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Parę danych o samej technicznej 

strukturze mowy prof. Bartla. W cen- 

trali pol. ag. telegraficznej mowa ta 
liczyła 27 kartek. Do oddziału wileń- 

skiego nadano tylko 6 kartek, z któ: 
rych w opracowaniu redakcyjnem je- 
szcze mogliśmy skreślić ponad 50 

„ Ta mowa się wyciska z wody 

jak gąbka. 

Bezprogramowość i bezplanowość 

rządu prof. Bartla znalazła swój wy- 

raz symboliczny w mowie prof, 

Bartla. Trudno o więcej bezplano- 

wą mowę. Prof. Bartel mówi 

o jednem potem o drugiem, po- 

tem wraca do poprzedniego tematu, 

potem mówi o czemś innem, poczem 

znowu coś sobie przypomina z tego 

co mówił przedtem. A przytem styl. 

Czyż koniecznie mówić o likwidacji 

min. robót publicznych z galicyjska 

po biurokratycznemu: „W zakresie 

ministerstwa robót publicznych po- 

czynione zostały daleko idące przygo” 

towania do likwidacji tego ressortu”, 

Istotnie mowy ministrów z Galicji 

celują zawsze w wypowiadaniu naj- 

mniejszej treści największą liczbą wy- 

razów. " 

Słuszne i trafne zdania, które wy- 

powiada p. Bartel, spotykamy tylko 

w jego ogólnikach, w tych częściach 
expose, które każdy uważa za efekty 

o znaczeniu li tylko retorycznem i 

rozrywkowem. Naprzykład w 7 punk- 

cie swoich przykazań prof. Bartel 

powiada o decentralizacji naszego 

życia państwowego. — Rzuca piękny 

frazes. Ale na tem się kończy. W 

praktyce ta decentralizacja ma wyglą- 

dać tak właśnie, jak to widzimy w 

ustępie o samorządach, który świad- 

czy, że rząd ani o jotę nie odstąpi 

od utartej drogi budowania czegoś 

co się samorządem gospodarczym 

nazywa, lecz nim nie jest. 

W dziale polityki zagranicznej 
mowa jest o Persji, 0 pokojowošci, 
o współpracy z Europą, Słusznie 

zaakcentowana waga układów handlo 

wych z Niemcami. 

Urzędnikom prezes Barte) obiecuje 
podnieść pensje. Pan Witos obiecy- 

wał swoim chłopom ziemię, p. Bartel 
swoim inteligentom pieniądze. 

Min. Sikorski nic nie wykonał z 

tego co obiecał w swem expose 

prezydenta ministrów. Swoją „żelazną 
miotłę” której obiecał używać trzy- 
mał w futerale. Ale min. Sikorski o 
jle logiczniej, o ile rozumniej przed- 

stawiał swój program. 

Mniejsza o te szczegóły. Mniejsza 
o ustępy mniej lub więcej szczęśliwe, 

Chodzi o całość, o tę całość, którą 

oportunizm warszawski, oportunizm 

prasy rządowej, wczoraj jeszcze wy- 

machującej belwederską chorągwią, 
nazwie zapewne pojednawczością. Tak 

jest, chodzi”o tę haniebną pojednaw- 
czość właśnie? | 

Od prof. Bartla nie oczekiwaliśmy 
cudów.—Oczekiwaliśmy zmiany kon- 
stytucji. My — którzyśmy ochrypli w 

wołaniu o zmianę ordynacji wybor- 
czej, — zrzekliśmy się nawet takiego 
żądania, —chcieliśmy tylko oddać całą 
władzę rządowi, z jednym, jedynym 
warunkiem, aby ten rząd nie dzielił ją z 

444 djetarjuszami. A oto p. premier 
z najbardziej pojednawczym gestem 
zwrócił Sejmowi wszystko. Pan prem* 
jer znalazł tylko taki frazes: <chcieli- 
byśmy trochę więcej aniżeli panowie 
nam dają, ale skoro panowie nie 
chcą,—to dobrze,—lecz bierzcie za to 
na siebie odpowiedzialność». 

A myśmy, którzyśmy się spodzie- 
wali, że rząd Bartla całą odpowiedzial- 
ność weźmie na siebiel 

Mowa premjera Bartla to restau- 
racja Sejmu, to restauracja stosunków 
z przęd przewrotu majowego. 

Były w Polsce niepodległej mo- 
menty tragiczne. Moment, 'w którym 
p. Stan. Grabski chlubił się z trybu- 
ny sejmowej tem, że ogromną ilość 
mil polskiego  terytorjum i moc pol- 

z przesyłką pocztową 4 zł, | W sprzedaży detalicznej cena 
P. K. 0. Nr. 80259 

  

pojedyńczego n-ru 15 groszy, 
Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem. 

CENA OGŁOSZEŃ: Wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej 1 3-ej 30 gr 
za tekstem 10 groszy. Kronika reklamowa lub nadesłane 40 gr. W n-ch świątecznych 
oraz z prowincji o 26 proc. drożej Ogłoszenia cyfrowe i tabelowe o 25 proc. drożej, 

Miałeś chamie złoty róg! 
EXPOSE PREMJERA BARTLA. Wrażenia. 

WARSZAWA, 10VII. (żel. wł, Słowa) Mowa premjera naogół wywarła 
wrażenie chęci pojednania się z partjami. Z mowy premiera dało się wywnio- 
skować że nie nosi się on z żadnemi šwiatoburczemi zamiarami, že nie 
przygotowuje niespodzianek, że nie będzie się domagał większych pełno- 
mocniectw aniżeli uchwaliła komisja, że wreszcie cały jego program jest 
umiarkowany i że w poszczególnych kwestjach Sejm może zupełnie 
z gabinetem prof. Bartla pogodzić się i współpracować. : 

Mowa wypowiedziana była monotonnie i bez talentu oratorskiego. 
Mimo, zdawa oby się, zainteresowania, jakie powinna była wywołać—sala 
Sejmu była w 2/: pusta. Lewica, a przedewszystkiem posłowie Balin 
i Wojewódzki, hałasowali bez przerwy. Przerywania posłów były bardzo 
niemądre a premier okazał, że nie ma zdolności do odpierania z miejsca 
zarzutów. : 

Ogólny ton mowy wypadł umyślnie blado, bo gdyby rząd chciał dać 
mowie szersze tło polityczne, wówczas niewątpliwie „wywołałby obu- 
rzenie przedewszystkiem na prawicy ale również i socjalistów. Nie ulega 
wątpliwości, że rdzeniem większości rządowej będą chrześć.-narodowi. 
chrześcijańscy demokraci i piastowcy, wobec czego musiał z koniecz- 
ności ograniczyć się do omówienia spraw rzeczowo i szegółowo. W po: 
szczególnych problemach rząd może się łatwo pogodzić z prawicą, gdyby 
ri zaczął wykładać jakaś filozofję ogólną — z prawicą odrazu by się 
okłócił. 

" Mowa nie robiła wrażenia jakiegoś niezwykiego wypadku, ale byla 
zręczną i zastosowaną do okoliczności a przedewszystkiem do uzyskania 
pełnomocnictw dla rządu. Ś : = 

Jak tylko premjer zszedł po skończonej mowie z trybuny, sejm się 
wyludnił i dyskusji nikt nie słuchał. : 

Pierwszy w dyskusji zabrał głos poseł Stroński. 

Głosowanie nad ustawą o zmianę konstytucji, 

Po expose premjera i po przemówieniu kilku posłów (m. innemi 
Strońskiego i Giąb:ńskiego) Izba przystąpiła do głosowania nad projektem 
ustawy o zmianach Konstytucji. 

Art. 1 o ustaleniu budżetu na następny rok budżetowy, przyjęty 

przeciwko głosom mniejszości słowiańskich, komunistów i Niezależnej 
Rartji Chłopskiej. z 

Art. 2 o zniesieniu postanowienia o stosunkowości wyborów ©drzu- 

cono w głosowaniu imiennem 179 głosami przeciwko 171. Za artykułem 
tym głosowały większości kiubów ZLN, Ch. D., Piast i Kat, Lud, 

Art. 3 o podniesieniu wieku czynnego prawa wyborczego uzyskał 
185 głosów przeciwko 180, a więc brakło kwalifikowanej większości. 
Artykuł zatem został skreślony. 

Art. 4 o wieku biernego prawa wyborczego uzyskał 185 przeciwko 
167 i również upadł dla braku kwalifikowanej większości. 

Art. 5 © odpowiedzialności poselskiej uzyskał 183 głosy przeciwko 

158 i został skreślony. 

Po upūdka BHandn Herriot tworzy $abinet. 
PARYŻ, 19—VII Pat Według „Journala” Herriot zaproponuje 

udział w rządzie Bokanowskiemu, Jourdainowi i Pommier. „Ere 
Nouvelle w wiadomościach z ostatniej chwili utrzymuje, że bra- 
ne są w rachubę kandydatury Painlevego i Cherona. Pierwszy 
miałby zostać ministrem sprawiedliwości, drugi finansów, sam 
lub wraz z de Monzie. \ 

„Petit Parisien“ poda je, že spotkanie Painlevego z Herrio- 
tem nastąpi prawdopodobnie przed południem. Według „Petit 
Journal głównemi wytycznemi programu Herriota będą ułatw e- 
nie rządowi sprawowania władzy bez naruszenia jednakże praw 
parlamentu oraz ofiara narodowa zamiast kredytów zagranicz- 
nych. 

O godz 9-tej rano Herriot przyjął współpracowników swe. 
go pierwszego gabinetu de Monzie'(go, Paul Boncoura i Bluma. 

PARYŻ, 19—VIl Pat. O godz. 8-mej wiecz. Herriot przybył do pała- 
cu Elizejskiego i zakomunikował Prezydentowi Republiki o stanie rokowań 
ze stronnictwami, przyczem oświadczył, że jeszcze dżiś późnym wieczorem uda mu się prawdopodobnie utworzyć gabinet. Herriot powtórnie przy- będzie do pałacu Elizejskiego o godz. 11 ej wiecz. poczem będzie wyda: ny komunikat dla użytku prasy. 

PARYŻ. 19.VII. Grupa republikanów lewicowych Izby Deputowanych powzięła uchwałę odmawiającą zaufania dla takiego rządu, którego pro: gram finansowy znajdowałby się pod kontrolą socjalistów. 

  

Pewue organy prasowe zaczęły rozpowi 
szechniać wiadomość jakoby minister spraw 
wojskowych «bawiąc w gabinecie ministra 
spraw zagranicznych tego ostatniego pod. 
czas rozmowy z posłem mocarstwa cudzol 
ziemskiego wyprosił za drzwi. 

Jak się dowiadujemy w całej tej wiado» 

mości niema prawdy za grosz. Niema też 

sensu za grosz takie wciąganie osoby posł% 
zagranicznego do kłamstewek zagranicznych: 
Cokolwiek się szanująca prasa unika w naj: 
zajadlejszej ekwilibrystyce polemicznej wcią 
ganla nazwisk posłów 1 dyplomatów. — 
Dlączego? Bo taki jest usus całego świata 
kulturalnego. 

  

skiej ludności pozostawił za granica 
mi Polski, Moment w którym jedno- 
głośnie była uchwalana konst. 17 
Marca  republikańsko demokratyczna, 

źródło naszej bezsiły i kiedy żaden 
głos nie podniósł się z żądaniem 
monarchji Moment, w którym Nie- 
wiadomski strzelał do Narutowicza 
Lecz doprawdy moment rezygnacji 
prof, Bartla z władzy, z odpowie: 
dzialności mieści w, sobie silniejszy 
pierwiastek emocjonalny. 

Wydaje mi się, że właśnie tę 
chwilę przeczuł Wyspiański. W noc 
weselną budzą się i powstają nadzieje. 
Budzi się i rośnie żądza czynu. Już 
się wydaje bliska chwilą jego speł. 

nienia. I wraca wszysiko do marazmu. 

Miałeś chamie złoty róg. 

Premjer Bartel miał ten złoty róg. 
Sejm nie był mu zawadą. Mógł z 
nim robić co chciał. Cała opinja, ca: 
y naród w razie konfliktu opowie- 
działy by się za rządem. Sejm wie- 
dział o tem. Ale prof. Bartel był jak 
ów rybak z bajki, który gdy mu wróż- 
ka powiedziała: wszelkie twoje prag- 

nienia będą spełnione poprosił o no- 
wą sieć. On niczego nie żąda, on 
niczego nie chce, on nie ma programu 
o który by chciał walczyć! 

Panie Marszałku! Pocóżeś cugle 
swego wierzchowca dał do trzymania 
takiemu karłowi. 

Cat. 

Wstęp. 
Rząd, kóry mam zaszczyt repre- 

zentować, wziął na siebie brzemię 
naprawy istniejących w Państwie sto- 
sunków i usunięcia w miarę swych 
Sił i swych możności zła w życiu 
publicznem i życiu  państwowem. 
Niepotrzebuję tłómaczyć, że żądanie 
pełnomocnictw z naszej strony pody- 
ktowane jest sytuacją w kraju i na- 
rzucają tę konieczność same warunki, 
sama logika naszej pracy. Zło rozpa- 
noszone w Polsce wynikało i wynika 
z wadliwości całego systemu pracy 
państwowej, z wadliwego w wielu 
dziedzinach ustawodawstwa, z ustro- 
jowych braków aparatu państwowego. 
Sanacja gospodarcza naszego życia 
domaga się szybkich i realnych zmian. 
Treść naszych zarządzeń, przedsię: 

Przedewszystkiem więc poraz pier- 
wszy od długiego szeregu miesięcy 
w czerwcu została osiągnięta faktycz- 
na równowaga budżetu miesięcznego 
Wpływy w wysokości 151,000,000 
złotych + osiągnęły przeciętną mie- 
sięczną rocznych wpływów, a roz- 
chody budżetowe na lipiec są najlep: 
sze, Pierwsza dekada w lipcu jest naj- 
lepszą ze wszystkich wtym roku, Usta- 
bilizował się złoty, początkowo na kur- 
sie około 10, obecnie zaś na pozio- 
mie 9,20. Nastąpił wzrost walut wy- 
noszący w chwili obecnej w stosun- 
ku do stanu ulfimo z maja 36 miljo: 
nów złotych parytetowych. Tenden- 
cja dopływu walut obcych do insty 
tucyj emisyjnych trwa w dalszym 
ciągu. W maju i czerwcu zapotrze- 
bowanie rządu wynoszące około 9 
miljon. dolarów zostało zaspokojone 
w całości. Krusżcowe pokrycie obie- 
gu wynosi 144 miljon. zł, paryte: 
towych, 

„ Złoto Banku Polskiego znajdujące 
SIĘ zagranicą można uważać za zwol- 
nione, gdyż dług faktyczny Federal 

Rezeive Bank może być w každej 
chwili pokryty zapasami walut Banku 
Polskiego. Formalne zwolnienie złota 
nastąpi w poczatku sierpnia. 

