, po drugie, dlatego, 
że nie wierzę, Bt znalazł się w Magistrac'e 
naszym ktoś autorytatywny, kto zdobyłby 
się na taką jak wyżej omówiona odpowiedź. 
Jeśli przeto, jak supponuję, wyszła ona od 
osoby nie decydującej, to mam wszelką na- 
dzieję, że osoby decydujące zechcą jej wy- 
tłómaczyć całą niewłaściwość A"; IJ 

Gel. 

sieni 

— Nie. 
— A na mnie napadał? 

Nie. 
Widocznie nie ufa ci. Ale my 

go dobrze znamy. Śledzimy go stale, 
Czekamy tylko chwili odpowiedniej, 
żeby go sprzątnąć i pewien jestem, że 
nie jest ona zbyt daleką. Jeżeli więc 
nie chcesz ściągnąć na siebie podejrze- 
nia, że jesteś zdrajcą, nie spotykaj 
się z nim więcej. 

— Nie przypuszczam, abym miał 
go spotkać. Nie znoszę go — odparł 
spokojnie Mac Murdo. — A co do 
zdrady, to wątpię, czy ktokolwiek, 
prócz pana, ośmieliłby się wymówić 
przy mnie to słowo. 

— A więc sprawa skończona — 
oznajmił Maginczi, wychylając szklan- 
kę wódki — chciałem ci dać dobrą 
radę. 

— Chcę wiedzieć, skąd wiesz o 
mojej rozmowie z Morysem 

— Obowiązkiem moim jest wie- 
dzieć o wszystkiem, co się tu dzieje— 
odpowiedział mistrz z uśmiechem. — 
Zapamiętaj to sobie.. No, już czas 
na mnie. с 

Nie sądzonem jednak było mu 
wyjść gdyż w tej chwili rozległo 
się głośne stukanie do drzwi i do 
pokoju weszło trzech ludzi w  poli- 
cyjnych mundurach. Mac Murdo zer- 
wał się z miejsca i chwycił za rewol- 
wer. Spóźnił.się jednak: dwie lufy 
były już skierowane ku niemu. Kapi- 
tan Marwin, dowódca policji, patrzał 
na Mac Murdo z jadowitym  uśmie- 
chem. 

-- Mówiłem, że spotkamy się je: 
Szcze z panem... Proszę więc kapelusz 
i chodźmy... 

— Obawiam się, że zbyt drogo 
zapłacić będziesz musiał za to, kapi- 
tanie, — wmieszał się Maginczi, — 
Chciałbym wiedzieć, kim pan jesteś, 
że pozwalasz sobie wpadać do czy: 
jegos, domu i obražač uczciwych 
ludzi 

Wydzwca Stanłalaw Mackiewicz - Redaktor w/z Czesław Karwowski 

   
z 

Pogoń 3:1 (2:1). 
łapie nonszaalncko i... puszcza. No- 
wak zdeprymowany tem zaczyna grać 
nieuwaznie i.. że delikatnie powiem, 
dziwnie. Wyblega z bramki i gdyby 
nie nadzwyczajna przytomność umysłu 
Kotlarskiego padłaby czwarta bramka 
Po chwili znów pusta bramka i strzał 
Krawczyka trafia w sztangę. Pogoń 
robi ostatnie wysiłki, Baniak idzie do 
ataku na miejsce Szallera jednak do 
końca rezultat pozostaje bez zmiany. 

Przechodząc do oceny gry należy 
z uznaniem podkreślić nadzwyczajnie 
eleganckie wprost zachowanie się 
graczy. Gra bez zwykłej. kopaniny 
po nogach przeciwników, jakkolwiek 
tempo jej ostre. Najlepszy na boisku 
Krawczyk, pracowity i lotny w tym 
dniu nad podziw. Dobrzy Truchan 
i Halicki, W Pogoni — Baniak i Za- 
drożny, ten ostatni unieszkodliwił zu- 
pełnie skrzydłowego. Słaby Gozdecki 
zepsuł moc dogodnych sytuacji. 
Jeszcze raz mieliśmy możność stwier- 
dzić, że Pawłowski lepszy jest od 
swoich poprzedników na tem miejscu. 

Sędzia kpt. Waligóra nie naj- 
lepszy, bo mało uważny. Zawodom 
przyglądały się moc publiczności. 
Widzieliśmy gen. Rydz Śmigtego.. 

— Jeszcze regaty. Od p. A. Saimono- 
wicza otrzymujemy poniższe pistno; 

Szanowny Panie Redaktorze; 
W związku z wyjaśnieniem p., Tad. 