Równolegle do wzrostu zapasu 
dewiz szło powiększenie obiegu bi- 

Przemysł, robotnik, ceny. 
Już w czerwcu przemysł węglowy 

eksportował o 100 proc. więcej niż 
popizednio, więcej niż nawet kiedy- 
kolwiek dawniej. Znaczne Ożywienie 
zapanowało w wielu innych dziedzi. 
nach, cyfra bezrobotnych maleje i ro. 
botnicy pracują pełny tydzień. W 

Rolnictwo i reformy rolne. 
Wobec bliskiej realizacji zbiorów 

m-stwo rolnictwa zorganizowało u: 
dzielenie kredytów firmom i zrzesze- 
niom rolniczo handlowym na sfinan- 
sowanie eksportu zboża zagranicą, 

Kredyt ten przekroczy zapewne 
20 miljonów złotych, W tym samym 
celu rząd przystąpił do pertraktacyj 

Kolejnictwo, 
W. dziedzinie kolejn'ctwa znaczne 

wzmożenie ruchu przedewszystkiem 
eksportowego i wzrost wpływów, co 
pozwala nietylko na szybkie upo- T 
rządkowanie finansów kolejowych ale 
nawet umożliwia przyczynienie się 
kolei do sanacji finansów. Wpływy 
kolejowe pokrywają obecnie oprócz 

Min. robót publicznych się likwiduje. 
W zakresie min. robót publicz: ce przygotowania do likwidacji tego nych poczynione zostały daleko idą- ressortu. 

Reorganizacja administracji. 
Troską rządu jest zreformowanie 

aparatu administracyjnego w kierun- 
ku wzmocnienia władzy, zapewnienia 
właściwej możliwości kierownictwa. 

Powołaną została komisja reorga- 
nizacyjna, która opracowuje projekt 
ustawy o zasadniczej organizacji apa- 
ratu administracyjnego w kierunku 
określenia ilości Ministerstw oraz za- 
kresu ich działania, kompetencji i od- 
powiedzialności. 

O samorządach nic. 
W dziedzinie spraw samorządo- 

wych opracowano wytyczne planu 
gospodarczego Samorządów na naj- 

Polityka zagraniczna. 

W. najważniejszej politycznie dzie- 
dzinie polityki zagranicznej stwier. 
dziś winniśmy przedewszystkiem, że 
dążenia nasze ku przebudowie i na- 
prawie wewnętrznej, dzięki spokoj: 
nemu  wysiłkowi naszej polityki 
zagranicznej, stały się krokiem naprzód 
w  ugruntowaniu zaufania i prestiżu 

giej dekadzie lipca osiągnął 460 miij. 

stosunki przyjaźni z innemi narodami 
branych czynów niemoże być wypad- pa tym sposobem i utrwa: 
kową partyjnych zmagań lecz pody- lamy. 
któwaną wyłącznie laacą logiką Prace nad traktatem handlowym 
rzeczywistości. Ale oprócz tego obje- z Niemcami zostały przez obecny 
ktywnego uzasadnienia, które w żą: rząd energicznie podjęte. 
daniu pełnomocnictw posiadałby ka- Również podjęliśmy przygotowa- 
żdy rząd polski, obecnie mamy w nia do zawarcia prawnych stosunków 
przekonaniu naszem uzasadnienie z temi jeszcze państwami; z któremi 
niemniej poważne, które z całym dotychczas traktatów nie zdołaliśmy 
spokojem upoważniony jestem pod. zawrzeć. 

kreślić opinji całego społeczeństwa Wreszcie mogę wspomnieć, iż 
i opinji Panów.  Uzasadnieniem doprowadzając do skutku rokowania 
tem są dotychczas osiągnięte rezul- z Turcją w sprawie Monopolu Spi- 
taty pracy rządu. (W dalszym ciągu rytusowego i składów narzędzi rol- 
przemówienia pan premjer omawia niczych przy stacjach kolejowych 
rezultaty pracy rządu w różnych dzia- oraz zakańczając układy o traktat 
łach administracji państwowej, rozpo- handlowy z Persją, osiągnęliśmy po- 
czynając od spraw finansowo -gospo- ważniejsze sukcesy gospodarcze na 
darczych). 

Złoty polski: 
terenie międzynarodowym. 

Naprawa Konstytucji. 

Mówiąc o zadaniach politycznych, 
w porównaniu z 379 milj.na okres po- kióre zdołaliśmy przepracować, nie 
przedzający zmianę sytuacji waluto- mogę pominąć milczeniem sprawy, 
wej to jest na dzień 20 maja, która wydaje się być najważniejszą, 

Czarna giełda ciężko zaniemogła, Nie może być mowy o innym systemie 
sądzimy że beznadziejnie. pracy państwowej tak długo dopóki 

Zmieniona sytuacja umożliwiła podstawa tej pracy, sam rdzeń nasze- 
Bankowi Polskiemu powrót do czyn- go ustroju — Konstytucja — nie 

letów Banku Polskiego, który w dru- 

nych operacyj kredytowych. Między zostanie przynajmniej w najgrubszych 
innemi Bank sfinansował tak donio- i najistotniejszych poprawiona zary- 
słe z punktu widzenia rezultatów go- sach. 
spodarczych w r. 1927—28 zaopa- g= Przed paru tygodniami przedłoży- 
trzenie rolnictwa w nawozy sztuczne. liśmy Panom przepiacowany i prze* 
Osiągnęliśmy obniżenie przez Bank myślany projekt tych zmian. Projekt 
Polski stopy dyskontowej z 12 na10 ten raczyliście Panowie poddać swo- 
proc, przyczem brane są pod uwagę istym uzupełnieniom, odźwierciadlając 
zniżki dalsze. Banki państwowe obni w nich najpiłniejsze zadania par- 
żyły stopę z 18 na 14 proc. a nawet tyjne. 
uj. Byłoby zarozumiałością, gdybym 

elem umożliwienia udziału w ży- stwierdził odrazu, że nie poprawiają 
ciu gospodarczem ztezauryzowanych one rządowego projektu, sam jednak 
dolarów wprowadzone zostały wkła- autorski i redakcyjny wysiłek Panów 
dy dolarowe w bankach państwo- potwierdza nasze mniemanie, że czy: 
wych. Zastosowane przez nas uigi niąc ze zmiany Konstytucji zagadnie- 
podatkowe wpłyną niewątpliwie do- nie aktualne, mieliśmy odwagę poru: 
datnio na uiszczenie tych podatków. szyć najistotniejsze z zagadnień pub- 

Dałej dodamy wypełnienie przez licznego życia Polski, 
nas nieodwołalnych zobowiązań po- Poddałem uwadze panów motywy, 
przednich rządów co do umowy z które pozwalają mi wyrazić przeko- 
grupą Harrimana w ktėrej zdotališmy nanie, že peluomocniciwa dia obec- 
twartem naszem stanowiskiem zmie- nego rządu są zarówno uzasadnione 
nić niektóre warunki ze znaczną ko- przez sytuację jak i przez pracę i 
rzyścią dla skarbu Państwa. kierunek prac tego rządu. Jak Pano- 

wie widzą z tego—mówił dalej prem- 
jer—program rządu jest wypadkową 

przeciągu dwuch tygodni czerwca ustosunkowania się ludzi sterujących 
suma wypłacona za robociznę w nawą państwową do tego państwa 
jednym tylko przemyśle węglowym najżywotniejszych zagadnień, i dru- 
wzrosła © kilka miljonów złotych. giej najważniejszej siły, którą stano- 
Wysiłek rządu umożliwił doprowadze- wią aktualne warunki w jakich: odby- 
nie do stabilizacji cen w niektórych wa się realizowanie zamiarów. 
dziedzinach uzyskaliśmy zniżkę cen. Niedość na tem: rządzić, proszę 

panów, znaczy to brać odpowiedzial: 
ność nie za doktryny ale za wypadki 
i za te nowe rosnące z dnia na dzień 
zadania, Wszystko inne jest czczą 
formułką lub środkiem  agifacyjnym. 
Ale już dzisiaj zarysować i stwier- 
dzić możemy nasz stąsunek do 
pewnej ilości najpoważniejszych za- 
gadnień, kióry nie może uiec zmianie 
a także naszych na najbliższą przy- 
szłość zamierzeń. 

8 przykazań prof. Bartla, wydatków eksploatacyjnych, wszystkie aż nie dopuści, aby 
wydatki inwestycyjne oproceńtowanie Państwa jako kontrahent zawiódł czyje. i amortyzację pożyczek kolejowych ! : = e wzmożone wpływy. pozwolą a kolwiekbądź zaufanie wśród swoich 
poczynienie w najbliższych tygod- 
niach zamówień w fabrykach krajo- 
wych na tabór nowy. 

z firmami zagranicznemi o budowę 
elewatorów zbożowych. W zakresie 
prac min. reform rolnych stale uzgad- 
nianych z min, rolnictwa, zwrócona za- 
stała przedewszystkiem uwaga na za- 
gadnienie komasacji z upełnorolnie- 
niem małorolnych, parcelacji i likwi- 
dacji serwitutów. 

lub obcych, ale zarazem domagać się 
będzie z całą stanowczością by zobo- 
wiązania obywateli wobec Skarbu 
rzetelnie były wykonane; 

2) aby panoszyia się korupcja, 
rozwielmożniło się w aparacie pań- 
stwowym  partyjnictwo, tryumfował 
pretekcjoniżm; у 

3) aby urzędnik panstwowy trakio- 
wał w inny sposób człowieka posia- 
dającego, a w inny — człowieka 

Pierwszym etapem w tym kierun- PrACY; 3 
ku jest reorzścizacja ceniFiliego za: ‚ 4) Żadnych eksperymentów w dzie: 
rządu Min. Spr. Wewn. oparta na dzinie gospodarczej lub społecznej 
zasadach racjonalnego podziału czyn- | "ie uzna innych wskazań jak po- 
ności.: Następnym etapem będzie re-. większenie powszechnego „ dobrobytu 
organizacja władz administracyjnych, се!ет powiększenia zdolności konsim- 
województw i starostw, oparta na CJinej najszerszych warstw „pracu - 
określeniu kompetencji z uproszcze: iacych, podniesienia wydajności pracy niem systemu urzędowania oraz prze- | produkcji i zmniejszenia drożyzny, 3 
prowadzoną zasadą zespolenia. 5) aby słuszne prawa obywaleli 

narodowości niepolskiej na szwank 
narażone były, mniema bowiem, że 

„ zwalczanie jakiejkolwiek kategorji oby- 
wateli za ich jęzzk i wiarę sprzeczne 
jest z duchem Polski; 

6) Polska jest krajem niedosta- 
tecznie wydajnej i najgorzej opłaca- 
nej pracy, Rząd nie dopuści, zby w 
jakiejkolwiek mierze doznały szwanku 

naszego na zewnątrz. Zarazem pogłę- Słuszne prawa i interesy pracy, aby 
bilišmy to zaufanie przez położenie zapanował wyżysk tej pracy; | 
punktu ciężkości na współpracę , 7) Rząd nie uznastolicy i jej šro- 
gospodarczą państw. Zgłaszając Świa- dowisk politycznych za centrum swo- 
domą chęć do współdziałania w od- jej działalności i swego życia, doce- 
budowie gospodarczej Europy, staje- niając najwyższej wagi zagadnienia 
my się czynnikiem pozytywnym i zaniedbywanej dotąd prowincji, której 
twórczym. Gruntujące się oddawna (Dalszy ciąg na kolumnie drugiej) 

bliższe 5 lecie oraz ukończono instruk« 
cję budżetową i rachunkową. 

/ 

Skarb |



      

“ gdzie tako 

ECHA KRAJOWE 
  

Zjazd Akademików Wojew. Nowogródzkiego 
— Korespondencja „Słowa* — 

Na 6 lipca r.b, zwołany został do 
Nowogródka zjazd akademików Wo- 
jewództwa Nowogródzkiego. Ożył 
Nowogródek, ufność i wiara wstapiły 
w zmęczone szarą codzienną pracą 
społeczeństwo, gdy pokazał się nam 
w całej pełni dobrze zorganizowany, 
pełen życia i zapału zasięp młodzieży 
akademickiej. Tacy są młodzi, silni, 
rwący się do czynu,że gdy nie długo 
już losy ojczyzny wezmą w swe dło- 
nie, wierzymy, że nareszcie dobrze 
będzie. Organizacją swą i działalno- 
ścią pokazali już, że można im zaufać 
iże obowiązki swe wypeln'č po- 
trafią. 

Najważniejszym momentem zjazdu 
było złączenie się w jedno dwu 
związków: powstałego nieco wcześ- 
niej Koła akademików byłej Ziemi 
Mińskiej ze związkiem akademików 
WojewództwaNowogródzkiego. Szcze: 
gólniej obecnie, gdy przeżerzją nasze 
społeczeństwo walki partyjne, kłótnie 
i prywata, naśladowania godnymi ra- 

.dosnym jest fakt takiego połączenia 
się, gdzie obie strony musiały poczy* 
nić pewne ustępstwa dla dobra spra- 
wy, a uczyniły je z ochotą dając 
dowód wyrobienia myśli i serca. 
Szczególniej podkreślić należy pełne 
taktu i zaparcia się postępowanie ko- 
legi Iwaszkiewicza, prezesa i delegata 
Koła Mińszczan w Warszawie. Odtąd 
więc związek będzie nosił nazwę: 
Związek Akademików Województwa 
Nowogródzkiego i Ziemi M/'ńskiej, 

Zjazd dobrze był zorganizowany. 
5 go lipca o piątej po poł. w sali 
Gimnazjum Państwowego odbyło się 
pienarne zebranie, kióre zagaił Prezes 
Związku kol. Romanowicz. 

Następnie kol. Petrusewicz jako 
przewodniczący zjazdu powitał p. 
wojewodę, p. starostę i przedstawi- 
cieli społeczeństwa i w krótkiem a 
treściwem przemówieniu podkreślił 
doniosłość organizowania się mło: 
dzieży kresowej, 

Z działalności Komitetu pomocy 
akademikom wyniki są znaczne, choć 
całe społeczeństwo zamałoj brało w 
niej udział, Pieńiądze z dwuch głów- 
nych imprez: balu i loterji odesłano 

'do Rady Naczelnej w Warszawie, ale 
widocznie tam sposób rozdzielenia 
nie, zawsze był równomierny i dlatego 
może dobrem byłoby choć część tu 
zatrzymywać i tu rozdzielać. : 

Na tem skończyły się przemówie- 
nia, zaktóre przewodniczący serdecz- 
nie dziękował a potem nastąpiły spra: 

wozdania Zarządu z — działalności 
związku za rok 1925 i 1926. 

Następny dzień zajęła praca w 
Komisjach, rewizja ksiąg 1 rachunków, 
dyskusje nad sprawozdaniem Zarządu 
i Komisji Rewizyjnej no i najważniej- 
sze: sprawa połączenia się Nowogró- 
dzian z Mińszczanami tak pomyślnie 
i (sympatycznie załatwiona. . O godz. 
4 po poł. odbyło się plenarne zebra- 
nie, które uchwaliło wnioski komisji, 
udzieliło absolutorjum Zarządowi i 
wybrałojnowy Zarząd: Wskład nowego 
Zarządu Związku Ak. W. N. i Z. M, 
weszli z kol. Michałem Romanowi: 
czem jako prezesem na czele koledzy: 
Edward Iwaszkiewicz, Kazimierz Kra: 
szewski, Stanisław Petrusewicz i Jó- 
zef Okińczyc. O godz. 8 ej uroczyście 
Zjazd zamknięto. N. W. 

— Wnioski П го Zjazdu Akademi- 
ków Województwa Nowogródzkiego. 
Komisji Szmopomocowej: Drugi zjazd Z.A. 
W. N. żąda od przyszłego Zarządu zorga- 
nizowania Kół Przyjaciół Akademika w ka- 
żdem z miast powiatowych województwa 
Nowogródzkiego jeszcze podczas fesji let. 
nich b. i powierzenie przeprowadzenia te- 
go Kołom powiatowym Z. A. W. N. lub 

ch niema jednemu z członków 
rzeczywistych Związku z danego miasta. 

każdem mieście powiatowem Koła 

wiatowe lub człoriek upełnomocniony Ż. 
2. W. N. urządza imprezę dochodową na 

O иооЗОаока оеч Е ос ЯЕи ща италынння ч 

| „Weltdeutschtum*. 

Es giebt ein Deutschland gross 
[und mūchtig, 

Das iiber alle Grenzen geht... 

Niemieckiego _ nieprzebierającego 
w środkach, zachłannego, napastliwe- 
go Drang nach Osten my, Polacy, 
padaliśmy zawsze pierwszą ofiarą. 
Droga przecie na głęboki, rosyjski 
Wschód, prowadziła przez Polskę... 
Urosło stąd porywcze, a przez 150 
lat wpajane nam hasło, że Niemcy są 
«największym» wrogiem narocu pol: 
skiego i Polskiego Państwa. Nie Ro- 
sja, broń Boże, lecz Niemcy. Nie ru- 
syfikacja straszna lecz germanizacja. 
Tysiące włók skonfiskowanych Pola: 
kom po inserukcjach: Kościuszkow: 
skiej, 1830 go, styczniowej — są ni. 
czem w porównaniu „.zamierzonego 
w Poznańskiem wywłaszczenia Pola- 
ków; Syberja zlana męczeńską naszą 
krwią, kazamaty i kopalnie i szubie- 
niczne place ksźni gdzie wyginął 
kwiat polskiej inteligencji najdziel- 
niejszej, najtężejszej — niczem są w 
porównaniu do uderzenia szkolnego 
dziecka polskiego rózgą lub linją przez 
wrzesińskiego nauczyciela pruskiego. 
Przez dziesiątki lat niewolno było 
pisnąć o ogromie zrabowanego lub 
zniweczonego przez Rosję polskiego 
stanu posiadania, nie wolno było 
pisnąć o rosyjskim nahaju — przeto 
całą boleść wzgardę i nienawiść wy- 
ładowywaliśmy na Niemców. Nie tyl- 

Nowogródek. 
rżecz Związku przynajmniej 4 razy do roku 
z pomocą i współdziałaniem Kół Przyjaciół 
Ak. Komitetu Woj. Pom. Ak. względnie 
Sejmików. 

Uchwalono cały sżereg wniosków wzy* 
wających Zarząd do poczynienia starań 0 
stypendja samorządowe, o sposobie udziela- 
nia pożyczek i tp. 

Komisji Kult. Oświatowej: Z. A. W. N. 
uważą pracę kulturalno-oświatową za na: 
czelne zadanie. 
RRS moralnym każdego człon- 

ka Z. A, W,N. jest organizowanie w czasie 
ferji <czwórek oświatowych». 

Zdając sprawę z doniosłości średniego 
szkolnictwa zawodowego urządzić we wrze« 
šaiu r. b. dla rodziców i młodzieży szkół 
ogólnokształcących woj. Nowogr. szereg od- 
czytów zaćhęcających do wstępowania do 
szkół zawodowych. 

Związek prowadzi pracę historyczno- 
etnograficzną przez poznawanie zabytków 
i zbieranie materjału z obyczajów ludu woj, 
Nowogr. Związek popiera pisma wychodzą 
ce na terenie wojew. Nowogródzkiego Ty- 
godnik Nowogródzki i Wspólną Sprawę 
przez nadsyłanie mu swych prac oraz рго- 
pagowanie i rozpowszechnianie takowych i 
współpracę z Redakcją i wydawnictwem, 5» 

rzyczem uchwalono cały szereg wnio- 
sków normujących sposoby pracy kult. ośw. 
1 techniczne jej przeprowadzanie. 

Koimisja Organizacyjna: Uchwalono re! 
gulamin ramowy dia Kół powiatowych, nor. 
mujący etosunek do Związku, Koło powia- 
towe jest jednostką autonomiczną, działająu 
cą na terenie własuego powiatu. W šrodo- 
wiskach uniwersyteckich Koła jako takie 
nie występują, a Członkowie należą do Kół 
środowiskowych Z. A. W. N. Celem Kół 
pow. jest praca na terenie powiatu, gdyż 
przez lepszą znajomość terenu i stosunków 
pracy łatwiej i owocniej się prącnje niż 
przez jednostki dorywcze, Przyczem dużą 
rolę odegrywa sprawa zżycia się kolężęń- 
skiego i podtrzymanie nici współpracy kolei 
żeńskiej i towarzyskiej, Fundusze zostają 
rżelane do Kasy Związku, przyczem każde 
oło ma prawo korzystać z  cało- 

ści sumy wpłaconej jako depozyt. 20 proc. 
tej sumy przechodzi na rzecz Związku. Osią: 
ga się tem zapas gotówki w Kasie Głównej 
1 Kasa Główna jest niejako bankiem kół po* 
wiatowych. Zarząd składa się z 3:ch osób. 
Koła obowiązane są nadsyłać roczne spra- 
wozdania ze swej działalności. W razie roz- 
wiązania się |majątek przechodzi na rzecz 
Związku. 

Wnioski; Zjazd ligi Z,A.W.N. poleca 
nowowybranemu Zarządowi przeprowadze 
nie technicznej strony połączenia się Akad. 
Koła b. ziemi Mińskiej, w Warszawie ze Z. 
A.W.N. do dnia 10 października 1926 r., 
przyczem Ak. 2 W IZAE" rozwiązuje 
się przyczem członkowie Koła wstępują do 
Z.(Ak. W. N. który odtąd nosić Gedi "i. 
awę Związku Akąd. Woj. Nowogr. 1 ziemi 
Mińskiej. Wszelkie sumy przechodzą do ka. 
sy Zw, Ak. Woj. Nowogr. I z. Mińskiej, a 
akta do archiwum Związku. Dzięki temu 
wnioskowi przyjętemu prawie jednogłośnie 
przestały istnieć dwie podobne organizacje 
a nadal pracując ramię przy ramieniu w j = 
dnym Związku umacniać będziemy cegiełkę ZY 
po cegiełce życie narodowe polskie na Kre- 
sach dla dobragi całości Najjaśniejszej Rze- 
czypospolitej Połskiej. > 

K. K. 

POSTAWY. 
„ — (t) Sejmik postąwski zwró: 

cił się do Ministerstwa skarbu z 
prośbą udzielenia mu pożyczki w 
sumie 100 tys. złotych na robot 
drogowe, budowę szpitala i gmachów 
szkolnych, 

W dniu wczorajszym Urząd Wo- 
jewódzki został powiadomiony o 
odmownej decyzji Ministerstwa, wo- 
bec czego zamierzenia sejmiku po- 
stawskiego nie będą mogły być urze* 
czywistnione. 

ŚWIĘCIANY. 
— Niesamowity „przyrost zie- 

mi". Piszą do nas z pow. Święciań- 
skiego, że tamtejszy urząd skarbowy 
przesyłając nakazy płatnicze, często - 
gęsto wyznacza sobie |summy samo: 
wolne powiększając ilość ziemi da- 
nego majątku, do którego nakaz kie- 
ruje. Ostatnio zdarzył się tego rodza- 
ju wypadek, że 'właściciel folwarku, 
posiadającego 571/, dziesięcin, otrzy- 
mał nakaz płatniczy na zapłacenie 
podatku od 67!/, dziesięcin. Rzecz tę 
należałoby bezwzględnie wyjaśnić. 

ko wolno było, lecz najwięksi w na- 
rodzie patrjoci imali się tego — upu- 
stu. Wprost ćwiczono nas, wycho: 
wywano w nienawiści do obecnego 
naszego bezpośredniego od Zachodu 

sąsiada. ! 
My, Polacy, mieliśmy istną pasję 

walczenia na dwa fronty. Mieliśmy 
istną zawsze pasje pchania się mię- 
dzy młot i kowadło. Zamiast mieć 
jednego wroga i dobre plecy га $0° 
bą — do dziś dnia mamy dwóch 
wrogów: z lewa iz prawa. To trady- 
cyjne — i fatalne. A tymczasem 
Niemcy po nad naszą głową ptowa- 
dzili mądrze i wytrwale swóją pdne- 
tration pacifique.. w Rosji, hen, nad 
Wołgą, hen, pod Odessą, pod Sama- 
rą, a nawet w samem centrum pań: 
stwa, w Petersburgu, nie wspomina- 
jąc o petersburskim, carskim dworze. 

My... nie mieliśmy na to wszyst: 
ko czasu — zajęci wygrażą- 
niem  „krzyżactwu*,  Iżeniem „ha. 

katy*, podjazdowemi harcami, 
tyraljerką gotową rozciągnąć się choć- 
by aż pod sam Berlin — jakbyśm 
byli, z wolnej i nieprzymuszonej ej 
awangardą pół azjatycznej Rosji wa= 
lącej się na Europę nie zaś awan- 
gardą Europy, której misją jest albo 
zeuropeizować Rosję albo odepchnąć 
ją za Wołgę i Ural. 

Do Berlina—nie dotrzemy, A i nie 
potrzeba. Co Środkowej Europie, a 
tem bardziej Zachodniej możemy dać 
—my? Natomiast jeżelibyśmy czuli za 
sobą potężne plecy, dawnobyśmy już 

y zadawalniające, 

(Począ'ek na kolumnie pierwszej). 

wysiłkom i życiu rząd poświęci 
szczególną uwagę; 

8) Rząd ani chwili nie będzie stał 
bezczynny i bezradny wobec gniotące- 
go zagadnienia bezrobocia, ale aby 
sprawę tę skutecznie i szybko za- 
łatwił, potrzebna jest zupełna swobo- 
da ruchów, potrzebne są pełnomoc- 
nictwa. 

Znów o polityce zagranicznej. 

Pan minister Spr. Zagran. będzie 
miał niebawem sposobność szczegó- 
łowego oświetlenia na terenie wła- 
ściwej komisji sejmowej sytuacji mię- 
dzynarodowej i zamierzeń rządu w 
zakresie naszej polityki „na zewnątrz. 

Ograniczę się więc tutaj tylko do 
stwierdzenia, że zasadnicza linja tej 
polityki polagsć będzie nadal na na- 
szem sżczerem i zdecydowanem dą- 
żeniu do utrzymania pokoju w wa. 
runkach odpowiadających postulatom 
Państwa, integralności i autorytetowi 
Państwa oraz (uznaniu. konieczności 
jego solidarnej współpracy. z innemi 
państwami nad odbudową gospo- 
darczą świata powojennego. 

Antysemityzm. 

Wychodząc z założenia, że anty- 
semityzm gospodarczy jest szkodliwy 
dla Państwa, rząd uważa za koniecz- 
ne przestrzeganie w zakresie swego 
działania zasady bezstronności i słu- 
szności, bacząc zwłaszcza w zakresie 
podatkowym i kredytowym, a także 
zakresie kredytów produkcyjnych, by 
kierowano. się wyłącznie względami 
rzeczowemi nie zaś względami riaro- 
dowoścoiwemi i wyznaniowemi. 

Rząd stwierdzi w drodze właści- 
wej,.że wszystkie ograniczenia praw- 
ne żydów wydane przez dawne wła- 
dze zaborcze są zniesione i do lud- 
ności żydowskiej stosowane nie 
będą. 

Przygotowywanie ustaw Samo. 
rządowych. 

Rząd docenia konieczność ožy- 
wienia życia samorządowego i dąży 
do  jaknajrychlejszego odnowienia 
przedstawicielstw jako pierwszego 
warunku normalnego działania samo: 
rządów. Rząd widzi dwa wyjścia z 
obecnej sytuacji: albo naprawić zaraz 
bez zwłoki w obecnym ustroju samo- 
rządów w Państwie tylko to co nie- 
odzownie i pilnie naprawy tej po- 
trzebuje, podejmując jednocześnie 
przygotowania gruntownej reformy, 
która zakresem swoim wybiegać mu- 
si poza sprawy samorządu, albo u- 

skać nowe ustawy samorządowe, 
bardziej przystosowane do potrzeb 
życia niż pierwotne projekty rządu, 

Sejm wszedł na tę ostatnią drogę 
załatwienia. sprawy przyjmując dawne 
projekty rządowe z. pewnemi zmiana- 
mi jako własne. 