Chojnickiego z T.-W. W. p.t. <Międzykiu- 
bowe regaty wileńskie», zamieszczonem w 
Nr. 159 «Słowa», w inyśl zasady audłatur 
et altera pars, uprzejmie proszę o zamie- 
szczenie paru słów sprostowania tych pun- 
któw, gdzie jest zahaczona moja skromna 
osoba, względnie stanowiszo przezemnie za- 
jęte, jako członka Komisji sędziowskiej na 
regatach, > 

A więc: 1) Protokułu nie podpisałem, 
gdyż był sporządzony jednostronnie, prze: 
inaczając tak moje oświadczenia, jak 1 sę- 
dziego-arbitra. 

2) Wniosek 0 dyskwalifikację trzeciej 
osady AZS. postawiłem rzeczywiście demon- 
stracyjnie, dla podkreślenia, jak stronniczem, 
a nie zgodnem z regulaminem P. Z, T. W. 
jest stanowisko pp. Sędziów (ustawianie 
startów na niekorzyść AZS., zakwestjonowa* 
nie kompetencji arbitra i t. p.) 

3). Podkreślenie przez p. Chojnickiego 
faktu <utrudniania> przezemnie <wyświeila- 
nia faktów spornych» jest dla mnie zupeł- 
nie niezrozumiałe. Wręcz odwrotnie: gdy 
zorjentowałem się w nastrojach, panujących 
na zebraniu, bagatelizującem wszeik.e Wy- 
kroczenia skierowane przeciw A23., wyol- 
brzymiającern zaś uczynione przez AŻ3, zgło- 
siłem swe zupełne desinteressement, co 
chyba za utrudnianie wyjaśnień nie może 
być poczytane. 

4) Powyższe stanowisko Komisji 
przypuszczam, przyczyną, zrzeczenia się 
przez AZS, łaskawie przyznanej nagrody. Co 
do oceny moich kwalifikacyj sportowych to 
mam Wrażenie że p. Ch, nie jest do tego 
powołany. 

Racz przyjąć, Panie Redaktorze, wyrazy 
głębokiego szacunku. 

A. Salmonowicz. 

690% + 
Smoła preparowana kamien. dla 

konserwacji dachów gonto- 
wych i papowych i 
orygin. szmąciana do dachów 

Papa i izolacji oraz: Wapno, Cement, 
Gips, Cegła, Kafle, Szkło, okucie budowla- 

ne po cenach najniższych poleca: 
I D. H. I. IHNATOWICZ i S-ka 

w Wilnie, ni. Zawalna Nr 7. Telef. 841. 

było, 

повоооФооооофоооо 9Ф фооффоффффф офч 

  

— Nie nie mamy przeciw panu. 
Przyszliśmy po tego Mac Murdo. 
Obowiązkiem pana nietylko nie sprze- 
ciwiać się, lecz ofiarować nam swą 
pomoc. 

— Lecz to jest mój przyjaciel i ja 
ręczę za niego. 

— Myślę, panie Maginczi, że kie- 
dyś będzie pan musiał pomyśleć o 
ręczeniu za siebie—odrzekł kapitan. — 
Mac Murdo zawsze wydawał się nam 
podejrzanym. Uważajcie dobrze na 
więźnia — rozkazał policjantom —Mu- 
simy odebrać mu broń. 

— Oto mój rewolwer, —powiedział 
Mac, podając broń.— Lecz gdybyśmy 
się mieli spotkać gdzieś na cztery o- 
czy, nie wyszedłbyś na tem dobrze. 

Czy macie rozkaz pisemny 
aresztowania? — pytał Maginczi. — Do 
djabła, pomyśleć można, że nie miesz- 
kamy w Vernisie, a w Rosji. 

— Może pan myśleć, co się panu 
podoba, spełniamy nasz obowiązek. 

— O co oskarżony: jestem? zapy* 
tał Mac Murdo. 

— O udział w napadzie na reda- 
ktora „Herolda*. Wdzięczny bądź lo- 
sowi, że nie jesteś oskarżony o mor- 
derstwo, 

— No, jeśli to jest wszystko co 
mu zarzucacie — zawołał śmiejąc się 
Maginczi, to możecie zachować wa- 
Sze siły na co innego. Człowiek ten 
grał w moim barze do północy w 
pokera. Dwunastu ludzi potwierdzi 
to pod przysięgą. 

— Możecie dowodzić tego jutro 
pized sądem. Tymczasem idźmy, a 
tóbie Mac Murdo, radzę zachowywać 
się spokojnie, jeśli nie chcesz, by two- 
ja głowa stała się celem naszych wy: 
strzałów. 

Maginczi udało się szepnąć Tr 
wyjściem słów parę Mac Murdo na 
ucho. 

— Co robić z tem?—zapytał, uka- 
zując małym palcem kąt pokoju, w 
którym zwykle stała maszyna. 

Miejski Kinematogral 
KULTURALNO O ŚWIATOWY 
SALA MIEJSKA (ul. Ostrobramska 5) 

27 © 
Arcydzieło    

CENA BILETÓW; Paiter 50 gr., Balkon 25 gr. 
  

    

me SPÓŁDZIELNIA ROLNA Fa 
& KRESOWEGO  ZWIĄZKU  ZiEMIAN 

@ ai. ZzawaLNA: TELEFON 1—147 $$$ 

Sprzedaż i zakup: 

a Żyta a” 

Owsa B 
p” Jęczmienia "- 

a. Otrąb żytnichi pszennycĄ E 

Soli. 
a в 

............... Ъ .: 

Ogłoszenie. 
Urząd Wojewćdzki Nowogródzki ogłasza, że 

20 lipca 1926 roku o godz. 13ej, w lokalu Woje- 
wództwa odbędzie się przetarg ustny i na podstawie 
ofert pisemnych na sprzedaż 4171,22 m* użytkowego 
drewna sosnowego, poczynając od 5,25 zł, za 1 m* 
na pniu, 1089 rn* drewna świerkowego od 4,25 zł, i 
454 m* drzew liściastych, miękkich od 3 zł. 

Drewno powyźsze znajduje się na pniu w la- 
sach Wołożyńskich hr. J. i M; Tyszkiewiczów. 

Działki, podlegające sprzedaży, obejrzeć można 
na miejscu za pośrednictwem starostwa w Woło- 
żynie. 

Oferty, opłacone stemplem, w kopertach zapie- 
czętowanych, z nadpisem „oferta na kupno drewna*, 
przyjmuje Wydział Administracyjny Urzędu Woje: 
wódzkiego do godz. 12:ej, 20 lipca r. b. Do oferty 
należy dołączyć kwit Kasy Skarbowej na złożone 
wadjum (3 proc. od ofiarowanej kwoty). 

Bliższych informacji przetargowych i co do 
ulg płatniczych udziela Województwo, (pokój Nr. 14). 

KOSSYORASZRRZCA 

Na |lQ cio miesięczną wypłatę. 

  

sztuki filmowej w 10 aktach 

  

Dziś będzie wyśietlany film 

er 
podług opowieści J. M 

a n?? 

i . Barvie «Reter Pan> 
Orkiestra pod dyrekcją Kapelmistrza p. W. Szczepańsk 

  

  

Duży portre 
Rozmiar 35x45 tylko 

PRAWIE 
DARMU 

za zł 6 
retuszowany, artystycznie wykonany ze zdumiewające po- 
dobieństwem, w eleganckiem passe-partout, wykonany w 
przeciągu 12 dni. Za portret należy nadesłać 6 złotych. 

Adr. Zakład Fotograficzny „ROCOCO« 
Warszawa, Zielna Nr. 3. 

Propozycja nadzwy- 
Czajna! Frzeznaczenie! 
Światowej sławy psy* 
cho-gratolog  Szyller- 
Szkolnik (autor prac 
naukowych) redaktor 
pisze «Świt», (Wiedza 
ajemna), opowie. Ci, 

kim jesteś, kim być 
możesz? Nadeślij charakter 
lub zainteresowanej osoby, 
imię rok, miesiąc urodzenia kawaler żona* 
ty, wdowiec, ilość osób najbliższej rodziny, 
Otrzymasz szczegółową analizę charakteru, 
określenie zalet, wad, zdolności, przezna 
czenie, jak również horoskop słynnego 
medjam Melle Ewigny. Wszystkim czytel- 
nikom dz ennika «Słowo» analizę wysyła się 
po otrzymaniu tylko 2 Sy (zamiast 
zł. 5). Osobiście przyjmuje 12—7. Pro: 
tokóły, odezwy, podziękowania najwybit- 
niejszych osób stolicy. Warszawa, Psycho- 
Grafolog Szyller-Szkolnik, Piękna 25. Gabi- 

net redaktora. 

pisma swój, 
zakomunikuj 

P.S, Niniejsze ogłoszenie wyciąć i 
załączyć do listu. 
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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. 

*©*+****2*99+90 

Od r. 1843 istnieje 

"bokiem przy ul. 

Dr. 62. Koneczny 
Choroby zębów, chi 
rurgja jamy ustnej, 
Sztuczne zęby.  Porce- 
lanowe korony. Mie 
ckiewicza 11—8. Woji 
skowym i urzędnikom 

zniżka. 
    