Rezultaty prac komisji administra- 
cyjne] Sejmu szczególnie w. odniesie» 
niu do ustawy o ustroju miejskim są 

Rząd przygotowuje 
projekt ustawy o ustroju administra- 
cji ogólnej w nadziei, że uda się je- 
Szcze uzgodnić zasady tego ustroju 
z ustrojem samorządu, 

Drugą sprawą wielkiej wagi z 
dziedziny samorządu, którą rząd sta- 
wia sobie jako jedno z głównych 
swych zadań, jest zagadnienie usta: 
lenia zasad gospodarki związków ko» 
munalnych. 

Oświata, 
W dziedzinie oświaty będziemy 

dążyć przedewszystkiem do organi- 
cznego ustosunkowania się szkol- 
nictwa średniego do szkolnictwa 
powszechnego. Szkoły średnie muszą 
znacznie podnieść poziam umysło - 
wy abiturjentów i wobec tego na- 
stąpić musi ustalenie programów 
Szkół powszechnych i gimnazjów 
oraz. rewizja całego szkolnictwa za- 
wodowego celem nadania mu kie- 
runku możliwie praktycznego. 

stali nad Dnieprem; i my, właśnie my 
robilibyśmy od dawna już <porządek» 
nad Wołgą i Kamą z.większem o całe 
niebo powodzeniem niż wszystkie 
Denikiny i Wrangle... 

Ig to tylko — jako para lužnych 
słów i zdań wstępu, 

Nawet, na upartego, można było 
powiedzieć tylko tyle, że naród nie- 
miecki nawet obecnie, po wojnie, to 
wciąż jeszcze nielada potęga i eko- 
nomiczna i militarna i pod względem 
politycznych wpływów i pod wzglę- 
dem zapasów kuitury. Owóż i nam, 
zwłaszcza nam, należy więc nieustan: 
nie przed oczami: czem jest naród: 
niemiecki. Przerwie mi kto może: 

— А niechże go: jasny piorun 
spali! Niemcy tylko dążą do odzyska- 
nia straconych ziem,  szczególniej 
wschodnich, To okropnąść! Chcą 
odzyskać przedwojenną swoją potęgę 
a jeśli się uda, to i przewagę w 
Europie.. To strasznel Ich Luther 
i Stressemann to też najżarliwsi odwe 
towcy, tylko zakapiurzeni.. Układ w 
Locarno to dła nas klęska, wejście 
Niemiec do Ligi bez naszej tam 
obecności... 

Tak jest, tak jest! Wszystko to 
święta prawda. | dlatego właśnie— 
proszę posłuchać, : 

* 

Państwo Niemieckie w Europie, 
Deutsches Reich, ma obeenie obszaru 
472.034 kwadr. kilometry (mniej wię: 

aS>Ł>0-WSO 

Sprawiedliwość, 

W dziedzinie sprawiedliwości po- 
daję do wiadomości Panów: o zamie- 
rzońem przez nas wprowadzeniu no- 
wej polskiej organizacji sądowej, 

któraby zastąpiła dotychczasowy 
chaos organizacyjny. Podstawą tej 
pracy będą projekty komisji kodyti- 
kacyjnej. 

Gospodarka finansowa, 

Rząd przystępuje do opracowania 
programu budżetowo-gospodarczego 
na okres trzyletni, Oszczędność w 
budżetowaniu nie wiąże się w na- 
szem rozumieniu z mechaniczną re- 
dukcją pracowników państwowych, 
lub taką samą redukcją wydatków 
rzeczowych. Skoro tylko warunki na 
tó zezwolą poddamy rewizji uposaże- 
nia pracowników państwowych i 
wojska, które oceniamy jako niedo» 
stateczne. 

Przy Banku Polskim powołany 
będzie do życia bank dolarowy, któ: 
rego zadaniem będzie odegranie roli 
zbiornicy stezauryzowanych dolarów, 
oraz możliwe intensywne rozwinięcie 
działalności gwarantowej i wydatne 
finansowanie eksportu. 

Uporządkowanie kwestji bilonu i 
biletów zdawkowych oraz modyfikacja 
istniejących przepisów dewizowych 
w kierunku przywrócenia wolności 
wewnętrznego obrotu walutami (nie 
dewizami) i wydajaiejszego uchwyce- 
nia dewiz eksportowych na rzecz 
Banku Polskiego sianowi dalszy cykl 
zarządzeń w tym samym kierunku. 

Kontynuowana będzie sanacja ban- 
kowa pod kątem widzenia utrzyma- 

nia silnych jednostek umiejących pod- 
porządkować swój interes inieresom 
państwowym, a następnie przy współ: 
działaniu w kierunku koncentracji 
tych jednostek, a wyemilinowania z 
życia gospodarczego pasorzytnictwa, 
drobnych często nieuczciwych pośred- 
ników kredytowych. Będzie też kon- 
tynuowany wysiłek w kierunku utrzy 
mania aktywności biłansu handlo: 
wego. 

Walka z bezrobociem prowadzona 
będzie przez rząd drogą wprowadze- 
nia w życie ustawy o rozbudowie 
miast przez rozpoczęcie robót pu- 
biicznych o charakterze produkcyjnym 
oraz przez ułatwienie kreduiu gałę: 
ziom przemysłu, mającym podstawy 
dla powiększenia produkcji. 

Rząd przeznacza na ten cel sumę 
powyżej 100 miljonów złotych w tym 
roku. > 

Przewiduje się w drodze pełno- 
mocnictw załatwienie unifikacji prawa 
handiowego i akcyjuego, zmiany usta- 
wy bankowej i statutu Banku Pol. 
skiego, ustawodawstwa celnego, oraz 
zmiany ustaw na których opiera się 
organizacja i działalność monopoli 
państwowych. 

Zakończenie. 

Na tem kończę zarys programo- 
wych zamierzeń rządu.  Jezelibym 
miał ująć w jednem wyrażeniu te 
różnorodne dążenia, nie móglbym zna: 
leść innej definicji jek ta, która się 
wyraża słowami «rząd pracy». Pracy. 
twórczej, uczciwej a stanowiącej pod- 
stawę życia i dobrobytu, każdej jed- 
nostki i każdego społeczeństwa. Pra: 
cę tę w miarę sił naszych dawać za: 
mierzamy, ale mamy również prawo i 
wolę żądać jej od całego narodu. 
Oto jest zarys sumy, na którą pano- 
wie podpisujecie weksel zwany pełno- 

mocnictwami rządu. 
Projekt pełnomocnictw opracowa- 

ny przez komisję nie czyni zadość 
naszym pragnieniom. 

Rozumiem, że skrępowania dla 
rządu, które z niego wynikają biorą 
Panówie na swoją odpowiedzialność. 
Udzielone nam pełnomocnictwa weź: 
miemy z rąk panów w  głębokiem 
przekonaniu, że nakreślone przez nas 
zasady i metody działania pozwolą 
na zrealizowanie w tych ramach 
przynajmniej części naszych za- 
mierzeń. 

Gadzinowa prasa w Kownie. 
„Echoć i „Kowner Zeitung'— Dalsze rewelacje 

Z Kowna donoszą o nowych rewelacjach tyczących tajnych subsydji 
udzielanych przez poprzedni rząd różnym organizacjom i osobom pry: 
watnym. Okazało się że poprzednia większość rządowa chrześcijańskiej: 
demokracji zdołała przekupić rosyjską frakcję sejmową i gadzinowe ga- 
zety: rosyjską „Echo“ i żydowską „Kowner Zeitung" za łączną sumę 
115000 litów. Za inne ujawnione bezprawne wydawanie pieniędzy pań: 
stwowych, skład byłego gabinetu ma być oddany pod sąd. Sejm na po- 
siedzeniu niedzielnym powziął odpowiednią rezolucję. 

„Prowincje Bałtyckie" Niemiec. 
Z Rygi donoszą: Wychodzące tu pismo aje, | 

Luther na otwarciu uroczystem 10-tych targów  krolewieckiči kanclerz 
„Rigas Zinas* podaje, że 

wypowiedział życzenie, caby w jaknajkrótszym czasie prowincje bałtyc- 
kie zostały dia Niemiec zdobyte. Jest to zadanie — powiedział kanclerz, 
— które za wszelką cenę wykonane być musi». ` 

Mowa wywarla wielkie oburzenie na Lotwie. 

Zamach na posła Birka (?) 
Według doniesień z Moskwy, poseł estoński Birk stał się teraz bohate- 

remi Sowietów. Pisma sowieckie zaznaczają, że wyznanie Birka zamieszczone 
w pismach moskiewskich jest wyjątkowym dokumentem w historji ludzkości, 
który demaskuje burżuazje w oczach Świata, Według dalszych źródeł sowiec- 
kich, zamach na b. posła, który według jego słów przygotownie estoński sztab 
generalny, został dokonany, ale się nie udał. Mimo to 
zeta» pisze, że urzędowe siery estońskie byn 

1 <Krasnaja „Ua- 
mniej nie zrezygnowały z zamor: 

dowania Birka i czekają jedynie momentu odpowiedniego, 
Wszystkie te insynnacje uważane są w Rewlu za bezczelne kłamstwa. 

Węgiel polski przez Rygę do Angjji. 
Z Rygi donoszą: Transport węgla polskiego przez Łotwę do Anglji, roz- 

pocznie się w dniach 20 i 21 bm. Na Łotwie czynione są wielkie przygotowa- 
nia do przeładunku węgla w wagony i w porcie. Na granicę wydelegowano kil- 
ku specjalnych urzędników celnych. Pisma ryskie z zadowoleniem stwierdzają, 
że tranzyt węgla polskiego zalrudni większą ilość bezrobotnych Łotwy. 

Samobójstwa spekulantów, 
PARYŻ 16 VII PAT, Matin donosi z Brukeeli, że od niedzieli popełniło samo: 

bójstwo 4:ch spekulantów giełdowych grających na zniżkę franka, 

  

cej 47 miljonów hektarów), ludności 
zaś 59.852.682 „dusze* czyli o jakich 
7 miljonów mniej niż na początku 
roku 1914 go. 

Zainteresujmy się jednak ile Niem- 
ców jest wogóle na ziemskim globie? 
Gdziekolwiek bowiem jest choć naj- 
mniejsza ich grupka, poczuwa się 
ona do absolutnego solidaryzowania 
się z całym narodem niemieckim nie: 
tylko duchem lecz—w razie potrzeby 
—wszelkiemi dostępnemi sposobami. 
Czuwa zresztą nad tem aby tak było 
poiężny związek związków, powstały 
w 1919-tym, niemiecki 'Schutzbund, 
do którego należy przeszło sto zrze- 
szeń. 

Jakże się rzecz ma $w „oderwa- 
nych* od Niemiec prowincjach i 
dzielnicach („Eatrissene gebiete*)? 

W Alzacji i Lotaryngji gdzie przed 
wojną byłą ogółem ludności 1 874.014, 
pozostało--podobno—1 600.000 Niem 
ców. W okręgu Kłajpedy (Memla) 
połowa ludności jest niemiecką, czyli 

*) Do «<Szutzbundu> należy też niemie- 
cki <Ostmarkenverein» powołany do życia 
przez Bismarka w 1894—tym, liczył przed 
wojną 55,000 członków, obecnie, po odpad- 
nięcin Wielkopolski od Państwa Niemiec. 
kiego utracił swoje przedwojenne znaczenie 
Czuwa też dziś głównie nad ftem, aby od- 
łączone od Niemiec dzięlnice i prowincje 
nie utraciły duchowej łączności z byłą swo- 
ją macierzą — jak wyraża się dr. Karol 
Egon Gundhart w dziełku swem «Die Ver- 
teilung des Weltdeutschtums» (1923) z któ. 
rego wszystkie przytoczone tu dane wyjmu. 
jemy. 

'poczytujących język 

jest tam Niemców mniej więcej 
75 000. 

Mówiąc nawiasem, założył miasto 
Memel w 1252-gim roku hflandzki Za- 
kon Kawalerów Mieczowych. Lud- 
ność litewska jest tam napjywową. 
Fryderyk Wilhelm |-szy sprowadził 
do Memla 20000 najrodowitszych 
Niemców—z Salzburga. 

Sporo Niemców (up. kupców i 
różnych przedsiębiorców) było przed 
wojną w Holandji i Belgii. W dzi- 
siejszej Bglgji jest kawał ziemi zwany 
Arl et Beulen. Historycy niemieccy 
chełpią się, że z tego zakątka wy- 
szedł słynny bohater wojen Krzyžo-. 
wych : Godelnard van Beulen, czyli 
jak go bardzo mylnie zowią Gott- 
fried de Bouillon. Tam, w Arl i Beu- 
len craz w szerokim ich promieniu 
żyło przed wojną ze 40.000 ludzi 

niemiecki za 
ojczysty i macierzysty. W całej Bel- 
gii, w  1014-tym liczono około 
130000 Niemców. Ilu ich jest obec- 
nie? Nader trudno sprecyzować. 

W Szwajcarji znajdziemy prawie 
3 miłjony Niemców; w Szwecji (bar- 
dzo germanodilskiej!) niewielu, jakich 
5000, głównie w Sztokholmie, w Gó- 
teborgu i w Malmó; tyleż w Norwe- 
gii. W Danji, według statystyki z 
1911 go, powinno przebywać stale 
do 40,000 Niemców. W Szlezwiku i 
Holsztynie (co je Danja odzyskała) 
sami Niemcy przyznają, že jest wigk* 
szość Dufezykėw, ale... ale... nie 
przebrzmiała jeszcze bynajmniej w 
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Obrazki i obrazeczki. 

Dyrekcja Dróg Wodnych działa! 

Od niepamiętnych czasów jeździła pu= 
bliczność wileńska do Werek i z powrotem 
na pokładzie statków—i dobrze było! 