Letniska po- 
% Н Inžynier 

szukuje ze Śląska, 
z żoną i córeczką (12 
lat) chcący spędzić 2 
tygodnie od 1-go sierp- 
nia na wsi we dworze 
na pełnem utrzymaniu; 

prosi o łaskawe zgło- 
szenia z podaniem ce- 
ny i miejscowości. 
Pożądane: las, jezioro 
lub rzeka, brak innych 
letnisków. Wymagania 
skromne. Adres, Kato- 
wice, Śląsk, Pocztowa 
ul., 13, I piętro Inży* 
nier Ajeksander Kwiat! 
kowski. я 
    

POWODU WY: 
JAZDU sprzedam 
natychmiast bar- 

dzo tanio różne meble 
jak: otomanę (do spa- 
nia) szafkią "dywany 
it. d. Antokol Il-ga 
Polowa 11—1. 
  

Z: książ. wojsk., 
wyd. przez P,K.U. 

Wilejka (powiat) na 
im. Szai Lejby Szmer. 
kowicza, zam. w 5 

t- 
Legjonowej, uniewaž+ 
nia się. 

  

Najlepsze w świ 
Szwedzkie 

„DIAB 

CENY FAB 

poleca reprezentant fabryki 

ZYGYUNT NAGRODZKI w Wilnie 
ul Zawaina Nrll a 

ecie Oryginalne 
WIRÓWKI 

OEG: 

GILENKIN 
ul. Tatarska 20. 

MEBLE 
jadalne, sypialne, sa- 
lonowe i gabinetowe 
kredensy, stoły 
szaty, łóżka i t. d, 
Wykwintne— Mocne— 

Niedrogo. 
SPRZEDAZ RY CZZNE МА ВОа ТАМ 

  

Lefniska 

2) Informowanie osób, które 

Wilno, Dąbrowskiego Nr 3 m. 6 

wiejskie 
od g. 3—5 po poł. 

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

zechcą z letnisk skorzystać, 

  

— Nie bójcie się o to, dobrze jest 
schowana w piwnicy, pod podłogą. 

Dowidzenia, — ścisnęli sobie 
dłonie serdecznie. Jadę do adwokata, 
który z przyjemnością podejmie się 
obrony. Nie bój się, nic ci się nie 
stanie. 

— Nie bądźcie tacy pewni siebie 
—wmieszał się oficer. — Pilnujcie 
dobrze — powtórzył rozkaz policjan- 
tom, — gdyby próbował uciekać — 
strzelajcie. Ja tymczasem zrobię tu 
rewizję. 

Marwin zrewidował cały pokój, 
lecz żadnych śladów maszyny nie 
odnalazł Zmrok zapadał już. Ulice 
opustoszały. Nieliczni przechodnie 
wymyślali aresztowanemu. 

— Powiesić przeklętego mściciela! 
—krzyczeli za nim. — Na latarnię z 
nim! 

Po krótkiem badaniu, Mac Murda 
zamknięto w niedużej celi. Znalazł 
tam Baldwina *i trzech towarzyszy 
wczorajszej wyprawy. Wszyscy z nie» 
cierpliwością oczekiwali  jutrzejszej 
rozprawy. 

Lecz długa ręka wszechmocnego 
związku, przeniknęła grube ściany 
więziennego gmachu. Późną nocą 
stróż więzienny przyniósł każdemu z 
więźniów po worku bielizny pošcielo- 
wej, w ktorej znaleźli butelki wódki, 
szklanki i karty 

Rano okazało się, iż istotnie nie 
było podstaw do niepokoju. Sędzia 
śledczy nie mógł uznać ich za win- 
nych napadu na redaktora. Zostało 
wyjaśnione, że zecerzy nie widzieli 
dobrze napastników, dzięki ciemno- 
ściom, nie mogli więc złożyć przysię- 
gi, jakoby widzieli oskarżonych. 
Sprytny adwokat, zręcznemi pytania, 
mi zaplątał jeszcze bardziej całą spra- 
wę. Sam redaktor oświadczył, iż tak 
był wstrząśnięty nieoczekiwanym na: 
padem, że nie zauważył twarzy ban- 
dytów; twierdził tylko, że człowiek, 
który go bił, miał wąsy. Dodał, że 

Qdpowiedzialny a egłosaenis Zenon kawióski. 

napad zorganizowany był niezawod- 
nie przez „mścicieli*» gdyż w  ostat- 
nich czasach, po szeregu jego arty- 
kułów, w których odważnie zwalczał 
tę szajkę, dostawał listy pełne groźb. 
Reszta Świadków, w tej liczbie sza- 
nowny radny Maginczi, zeznała jedno: 
głośnie, że podsądni znadowali się, w 
czasie napadu, w barze i grali w kar: 
ty. Wskutek tego więźniowie zostali 
wypuszczeni na wolność i sędzia 
przeprosił ich za przykrości które 
ich spotkały. Kapitanowi Marwinowi 
została udzielona nagana, Pu: 
bliczność zebrana na sali, głośnemi 
oklaskami przyjęła wyrok. Członkowie 
loży ze śmiechem winszowałi wolno- 
ści więźniom, a obcy z przerażeniem 
patrzyli na związkowców z szajki 
bandytów, wychodzących wesoło z 
sądu. Jeden z uczciwych obywateli 
miasta, nie mógł powstrzymać się od 
lekkomyślnego okrzyku rzuconego w 
ich ślady: 

— Pozcekajcie, porachujemy się z 
wami jeszcze! 

ROZDZIAŁ XI. 

Sprawy Vernissy. 

Mac Murdo był bohateręm nie: 
zwykłego dotąd zbiegu okoliczności: 
człowiek, przyjęty do loży jednego 
wieczoru, znalazł się na drugi dzień 
przed sądem, oskarżony o przestęp: 
stwo, spełnione w fmieniu organiza- 
cji. Przyjacisle jego uważali go do- 
tąd za dzielnego i wesołego towarzy- 
Sza, człowieka śmiałego, nie obawia- 
jącego się nawet mistrza, Teraz do- 
wiódł on, że potrafi być jednym z 
najlepszych wykonawców woli orga- 
nizacii. 

— Możemy śmiało zaufać mu — 
mówili najstarsi bracia. 

Maginczi oczekiwał niecierpliwie 
okazji, w  którejby nowy brat mógł 
wystąpić w godnej siebie sprawie. 
Co prawda, niektórzy z braci, w tej 

oszukuję poważnej 
firmy dia otwar- 
cia jej filji oddzia 

łu lub przedstawiciel - 
stwa. Przy ul. Kalwa- 
ryjskiej mam pisrwszo- 
rzędny, wolny sklep. 
Gwarancja pewna — 
można gotówką. Ofer- Akuszerka 
ty pisemne, Wilno I 
skrzynka pocztowa W. Smiałowska 
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liczbie Baldwin, niezadowoleni byli z 
szybkiej karjery, jaką robił Mac Murdo. 

Rósł więc w oczach członków 
loży, lecz z drugiej strony tracił w 
oczach tych, o których opinję dbał 
nie mniej, niż o opinję loży. Ojciec 
Etti nie chciał już o nim |słyszeć i 
zabronił mu przestępować próg swe- 
go mieszkania. Etti kochała go rów- 
nie głęboko, lecz jakiś głos wew- 
nętrzny ostrzegał ją przed tym czło: 
wiekiem. Pewnego razu, po nieprze- 
spanej, smutnej nocy, młoda dziew - 
czyna zdecydowała uczynić ostatnią 
próbę wyrwania ukochanego z rąk 
bandytów. 

Etti zastała go, piszącego przy 
stole jakiś list, Mac Murdo nie sły- 
szał jej kroków. Zbliżyła się doń na 

palcach i położyła rękę na jego ra- 
mieniu. 

Mac Murdo zerwał się z krzesła 
jak tygrys raniony | z całej siły Ścis- 
nął jej ręce; drugą ręką zmiął пег- 
wowo papier, leżący na stole. Lecz 
uspokoił się, gdy ujrzał stojącą przed 
nim Etti. 

— Ach, to ty, — zawołał ociera- 
jąc pot z twarzy. — A ja spotykam 

cię, jak wroga. : 
Objął ją serdecznie, lecz dziew- 

czyna nie mogła ochłonąć z wrażenia 
jakie wywarło na niej przerażenie jego. 
Czuła instynktownie, że powodem 
tego strachu nie było (nieoczekiwane 
jej przyjście, zrozumiała, że tkwi w 
tem jakaś tajemnica. 

— Co ci jest, Johnie? — zawo* 
łała. -- Czemu przestraszyłeś się tak 
bardzo? Gdybyś miał czyste sumie- 
nie, nie patrzyłbyś tak na mnie. 

— Ach, nie, myślałem o czemś 
innem, 

— Nie o to chodzi, — rzekła, 
czując budzące się nagle po iejrzenie, 
— daj mi przyczytać ten list, który 
pisałeś przed chwilą. 

— Nie mogę tego zrobić, Etti, 
D. : 
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