Jedna to z przednich rozrywek, nie ob- 
fitującego w nie grodu Gedymina:; w piękną 

pogodę przejechać się do Werek i z powro- 
tem właśnie na pokładzie jakiegoś tam <Pa- 
na Tadeusza», <Kurjera», <Śmigłego> lub 
<Sokoła>, 

I oto nagle na tę nieszczęsną naszą 

publiczność, bynajmniej przez najrozmaitsze 

władze i zarządy nie rozpiesżczaną, spada za« 

kaz: nie wolno ani siedzieć ani stać na sta- 
tku do Werek! 

Nie wolno? Co? Dlaczego? Co się stało? 
A to — tydzień temu — spostrzegła się 

nasza miejscowa Dyrekcja Dróg Wodnych, 
że gdy się na pokładzie statku zgromadzą 
pasażerowie, statek może... przewrócić się: 

Przewrócić się? Ależ tego nigdy nie 
bywałc? 

Tak, odpowiada Dyrekcja, jeżeli nie by- 
wało to... może, co nie daj Boże, stać się 
którego dnia. 

Dyrekcja jest od tego aby — | 
No, iaby coś przecie robić na grunci 
miejscowym. Dzłąłąć musi Dyrekcja! Otóż i 
Dyrekcja działa. 

A publiczność gębę z podziwu rozdzia- 
wia.. i dusi się, biedaczka, w przepełnio- 
nych statku kajutach w najpiękniejszą, jaką 

kiedy Bóg dał, pogodę. 
Jakże to jednak jest? 
Gdy puszczono na Wilję np. statek pod 

nazwą «Śmigły», oglądąła go przecie ze 
wszech stron wówczas komisja Dyrekcji 
Dróg Wodnych. Nic wówczas nie miała 
przeciw znajdowaniu się publiczności na po! 
kładzie. 

I aż teraz dopiero spostrzegła Dyrekcja 
Dróg Woduych «groźne niebezpieczeństwo»!' 
którego nofa bene niema. 

Trzeba było. widzieć, co się w ubiegłą 
niedzielę działo na statkach Werkowskich... 
Po dwóch policjantów na każdym statku 
uganiało się za publicznością wciąż... wry* 
wającą się ną pokład. 

Pozostawali na nim jedynie najbliżsi 
znajomi i protegowani pp. funkcjonarjnszów 

„ bezpieczeństwa publicznego. 
Drobna ta atoli garstka nie przeważyła 

na bok żadnego statku. Przeważała tylko... 

szalę sprawiedliwości na niewłaściwą stronę, 
Bo już jeżeli nikomu nie wolno ani stać ani 
siedzieć na pokładzie... to nikomu! Prawda? 

A najlepiej umieścić na pokładzie «Pa* 
na Tadeusza» i <Śmigłego» napisy dużemi 
literami na deskąch.co się zowie: <Tu nie 
wolno ani' siedzieć ani staćl» 

Do «wszystkich Wilna osobliwości przy- 
będzie jeszcze jedna, 

Komfort w aeroplanach. 
Aeroplany angielskiej linji Imperial Air- 

ways zapewniają pasażerom komfort -pod 
każdym względem. Pomyślano nawet o zda- 
rzających się cząsami wypadkach morskiej 
choroby, które coprawda zdarzają się bąrdzo 
rzadko, Jeden z pilotów tej linji twierdzi, iż 
na 50 pasażerów najwyżej dwóch w razie 
zaburzeń atmosferycznych zdradza pewne 
objawy morskiej choroby. Wszyscy pasaże- 
rowie mają do rozporządzenia dokładne ma: 
py, na których jest wytknięta droga, jaką 
przebiega aeroplan. 

OWIES karmowy 
poleca 

Wileński Syndykat Rolniczy. . 
Wilno, Zawalna 9, tel. 323. 
  

CASCARINE 

LEPRINCE 

LECZY 
PRZYCZYNY i SKUTKI 

ZATWARDZENIA 
Sprzedaż w aptekach i składach 

aptecznycz. 
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Niemczech pieśń  Strassa 
nitza z roku 1844-g0, 

Schleswig, Holstein, meerumschiungon, › 
Deutscher Sitte hohe Wacht, 
Wahre treu, was schwer errungen, 
Bis ein schóner Morgen tagt! 

Pieśń ta należy po dziś dzień do 
najbardziej patrjotycznego repertuaru. 

Ale idźmy dalej 
„ „Co się stało z Niemcami w dzi- 

siejszej suwerennej Łotwie i w samo- 
dzielnej państwowo Estonj! Co się 
siałol Za wrogów państwa poczyty- 
wani dziś są ci, którym oba te kraje, : 
tak dobrze jak wszystko zawdzięczają. 
Na Łotwie, na 15906131 ogółu lud- 
ności znaleziono—jak utrzymuje, dr. 
Gundhart—w 1920 tym jeszcze Niem- 
ców 58.113 tu, A. Bihlmans („La Let- 
tonnie d'aujourd'hui* Ryga, 1925) wy- 
kazując na Łotwie dzisiejszej do 2 
miljonów ogótu mieszkańców, daje 
z_ niej Niemcom tylko 3,64 procentu 
(Gundhart 3,6 proc.) Pomimo - tak 
małej liczebności zdołali jednak Niemcy 
wprowadzić do ryskiego sejnu sze: 
ściu posłów (na ogólną liczbę stu), a 
w Estonji reprezentują 30 000 Niem- 
ców (na ogólną liczbę 1.109.479 ogółu 
ludności) czterej posłowie do sejmu 
(wśród nich ze sfer ziemiańskich 
jest bar. Stackelberg). 

W Finlandji, na 3300 000 ludności 
jest wszystkiego 2.000 Niemców. Na 
Litwie, czyli w Republice Litewskiej 
w przybliżeniu 70.000, których re- 
prezentuje w Sejmie 
poseł. 

ži Chem- 

jeden tylko |
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KURJER GOSPODARCZY 
ZIEM WSCHODNICH 

Kształcenie akwizytorów. 

Uświadomienie gospodarcze czy: 

ni'w ostatnich czasach coraz szyb- 

cze postępy. Przemysł polski zwraca 

coraz baczniejszą uwagę na braki 

organizacyjne, na przestarzałe rzą: 

dzenia i nieekonomiczny sposób pra- 

cy. Zasady naukowej, t. j. celowej i 

oszczędnej gospodarki zyskują coraz 

szersze rozpowszechnienie. Podobnie 

korzystny objaw zauważyć się daje 

w kołach uŚwiadomionego handlu. 
Także i ten doniosły dział życia go- 

spodarczego utwierdza się w przeko- 

naniu, że dotychczasowe metody 

sprzedaży nie odpowiadają warun- 

kom nowoczesnego obrotu gospo- 

darczego. W szkolnictwie handlowem 
budzą się nowe prądy, a kupiectwo 

interesuje się coraz żywiej wprowa- 

dzonemi dawno już na zachodzie 

formami organizacji w handlu, nowo- 
żytnemi sposobami reklamy, zmianą 

stosunku do klijenta i t: d. _ 

Od pewnego czasu stał się Kra- 
ków jednym z ruchliwszych ośrod- 
ków wprowadzzjących w życie ha- 

sła organizacji naukowej. Czynny 
przy Izbie handlowej i przemysłowej 

Wydział Organizacji Pracy poświęcił 

też uwagę kwestjom  zmodernizowa- 

nia obrotu towarowego i opracował 

program planowej akcji dla podnie- 

sienia poziomu działań kupieckich. 
Pierwszym przejawem tej akcji 

był odbyty w czerwcu b. r. nauko- 

wy Kurs Kształcenia Akwizytorów, 
którego myślą przewodnią było do: 

starczenie polskiemu przemysłowi, 
handiowi, towarzystwom  ubezpie- 
czeniowym, wydawniczym, reklamo- 
wym 1 { d. wyszkolonego ra nowo 

czesnych zasadach materjału komi- 

wojażerów, akwizytorów  podrėžują- 
cych, przedstawicieli i t. d. 

Program nauki ustalono wedle 
wzorów Zachodu, głównie zaś przy- 
kładu Ameryki, gdzie n. p. w biežą- 
cym roku urządziły uniwersytety 72 

kursy tego typu. Kandydaci na kurs 
poddani zostali w Instytucie psycho- 
technicznym fachowemu badaniu uz- 
dolnienia przy użyciu bardzo pomy: 
słowych testów dla stwierdzenia 
wymaganych w tym zawodzie spec- 
jalnych uzdolnień umysłowych. 

Prelegentów dobrano z wybitnych 
znawców teoretycznych i praktycz- 
nych gałęzi wiedzy komercjalnej, ze 
specjalnem uwzględnieniem uzyska- 

nych na zachodzie naukowych wy: 
ników badań w tej dziedzinie. 

Jako przewodnią myśl nauki przy: 
jęto zmianę dotychczasowej polityki 
w stosunku do konsumenta, która 
jest w Ameryce centralnem zagad- 
nieniem całej t. zw. sztuki sprzeda 
wania. 

Tylko bardzo dokładne poznanie 
potrzeb klijenta i wysunięcie na pierw- 
szy plan jego korzyści, zapewnić mo- 
że sprzedającemu stałe powodzenie 
w pracy. Klijenta należy dokładnie po- 
znać. Temu celowi służą zdobycze 
psychologji stosowanej, pozwalającej 
rozróżnić typy charakterologiczne ku- 
pujących. Do tego celu zdąża zasada 
stosowania jedynie eżycznych sposo- 
bów sprzedaży. tym kierunku 
współdziała wresżcie bezwzględna za: 
sada lojalności wobec konkurencji. 

Wykłady prof. Adama Krzyżanow= 

skiego. Dr. WŁ Medyńskiego, doc. 
inż, Biegeleisena, dyr. Beresa, dyr. 
Dygata, prof. Balickiego, dr. A. Gro- 
ssa i kilkunastu innych pierwszorzęd: 
nych prelegentów ujęły w zwartym 
systemie całokształt wiadomości, po- 
trzebnych do stworzenia nowego w 
naszych stosunkach typu pośrednika 
handlowego, którego działalność w 
Stanach Zjednoczonych, Angiji, Fran- 
cji i Niemczech stała się potężnym 

bodźcem do rozszerzenia zbytu gigan- 

  
  

W teraźniejszóm państwie Węgrów 
przebywa nie więcej nad 550 000 
Niemców (w Budapeszcie do 100.000), 
którzy się do zbytku dobrze į wy- 
godnie tam nie czują. W dzisiejszem 
państwie Czechów i Słowaków po- 
zostało jeszcze 3 i. pół miljona Niem- 
ców. Rząd czeski z osobliwą czuj: 
nością ma na oku szkolnictwo tam- 
tejsze niemieckie, Niemcy bronią się 

uporczywie. Niemiecki  patrjotyzm 

na czeskiej ziemi kwitnie w. najlepsze, 

Samych czasopism niemieckićh wycho- 
dzi w Czechach 220. Sami Czesi 
-wydają liczne czasopisma, i wcale nie 

byle jakie — po niemiecku. Wystar- 
czy przytoczyć wielki znakomicie re* 
dagowany dziennik „Prager Presse". 

W  pariamencie |bukareszteńskim 
suto jest reprezentowana ludność nie: 
miecka teraźniejszej, Wielkiej Rumunii, 
Romania Mare. W Senacie zasiadają 
biskup Teutsch, dziekan dr. Schulle- 
rus, pułkownik gen. sztabu von Mo- 
iler i prezes Związku Przemysłowców 
dr. Polony, a w Sejmie dziesięciu 
Niemców zajmuje poselskie fotele. A 
ludności niemieckiej w Rumunji tera- 
źniejszej względnie (na 16 przeszło 
miljonów ogółu ludności) nie dużo: 
jakich tylko 800 000. Małoż to Niem- 
ców było przed wojną na Bukowinie, 
w S'edmiogrodzie, w Dobrudży? 

A w odrodzonej Rzeczypospolitej 
Polskiej? Szeroko rozwodzi się nad 
1а kwestją dr. Qundhart aby dojść 
do ostatecznego zniosku, że w grani- 
cach Państwa Polskiego przebywa — 

tycznej produkcji fabrycznej tych na- 
rodów. 

Rzucona przez kierownictwo kur- 
su idea dalszej kooperacji słuchaczy 
znalazła należyty oddźwięk. Powstało 
„Koło absolwentów kursu kształce- 
nia akwizytorów przy wydziale orga- 
nizacji pracy”, którego zadaniem jest 
zwalczanie nielojalnej konkurencji w 
zawodzie, propagowanie zasad solid: 
ności i haseł etycznej pracy, wymia- 
na doświadczeń zawodowych, po- 
średnictwo pracy itd. : 

Powtórzenie kursu akwizytorów 
projektowane jest na koniec bieżące- 
go roku. 

W programie wydziału na przy- 
szły rok szkolny leży dalej urządze- 
nie kursu sztuki sprzedawania, kursu 
dekoracji wystaw sklepowych, kursu 
reklamy kupieckiej, oraz specjalnego 
kursu dla kształcenia deklarantów 
celnych i pomocników spedycyjnych. 

INFORMACJE. 
Przeciążenie podatkowe anie- 

sumienność płatników. 

lm więcej podatek przekracza 
zdolność płatniczą lub zmusza do 
pokrywania go kosztem substancji 
majątkowej, tem częstrze są wypadki 
niesumienności płatników pomimo 
wysokich kar grożących w konsek- 
wencji wykrycia niesumienności. Po- 
twierdza to statystyka przeprowadzo- 
nych rewizji ksiąg handlowych i ze- 
znań o obrotech. 

W. r. 195 przeprowadzono w 
całej Polsce 14.873 rewizji ksiąg han* 
dlowych, a w 10664 przypadkach 
ustalono między zeznanym a faktycz- 
nym dochodem i obrotem — poważ- 
ne różnice. Wskazuje to, że niemal 
co czwarty płatnik nie dość ściśle 
dokonywał zeznań. Wysokość ustalo- 
nych różnic przy zeznaniu o doko- 
nanych obrotach wynosiła 404 miljo- 
ny złotych, a przy tych dochodach 
83,5 milj. zł Wskutek tych różnic 
skarb otrzymałby 6 9 miljonów mniej 
podatku obrotowego, a o 18 miljo: 
nów złotych mniej podatku docho- 
dowego, t. j. razem niesumieność ро- 
datników naraziłaby skarb na stratę 
27 miljonów złotych. W związku z 
tem wytoczono 1,140 spraw karnych 

10-procentowy dodatek do po- 
datku. 

W „Dzienniku Ustaw Rz. P.* 0- 
głoszone zostało rozporządzenie mi- 
nistra Skarbu z dnia 8 lipca b.r. do- 
tyczące wykonania ustawy uzupełnia: 
jącej prowizorjum budżetowe na czas 
od 1 maja do 30 czerwca 1926 r.i 
ustawy o prowizoijum budżetowem 
ną czas od.1 lipca do 30 września 
1926 r. 

Rozporządzenie powyższe zarzą- 
dza pobieranie nadzwyczajnego do- 
datku w wysokości 10 proc. od po- 
datków bezpośrednich z wyjątkiem po- 
datku dochodowego i takiego same- 
go dodatku w wysokości 10 proc. od 
podatków pośrednich i opłat stemplo- 
wych, uiszczanych w gotówce z wy- 
jątkiem podatku majątkowego, oraz 
podatku spadkowego i od daro: 
wizn. 

3.000.000 dolarów na budowę 
elewatorów. 

Rząd polski za pośrednictwem 
Banku Gospodarstwa Krajowego pro- 
wadzi podobno z firmą nowojorską 
„Ulen et Co* rokowania w sprawie 
zaciągnięcia długoterminowej pożycz- 
ki w kwocie 3000000 dol. na budo- 
«wę elewatorów zbożowych w kraju. 
Przypuszczalnie w razie zaciągnięcia 
pożyczki, która ma wszelkie widoki 
dojścia do skutku, firma „Ulen* sama 
podjęłaby się budowy elewatorów pod 

okrągłą cyfrą—1.750.000 Niemców. 
We Włoszech najbardziej zwartą 

grupę tworzą Niemcy na północy 
Trieniu, w owym „oderwanym* od 
Austrji Tyrolu, o którym, jak nieprze- 
stają zapewaiać nacjonalistyczne or. 
gany prasy i berlińskiej i wiedeńskiej 
Niemcy „nigdy nie zapomną”, Summa 
jednak summarum niema we Wło- 
szech więcej Niemców nad jakich 
230 tysięcy. W Rosji Sowieckiej (przy- 
pomnijmy sobie kolonje nad Wołgą 
aczkolwiek przez hordy boiszewickie 
mocno przetrzebione podczas akurat- 
nych „pogromów *, przypomnijmy $0- 
bie kolonje niemieckie w dzielnicach 
Czarnomorskich jeszcze z czasów 
Katarzyny Il-giej etc.) przebywa jesz- 
cze — podobno — przeszło miljon 
rodowitych Niemców. 

: Ameryce Północnej osobli- 
wie w Stanach Zjednoczonych, po- 
tężha pod _ względem  ekono- 
micznym, zajmująca w kraju bar- 
dzo wpływowe „znaczenie, bardzo li- 
czebna ludność niemiecka nie ode- 
grała podczas wojny takiej roli, 
jaką by mogła odegrać. Wojna za* 
skoczyła ją nie zorganizowaną wcale 
na gruncie narodowym. To też po 
wojnie nawet ludność niemiecka w. 
Stanach Zjednoczonych zmalała i 
zeszła z zajtmowanego szczebla so- 
cjalnego; dość powiedzieć, że pod- 
czas gdy w 1914::ym wychodziło w 
Stanach przeszło 500 czasopism nie- 

mieckich, ukazywało się ich w 
1920-tym. zaledwie 185, a_ wielki, 

kontrolą i bezpośredniem kierownict- 
wem Min. Robót Publicznych. - Zbu- 
dowane w ten sposób elewatory 
przyczyniłyby się bardzo do uregu- 
lowania naszego eksportu płodów 
rolnych zagranicę, 

Parcelacja w roku bieżącym. 

Zgodnie z ustawą z dn. 28, XII. 
1925 r. o wykonaniu reformy rolnej 
Min. Reform Rolnych ma obowiązek 
rozparcelowania w ciągu 10 lat mini- 
mum po 200 tys. ha rocznie. 

Na kontyngent r. b. złoży się re- 
manent 2 lat ubiegłych, pochodzący 
z niedokończonych w r. zeszłym 
parcelacyj rządowej, instytucyjnej i 
prywatriej, który wynosi: 1) z parce- 
lacji rządowej—193 981 ha, 2) z par- 
celacji instytucyjnej—195 672 ha, 3) 
z parcelacji prywatnej — 416 397 ha, 
razem— 806051 ha, oraz obszar ma- 
jątków z „wykazu imiennego"—ogło" 
sżonego w numerze 2 Dz. Ust. par. 
14 — wynoszący około 50 tys. ha. 
Obszar powyższy wtedy dopiero zo* 
stanie zaliczony do tegorocznego 
kontyngentu, o ile majątki z „wyka- 
zu imiennego* zostaną rozparcelo- 
wane dobrowolnie do dnia 1 grud- 
nia 1926 r. 

Według prowizorycznego zesta- 
wienia sprawa parcelacji za kwartał 
I r. b. przedstawia się następująco: 
parcelacja rządowa—15162 ha, par- 
celącja instytucji —4.755 ha, parcelacja 
prywatna—20.487 ha. Lata zaś ubieg- 
łe dają takie wyniki: 

Od 1919—1926 r. rozparcelowano: 
parcelacja. rządowa—objektów 2.220-- 
301,925 ha, parcelacja instytucji— 
objektów 1233—211.013 ha, p»rce- 
lacja prywatna — objektów 7923— 
300.218 ha, razem objektów 113.76— 
813.156 ha. 

Nowe wydawnictwa. 
— Staraniem «Przemysłu i Handlu» 

(tygodnika wydawanego nakładem M-wa 
Przemysłu i Handlu przy współudziale Mi- 
nisterstw Skarbu, Kolei oraz Rolnictwa i D. 
P) ukazał się zeszyt Nr. 1'szy (lipcowy) in- 
formacyjnego miesięcznika gospodarczego 
w Polsce w języku angielskim p. t. «The 
Polish Economist». Obok obfitego materjału 
informacyjno - statystycznego wydawnictwo 
zawiera szereg artykułów rzeczowych, jak: 
«Sytuacja ekonomiczna w maju», «Stan eko- 
nomiczny Polski powojennej», <Trudności 
w dziele stabilizacji złotego», «Traktaty han- 
dlowe Polski», «Polska taryfa celna», <Nie- 
miecko-polskie stosunki handlowe» 1 t. p. 
Starannie wykonane zdjęcia uzupełniają ca- 
łość. Między innemi znajdujemy tu widok, 
ROSS z większych tartaków w Wilnie (Ł. 
zejniuka). 3 

O celowości i gwąłtownej potrzebie te- 
go rodzaju wydawnictwa” niema co mówić, 
Uczyniony został nareszcie krok, który zbli- 
žy nas do  przemysłowo'handlowych sfer 

angielskich i innych, niezbyt orjentujących 
się co do wartości ekonomicznej Polski i jej 
zasobów. 

— Ministerstwo Spraw Zagranicznych 
ogłosiło drukiem sprawozdanie gospodarcze 
konsulatu w Morawskiej Ostrawie p. t. 
«Morawy i Śląsk w roku 1925». jest to w 
r. b. Nr. l-szy wydawanych przez Miwo 
sprawozdań gospodarczych placówek zagra- 
niczuych Rzeczypospolitej Polskiej. Zawiera 
26 stron. : 

WIADOMOŚCI BIEŻĄCE 
— (o) Podwyżki opłat. Jak 

wiadomo, wszedł już w życie nad- 
zwyczajny 10 proc. dodatek od po* 
datków ZY z wyjątkiem 
podatku dochodowego oraz dodatek 
w wysokości 10 proc. od podatków 
bezpośrednich i opłat stemplowych, 
uiszczanych w gotówce z wyjątkiem 
podatku majątkowego oraz do po: 
datku spadkowego i od darowizn. 
Dodatek ten nie ma zastosowania do 
podatku od lokali i placów niezabu- 
dowanych, danin, opłat celnych oraz 
do podatków samorządowych. W 
związku z powyższem podniesiona 
została z dniem 16 lipca o 10 proc. 
cena urzędowych blankietów wekslo- 
wych oraz znaczków pocztowych z 

OS IATA SSE ATS ST ZE ROZSZ OCZ DY ZPOW OZ ZZOZ TINA ZY Z RDZ, 

przedwojenny Nationalbund, liczący 
przed wojną 2 miljony członków, 
przestał podczas wojny istnieć. Teraz 
dopiero zaczynają Niemcy w Stanach 
Zjednoczonych podnosić z powrotem 
głowę, stawać krzepko znów na nogi, 
i organizować się, korzystając skru- 
pulatnie z otrzymanej nauki. Ani 
wątpić, że mniejwięcej 6 miljonów 
Niemców przebywających obecnie w 
Stanach Zjednoczonych rychło bardzo 
stanowić tam będzie nielada potęgę 
ekonomiczną, społeczną i — poli- 
tyczną. 

W Brazylji znajdzie się do 600000 
Niemców. W Afryce... pomimo utraty 
kolonij, Niemcy żwawo ruszają się. 
W Pretorji, w Kapsztacie etc, poza- 
mykane podczas wojny szkoiy nie- 
mieckie zaowu są otwarte; w Preto. 
rji znowu wychodzi dziennik „Der 
Deutsch-Afrikaner". 

W Azji, w Austrji.. Gdzie Niem- 
ców niema! 

Owóż otrzymamy w rezultacie 
ostatecznym liczebność ogólną naro* 
du niemieckiego na ziemskim globie, 
dochodzącą w okrągłej cyfrze — do 
dziewięćdziesięciu miljonów. 

Cyiry mają własną, znakomitą 
wymowę. A gdy przypomnimy starą 
i wszechstronną kulturę narodu nie- 
mieckiego, tudzież jego pracowitość, 
rzeczywisty patrjotyzm i wytrwałość— 
komentarze chyba wszelkie będą 
zbyteczne. 
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wyjąłkiem znaczków  wartošci nomi- 
nalnej 5 -groszy. 

— (о) W sprawie zeznań do 
podatku obrotowego. W myśl 
przepisów nowej ustawy o. podatku 
przemysłowym, zeznania o obrocie 
winny być składane jednorazowo za 
cały ubiegły rok kalendarzowy do 
dnia 15 lutego roku następnego. Wo- 
bec tego zbędne jest składanie obec: 
nie oddzielnych zeznań o obrocie za 
pierwsze półrocze r. b. 

(x) Kredyty na nawozy 
sztuczne, Bank Polski na posiedze- 
niu w dniu 14 lipca postanowił zwię 
kszyć przyznane już w tym roku kre- 
dyty na zakupy nawozów sztucznych 
dla rolnictwa jeszcze o 9 miljonów 
zł, przeznaczonych wyłącznie na 
superfosfaty, Ważna ta decyzja po- 
wzięta zgodnie z polityką rządową, 
mającą na celu dążenie do ożywienia 
życia produkcyjnego przez podniesie- 
nie rolnictwa, posiada doniosłe zna- 
czenie. Wpłynie ona па ożywienie 
przemysłu, oraz zabezpieczy jesien- 
nym zasiewom należytą i lepszą niż 
dotychczas uprawę ziemi. 

, — (o) Władze skarbowe nie 
mogą zajmować pieniędzy, prze- 
syłanych przez pocztę. W zwią- 
zku z zajmowaniem przez władze 
skarbowe różnych wkładów i depo- 
zytów na rachunek podatków, do- 
wiadujemy się, że w myśl ustawy z 
roku 1924, niedopuszczalne jest zaj- 
ście, przegląd i otwieranie przesyłek 
pocztowych, lub udzielanie. o nich 

wiadomości. Art, 16 ustawy  stwier- 
dza, że przesyłki powierzane poczcie 
nie mogą być obciążone lub zejęte 
przed oddaniem ich odbiorcy. 

Wobec tego niepokój wśród kup- 
ców jest nieuzasadniony, gdyż pie- 
niędzy przekazywanych dla nich pocz: 
tą lub z inkasa ani władze skarbo- 
we, ani sąd zabrać nie może, 

KRONIKA MIEJSCOWA. 
— (x) Z iargowiska R: 

W ubiegły piątek spędzono na rynek Po 
narski: koni — 33 szt., za które płacono od 
40 do 500 zł, bydła rogatego 119 szt. płae 
cono od 95 do 300 zł., świń 127 szt. pła- 
cono od 24 do 360 zł, prosiąt 51 szt. pła- 
cono od 5 do 12 zł, owiec 66 szt. płacono 
od 15 do 25 zł., cieląt 146 szt. płacono od 
52 do 400 zł. za sztukę. 

GIEŁDA WARSZAWSKA 
19 lipca 1926 r. ; 

Dewizy I waluty: 
Tranz. Sprz. Kupno. 

Dolary 9,15 9,17 913 
Holandja 370,60 _ 371,52 _ 369,68 

Lond, 4485 44,97 44,74 
Nowy-Vork 9,20 9.22 9.18 
Paryż 20,00 22,05 1995 

Praga 21905512631.7 21,23 
Szwajcarja 178,60 _ 179,04 — 17816 
Wiedeń 130.39 130.72 130 06 
Włochy 31,00 31,28 30,92 
Belgja 21,15 21.20 21,10 
Stokhoim 24715 24777 246,53 

Papiery wartościowe 

Pożyczka dolarowa 65.00 (w złotych 598 — 
° kolejowa 148,00 — 

5 pr. pożycz konw. 42,50 4350 — 
pr. pożyczk, konw, - — — 

—proc. listy zast. 
ziemskie przedw, 31,75 3125 — 

  

"KRONIKA 
WTOREK. 

@ о„к 
Czesł. Hljasz.l 

Jutro 
Kunegundy. 

KOŚCIELNA. 

— (x) Wyjazd metropolity ks. 

Roppa z Wilna. Ks. metropolita 
Ropp, który przyjechał do Wilna, w 

celu oddania ostatniej usługi zmarłe- 

mu prezesowi Najw. Izby Kontroli 

Państw śŚ. p. ]. Żarnowskiemu, po 
uroczystem odprawieniu nabożeństwa 

w kościele po-Augustjańskim w dniu 

18 b. m., wyjechał w tymże dniu do 
Warszawy» : U RZĘDOWA 

— (> Z posiedzenia Woje: 

wódzkiej rady wodnej. Na odby: 

tem ostatnio, pod przewodnictwem 

prof. U. $. B. p. Jundziłła posiedze. 
niu wojewódzkiej rady „wodnej roz: 

patrzono projekt regulaminu rady, 

który przesłany został do zatwierdze- 

Wsch. sł, og. 3 m. 27. 
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6. nia do Ministerstwa Robót Publicznych. 
Projekt przewiduje utworzenie 

dwóch komisji, meljoracyjnej oraz wy- 

zyskania sił wodnych eksploatacji 

dróg wodnych. : 

Niezaležnie od tego projektowane 

jest jeszcze utworzenie dodatkowej 

komisji dla r" poszczegól- 
nych projektów. 

Е Rada odas wojewódzka jakkol- 

wiek jest tylko organem opinjodaw- 
czym ma jednak prawo szerokiej ini- 

cjatywy i nosi się zamiarem przedsta- 

wiania poszczególnym Ministrom lub 

Radzie Ministrów wniosków swoich 
i kosztorysów. Przyczyni się to nie- 

zawodnie do racjonalnej eksploatacji 

dród wodnych położonych na terenie 

województwa. 
— (o) Sprawy mieszkaniowe. 

Czynsz za mieszkanie jednopokojowe 
(kuchnia i przedpokój w rachubę 

nie wchodzi) wynosi obecnie 43 pr. 

przedwojennego komornego, t. j. po 
1 zł, 43gr. za każdego rubla. Normy 
te obowiązywać będą do końca roku. 

Świadczenia obowiązują w dalszym 
ciągu i wynoszą od 5 do 11 proc. 
zasadniczego komornego. W razie 
nieporozumienia co do wysokości 
świadczeń między lokatorem a go- 
spodarzem, sprawy rozstrzyga urząd 
rozjemczy na podstawie rachunków, 
przedłożonych przez właściciela domu. 

— (o) W sprawie obywatel- 
stwa polskiego. W związku z 
wiadomością w sprawie  okólnika 
min. spraw wewnętrznych, dotyczą: 

cego likwidacji spraw obywatelstwa 

do dnia 31 grudnia rb, dowiaduje: 
my się, iż okólnik ten ma jeszcze być 

uzupełniony i wobec tego wykona- 
nie jego zostało narazie wstrzymane. 

MIEJSKA 
— (0) Zakłady fryzjerskie. Pod: 

czas dokonywanych przez lekarzy 
sanitarnych oględzin zakładów GŁ 
skich stwierdzono, że znaczna liczba 
tych zakładów nie odpowiada warun- 
kom sanitarnym oraz nie przestrzega 
wydanych w tej sprawie obowącuą 
cych przepisów. W wielu wypadkac 
właściciele tych zakładów nie posia- 
dają wspomnianych przepisów a na- 
wet nie znają ich treści, jakkólwiek 
obowiązani są wywieszać je na wi- 
docznem miejscu w celu udóstępnie- 
nia ich publiczności. W związku z 
powyższem władze saniłarne przypo- 
minają, że winni niechlujstwa i spo- 
strzeżonych uchybień pociągani będą 
do odpowiedzialności administracyj- 
nej na podstawie ustawy o zwalcza- 
niu chorób zakaźnych. 

— (x) Opilstwo i zakłócenie 
spokoju publicznego coraz wię: 
cej się szerzy. Organa policyjne w 
Wilnie w niedzielę dnia 18 bm. spi- 
sały ośmnaście poszszególnych pro* 
tokułów karnych, przeważnie za = 
stwo i za zakłócenie spokoju publicz: 

nego. Za powyższe przestępstwa о- 
czekuje winnych kara grzywny od 
T2 zł do 100 zł. > й 

— (0 Studentki amerykańskie 
w Wilnie, We środę dnia 24 b. m. 
przybywa do Wilna grupa studentek 
amerykańskich w liczbie 13 osób, 
którą podejmować będzie Naczelny 
Komitet Akademicki. 

— Wycieczka hodowców fin: 
landzkich. Bawi w Wilnie od wczo* 
raj trzech hodowców  finlandzkich, 
których przyjazd jest niejako rewizytą 
złożoną Wileńskiemu związkowi kó- 
łek rolniczych, za wizytę naszej wy 
cieczki. 

Wycieczkowicze, któremi opiekuje 
się p. Osiecimski, zwiedzili w dniu 
wczorajszym szkołę w Bukiszkach 
oraz szereg drobnych gospodarst 
podmiejskich. 

Dziś goście udadzą się do Bie: 
niakoń, gdzie zwiedzą stację do- 
świadczalną, poczem udadzą się do 
gospodarstwa p. Borowskiego w 
Trybańcach oraz zapoznają się na 
miejscu z gospodarką rybną na sta- 
wach p. Korzeniowskiego. 

Goście interesują się głównie sta- 
nem hodowli i gospodarstw hodow-. 
lanych, ich rozwojem i poziomem. 

SZKOLNA 
— (x) Rozpoczęcie budowy 

nowego gmachu szkolnego w 
Wilnie. Jak się dowiadujemy, wyko- 
nanie robót przy budowie nowego 
gmachu szkolnego, przy ul. Rydza- 
Śmigłego i Szeptyckiego Magistrat m. 
Wilna powierzył w drodze przetargu 
firmie budowlanej Szopa i Zimmer- 
man. W związku z rozpoczęciem 
pomienionych robót zostanie zatrud- 
nionych kilkadziesiąt bezrobotnych . 
Wilna. | 

— (x) Przeniesienie szkoły 
owsz. Nr. 21 na ul. Wileńską. 

dniu wczorajszym szkoła pow: 
szechna Nr. 21, która się mieściła 
dotąd w gmachu gimnazjum im. Zy: 
gmunta Augusta, przeniesioną została 
do gmachu gimn. im. Czartoryskiego, 
przy ul. Wileńskiej 10. 
PRACA i OPIEKA SPOŁECZNA 

— (t) Wyniki inspekcji pow. 
Brasławskiego. Dnia 19 b. m. po- 
wrócił z inspekcji pow. Brasławskie- 
go Naczelnik Wydziału Pracy i Opie: 
ki Społecznej p. Jocz, który dokonał 
inspekcji sejmikowego schroniska dla 
dzieci w Opsie i badał sprawy opieki 
społecznej i bezrobocia w Brasławiu, 
Drui i gminie Miorskiej. . Inspekcja 
wyjaśniła, że bezrobocie przybrało: 
znaczniejsze rozmiary wśród bezrol- 
nych i 'małorolnych włościan pow. 
Brasławskiego, a sprawę komplikuje 
wyraźnie zapowiadający się nieuro- 
dzaj. Aby zatrudnić bezrobotnych 
wskazane jest prowadzenie na niiej: p 
scu robót w szerszym zakresie, 
ułatwienie sezonowej emigracji do 
Łotwy oraz rekrutacja na roboty rol- 
ne do Francji, Sprawa rekrutacji była 
poruszana poprzednio, wskutek czego 
w najbliższym czasie, 29 b. m. zje- 
dzie na miejsce do Brasławia Komi- 
sja Rekrutacyjna i dokona rekrutacji 
wśród bezrolnych tamtejszego po 
wiatu. 

— 4) 60 tysięcy złotych na 
zatrudnienie bezrobotnych. Mi- 
nisterstwo Robót Publicznych żawia- 
domiło urząd wojewódzki o wy* 
asygnowaniu 60 tys. złotych tytułem 
lipcowej raty pożyczki dla gminy m. 
Wilna na zatrudnienie bezrobotnych. 

Sumę tę magistrat m. Wilna pod- 
niesie czekiem nadesłanym do Izby 
Skarbowej. : 

— (x) Zmniejszenie się bez- 
robocia w poszczególnych po. 
wiatach. Z powodu rozpoczynają 
cych się żniw na terenie Wileńszczy- 
zny bezrobocie w poszczególnych 
powiatach województwa Wileńskiego 
znacznie się zmniejszyło, tak np. w 
powiecie Wil.-Trockim przed žniwa- 

* polskiemi 
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Izaak Krasnosielski. 

Ciekawy dokument z dziejów 
księgarstwa wileńskiego. 

W Archiwum państwowem w 
Wilnie odnaleziono ciekawy doku- 
ment, dotyczący stosunków po roku 
1863. Otóż w roku 1870 księgarz 
Izaak Krasnosielski, wyznania mojże- 
szowego, został oskarżony o handel 

elementarzami i innemi 
podręcznikami dla nauki ję:yka pol- 
skiego wbrew istniejącym przepisom, 
obowiązującym w kraju. Za powyższe 
„przesiępstwo” księgarz  Krasnosiel- 
ski został zesłany pod surowy do- 
zór policji do gubernji Ołonieckiej. 
Księgarz Krasnosielski był wydawcą 
niektórych polskich książek i autorów 
i pomiędzy innemi niektórych prac 
Syrokomli. z. 
MEBĘTZYCANIA WOLSKA REWDZOTRUSTM 

mi było koło 1000 bezrobotnych, 
obecnie zaś nie przewyższa liczby 
400, 

— (x) Zatarg w fabryce tka: 
nin drzewnych. W ostatnich dniach 
powstał zatarg na tle ekonomicznem 
między pracownikami, a pracodawcą 
zakładów tkanin drzewnych w Wilnie. 

WOJSKOWA. 
— Umundurowania dla człon: 

ków przysposobienia wojskowe- 
go. Celem ujednostajnienia i przysto- 
sowania praktycznego do ćwiczeń 
ubrania członków przysposobienia 
wojskowego, wprowadzone zostaje 
specjalne umundurowanie tej mło- 
dzieży. 

Krój tego umundurowania prze- 
widziany jest typu wojskowego — 
szeregowca, zaś dla podkomendantów 
i szarż wzwyż—typ munduru oficer- 
skiego, 

Na środku naramiennika wzdłuż 
idzie pasek biało amarantowy, na ki6- 
rym za pomocą naszytych pasków 
poprzecznych, koloru zielonego i żół- 
tego odróżniać się będzie stopnie 
starszeństwa. 

Takie same odznaki noszone będą 
na czapkach. Е 

Szarże przysposobienia wojsko- 
wego — Szeregowiec, instruktor, st. 
instruktor, с podkomendant oddziału, 
komendant i nadkomendant, oraz pod- 
komendant i komendant okregu przy- 
sposobienia wojskowego. (t) 

— (x) Zabawa na rzecz bu- 
dowy kościoła garnizonowego. 
W dniu 25 b. m. dowództwo obozu 
warownego w Wilnie urządza w 
ogrodzie po Bernardyńskim zabawę; 
zysk z której przeznaczony jest na 
budowę kościoła garnizonowego i na 
cele kulturalno-oświatowe w wojsku. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 

— ( Wiec netalowcówi bun- 
du. W ubiegłą niedzelę odbył się 
wiec związku metalowców, Wiec ten 
zwołany w lokalu Krengla z racji 
zbliżających się wyborów do Kasy Cho- 
rych zakończył się tem, że policja 
zmuszona była go rozwiązać. 

, Po przemówieniu szeregu zapo- 
wiedzianych przez organizatorów tmów- 
ców na trybunę wszedł poseł Miotła, 
który też wierny”swoim i tradycjom i 
nawyknieniom rozpoczął przemawiać 
w duchu agitacyjnym. 

Wobec tego, że przemówienie 
posła-wichrzyciela tchnęło ideami idą- 
cemi ze wschodu, a miejscami było 
wprost o charakterze antypaństwo- 
wym, obecni funkcjonarjusze *'służby 
bezpieczeństwa wiec rozwiązali. 

Podobny los spotkał też i wiec 
urządzany przez Bund na temat: „Sy- 
tuacja polityczna i gospodarcza kraju 
—a stanowisko Bundu*. 

Przemawiało kilku bundowców 
oraz przeciwników ich, kiedy podczas 
przemówienia Frydmana obecni na 
sali w dużej ilości komuniści urzą- 
dzili «kocią muzykę» — wiec został 
przez policje rozwiązany. 

— (x) Wiece zwoływane przez 
Dubrownika i Wędziagolskiego 
nie odbywają się.* W ostatnich 
dniach posłowie na Sejm  Wędzia- 
golski i Dubrownik zwołali wiec, 
pod gołym niebem, w Niemenczynie, 
lecz zwolennicy tej partji z oburze- 
niem nie doczekali się otwarcia wie: 
cu, gdyż p. Wędziagolski i Dubrow- 
nik na zapowiedziany wiec nie przy- 
byli. Jak nas z Niemenczyna infor- 
mują, jest to już trzeci wiec z rzędu, 
tóry zostaje  zwoływany przez 

wspomnianych, lecz dotąd nigdy nie 
przyszedł do skutku z powodu nie. 
przybycia  pomienionych posłów. 
Prawdopodobnie rozchodzi się po: 
wyższym posłom jedynie o otrzyma- 
nie zezwolenia na urządzanie wieców, 
które potem mogą przedstawić w 
Warszawie, jako dowód swej dzia- 
lalnošci na terenie ziemi Wileńskiej. 

|RÓŻNE, 
— (t) Wznowienie nabożeństw 

w cerkwi na -Śnipiszkach, Cerkiew 
prawosławna na Śnipiszkach od po: 
czątku wojny światowej, a przynaj- 
mniej od roku 1915 była zupełnie 
nieczynna. Obecnie cerkiew ta zosta- 
ła odremontowana i w najbliższą nie- 
dzielę odprawione w niej będzie, po 
uprzedniem poświęceniu, pierwsże na- 
bożeństwo. 

— Kursy prowizorów farmacji. 
Oddział wileński związku zawodo- 
wego Farmaceutów Pracowników 
przystępując do organizowania kur- | 
sów prowizorskich dla pomocników 
w Wilnie, komunikuje zainteresowa* 
nym, iż zarząd w sprawie powyższej
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udziela informacji chcącym się zapi- 
sać na kursa, we wtorki, czwartki i 
soboty od godziny 5—7 wieczorem, 
w lokalu Akad. Tow. Farmaceutycz- 
nego, ul. Bakszta 8—4, 

Zapisy przyjmowane będą do 15 
sierpnia br. 

— (0 Wścieklizna i jej rozrost 
w Wileńszczyźnie. Walka wypo- 
wiedziana przez urzędy zdrowia i bez- 
pieczeństwa publicznego wściekliznie 
daje wyniki dodatnie. W przeciągu 
ubiegłego kwartału zabito na terenie 
województwa 1268 psów podejrza- 
nych o tę straszną chorobą. ; 

Zarejestrowano 53 wypadki po: 
kąsania ludzi przez psy wściekłe, 
przyczem tylko jeden chory uległ 
chorobie i znajduje się obecnie w 
szpitalu. 

Na skutek pogryzienia przez psy 
w powiecie Brasławskim wściekły 
dwie krowy, które jednak zostały w 
czas zastrzelone i nie zdążyły przy- 
czynić szkody. 

— Podziękowanie. Wil. Towarzystwo 
Przeciwgruźlicze składa najserdeczniejsze 
podziękowanie wszystkim, którzy rózumie= 
jąc doniosłość walki z gruźlicą w Wilnie, 
łaskawie przyjęli udział w organizacji <Ty- 
godnia Białego Kwiatka». 8 

P. Prezesowej Staszewskiej za zorgani- 
zowanie kwesty wšrėd kolejnictwa, p. Wol- 
bekowej za nader uciąžliwą pracę przy Or- 
ganizacji Kwesty ulicznej, jak również p. 
Daukszynie, p. Hajkowiczowej, p. Lipińskiej, 
p. prof, Szymańskiej i p. Telmaszewskiej, 
oraz wszystkim paniom kwestarkom, których 
pełna poświęcenia i ofiarna praca przyniosła 
tak pomyślny rezultat 

P, Bolesławowej Sio та роту- 
słową organizację zabawy na Boisku Woj- 
skowem i ofiary. Uczenicom Szkoły Aku- 
szeryjnej z p. Cytkówną na czele, za udział 
w ežio: p. Nelly za urządzenie tańców 
plastycznych. Głęboką wyraża wdzięczność 
p. pułkownikowi Niemierskiemu za udziele- 
nie Boiska, p. kapitanowi Kawalcowi za 
urządzenie Meczu, p. Serafinowiczowi Akad. 
Szt. Piękn. U.S. B. za trudy poniestone 
przy wykonaniu «Byka», p. Ettelowi za bez: 
interesowne wykonanie rysunkowe piakatów 
ogłoszeniowych, Kołu Medyków za pomoc 
oraz wszystkim ofiarodawcom <Bóg zapłać». 

Zebrano w Tygodniu Białego Kwiatka 
z Kwesty 1290—83, z Boiska 418—30, =: 
107—-00, z Kina Miejskiego 65—15, Doch« 
ogólny 1881—28, rozchody organizacyjne 
416—80, Dochód netto 1464—48, 

TEATR i MUZYKA, 
— Teatr Polski («Lutnia»). Dziś gra- 

na będzie w dalszym ciągu tcyskająca hu- 
morem i werwą doskonała krotochwila S. 
Guitry «Pokojówka szuka miejsca». 

W rolach głównych wystąpią: H. Hor 
chendlingerówna, Z. Kuszłówna, St. Chrza- 
nowska, L. Wołłejko, A, Suchnicki, j. Lu 
biakowski i inni, Reżyser L. Wołłejko, gra- 
jący jedną z ról główniejszych, jest przed- 
miotem owacji ze strony, publiczności. 

W . przygotowaniu ostatnia nowość: 
«Orzeł czy reszka» — Świetna komedja Ver- 
neuilla 

— Koncert symfoniczny w ogrodzie 
po-Bernardyńskim, Dziś odbędzi się w 
ogrodzie po-Bernardyńskim Koncert Symfo' 

niczny, PE utworom L, v. Beetho- 
vepa. programie: Symfonja A.dur Nr. 7, 
e 92, Septett op. 20 i Uwertura «Leonora» 

r. 3, C-dur op. 72, 
Orkiestrę prowadzi Bogumił Reszke, Pot 

czątek O g. S-ej w. & 
Ceny biletów: wejście — 50 gr., miejsca 

rezerwowane—1 zł, ulgowe—30 gr. 

WYPADKI I KRADZIEŻE. 

— (x) Bibuła komunistyczna 
w pow. Wilejskim, W okolicy 
Iża, pow. Wilejskiego w nocy z dnia 
18 па 19 bm, rozrzucono większą 
ilość odezw komunistycznych  reda- 
gowanych w języku polskim, biało- 
ruskim i żydowskim. Odezwy te wy- 
dane są w Mńsku r. b. i podpisane 
przez centralny komitet wykonawczy 
komunistycznej partji Białorusi Zar 
chodniej. 

— Pożar. W nocy na 18 b. m. špalil 
się dom mieszkalny przy ul. Witoldowej 
32. Zniszczeniu ulegiy rzeczy lokatorów. 
Straty wynoszą 10.000 zł. Przyczyny poźaru 
nie ustalono. 

— Samobójstwo. Dn. 18 b,m. na szla- 
ku kolejowym Wilno—Porubanek w celu 
pozbawienia się życia rzuciła się pod pociąg 
towarowy 27—letnia Marja Girulska (Mosto- 
wa 21), Po przywiezieniu do szpitala kole- 

łowego Girulska zmarła, Przyczyna samo- 
ójstwa nie ustalona. Dochodzenie w toku. 

— Otrucie, Dn. 18 bm. w Ciejętniku 
otru; się spirytusem skażonym Piotr No- 
waszyński (Popławska 27). Desperata w 
stanie ciężkim odwieziono do szpitala Św. 
Jakóba. 

— «Gościnne występy». Dn, 18 bm, 
przez Ekspozyturę Śledczą został zatrzyma- 
ny przybyły z Warszawy M, Frydman, któ. 
ry kilkakrotnie karany był za kradzieże miesz! 
kaniowe w Warszawie. 

— Nagły zgon. W nocy na 19 bm. 
Piotr Sugin (Karlsbadzka uj) zameldował 
iż żona jego 40—letnia Aniela nagle zacho* 
rowała i jest podejrzenie, że przyjęła truci- 
znę. 

я Wezwane pogotowie ratunkowe zastało 
już zimne zwłoki. Przyczyna śmierci nara: 

„złe nie ustalona, Dochodzenie w toku. 

  

CONAN DOYLE. 

%) Koło w trójkącie, 
Glucha cisza przerwana została 

słowami przewodniczącego. 
— Jakie masz dowody że prawdę 

nam opowiadasz? : 
— Oto dowody — odrzeki Mac 

Murdo. — Oto list, który trafił do 
moich rąk — rzekł odczytując ustęp 
fistu. — Honor mój nie pozwala mi 
przeczytać nic więcej Lecz, zapewniam 
was, że niema w nim nic coby do- 
tyczyło spraw loży. Powtarzam wam 
wszystko to, czego się sam dowie- 
działem, 

— Muszę zauważyć—oznajmił je- 
den że starszych braci, —iż słyszałem o 
tym Edwardsie. Wiem, że jest to naj- 
lepszy ajent Pincertona. 

| — Czy nikt z was nigdy go nie 
widział? 

— Ja znam go—odpowiedział Mac 
Murdo. — Myślę, że jest w naszych 
rękach — uśmiechnął się, — jeśli 

Wydawca Stanisław Mackiewicz — Redaktor w/z Czesław Karwowęki 

Akcja przeciwpożarowa, 
Instytucją bardzo zasłużoną w wal- 

ce z pożarami jest Polska Dyrekcja 
Ubezpieczeń Wzajemnych, która po- 
piera czynnie organizacje ochotniczych 
straży pożarnych. Dyrekcja udziela 
nie tylko subsydjów pieniężnych, ale 
odbywa także lustracje straży istnieją: 
cych i udziela wskazówek przy za- 
kładaniu nowych straży. Co pewien 
okres urządza kursy dla strażaków, 
dostarcza węży, sikawek, drabin, heł- 
mów etc. Ogółem korzystało z pomo: 
cy Dyrekcji na terenie b. zaboru ro- 
syjskiego około 3.000 straży, 

Pozatem istnieje przy organizacji 
Kasa Strażacka, której celem jest da- 
wanie odszkodowania ochotnikowi — 
strażakowi, który w czasie służby 
uległ obrażeniu. Dla wdowy przewi- 
dziane jest odszkodowanie w wyso 
kości 3.000 zł., dla dziecka złotych 
400. Poszkodowany otrzymuje w cza- 
sie choroby dziennie 4 zł, w wypad- 
ku trwałej niezdolności do pracy 
jednorazową zapomogę, w wysokości 
4.000 zł. Do kasy opłaca składki 601 
straży, a kasa wypłaciła z tytułu nie- 
szczęśliwych wypadków w pierwszych 
czterech miesiącach bieżącego roku 
przeszło 10000 zł. W czerwcu dzia- 
łalność Dyrekcji. Wzajemnych Ubez- 
pieczeń ogranicza się nietylko do 
popierania straży ogniowej, ale fun- 
duszami swemi popiera również wy: 
datnie poczynania samorządów w 
kierunku wiercenia studzień i zakła- 
dania wodociągów, udziela pożyczek 
na zakładanie wytwórni i składów 
materjałów ogniotrwałych, a poszko- 
dowanym przez pożąr właścicielom 
zagród włościańskich udziela poży- 
czek w stosunku 8 procent rocznie 
na budowę ogniotrwałych domów. 
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Wybieral się do Rosji— 
trafil dc kozy. 

Historja jednego napadu symu- 
lowanego. 

«Panie przodowniku—mego tatu. 
sia zamordowali bandyci—krzyknął 
jedenastoletni chłopiec, wbiegając do 
lokalu posterunku policji w Micku- 
nach. Kierownik posterunku wziął 
natychmiast dwóch obecnych poste- 
runkowych i udał się na miejsce 
zbrodni. Wiódł chłopiec, płacząc po 
drodze i zawodząc po stracie ojca. 

W odległości paru kilometrów od 
Mickun w lasku przy trakcie Połoc- 
kim znaleziono poszkodowanego, 
który jak się okazało żył, a nawet 
nie był bardzo poważnie ranny. 

Okazało się, że jest to Józef Busz. 
Dwie cięte rany głowy nie wydawały 
się komendantowi posterunku zbyt 
ciężkie, więc też wspólnemi siłami 
doprowadzono ofiarę napadu do po- 
sterunku. Po nałożeniu opatrunku 
rozpoczęło się badanie celem sporzą- 
dzenia protokółu i tu panu przodow- 
nikowi kilka momentów wydały się 
podejrzane. 

Postawiony w ogień krzyżowych 
pytań Busz przyznał się, że napadu 
nikt na niego nie dokonywał, a cała 
ta awantura została wymyślona w 
celu przywłaszczenia 500 zł, które 
otrzymał od znajomego celem dorę- 
czenia ich w Świrze—kupcowi. 

Pieniądze te pomysłowy oszust 
chciał zdobyć na podróż do Rosji. 
Obecnie czeka go kara za oszustwo 
i zamiast do Rosji, pojedzie do wię: 
zienia. х 

SPORT. 
Zawody lekkoatletyczne. 

Pierwszy dzień zawodów  lekko- 
atletycznych o misztrzostwo okręgu 
przyniósł nam pobicie dotychczaso- 
wego rekordu w biegu na 10 kim. 

rócz tego wyrównany został re: 
kord w biegu na 110 mir. z płot: 
kami. 

Zwycięzcą w pierwszej konku- 
rencji jest lzdeberski (Pogoń) w cza- 
sie 40.35.60, w biegu na 110 mtr. 
płotkami Wieczorek (3 płk. sap) 
czasie 198 sek. 

* Pozatem pierwszy dzień zawodó 
nie obfitował w ciekawe momenty. 

z 

w 

w 

będziemy działać szybko i stanowczo, 
to unikniemy niebezpieczeństwa. O: 
znajmiam wam, że jeśli mi ufacie i 
gotowi jesteście pomóc mi we 
wszystkiem, nie mamy się czego bać! 

— Ależ czy my wogóle boimy się 
czego? Któż obcy moze wiedzieć coś 
o naszych sprawach wewnętrznych. 

— Nie możemy być pewni tego, 
Człowiek ten ma w ręku kilka miljo- 
nów Czy można ręczyć, że w żadnej 
loży nie znajdzie się brat, któryby nie 
zdradził nas dla tak wielkich pienię- 
dzy? Mógł wvdać tajemnice nasze, 
mogło się to już stać... Jedne jest tyl- 
ko wyjście, według mnie... 

— Człowiek ten nie powinien wy- 
jechać od nas! — przerwał Baldwin. 

— Zgadzam się z bratem Baldwi- 
nem. 

— Lecz gdzie on jest i jak mamy 
go znaleźć? 

—Wieęlce szanowny mistrzu, —rzekł 
Mac Murdo,tonem podkreślajac powa: 
gę sytuacji — przeciwny jestem temu, 

SEE 50 5W O 

iejski Kinematograt 
KULTURALNO-O ŚWIATOWY || 
SALA MIEJSKA (ul. Ostrobramska 5) |; 
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Uwaga! ® 
Biuro Reklamowe 

STEFANA GRABOWSKIEG 

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

    

Nr 164 (1174 

Dziś będzie wyświetlany film 

„SYN STEPÓW i « dramat w 
6 aktach. JEGO KOŃ 

NAD PROGRAM: «Kto rano wstaje, ten cały dzień jest śpiący» — farsa w 2 aktach. 

ORKIESTRA pod dyrekcją kapelmistrza p. Szczepańskiego. 

CENA BILETÓW; Parter — 50 gr., Balkou — 25 gr. KASA CZYNNA: w niedzelę i święta od godz. 2 m. 30, w dnie powszednie 
o od godz. 4 m. 30. POCZĄTEK SEANSÓW: w riedzielę i święta o godz, 3 ciej, w dnie powszednie od godz. 5-tej. 
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Najtaniej i najdogodniej załatwia Jan Bułhak s» 

OGŁOSZENIA do wszystkich 
Jagiellońska 8. Przyjmuje 9—6. ie. pism. Kosztorysy na każde żądanie. Geny: źniżóneć 
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Letniska wiejskie 
Wilno, Dąbrowskiego Nr. 3 m. 6 

  

Echa mordu gajowego z Rudychbłot, 

Dziewiątego bm. pisaliśmy na tem miejscu o potwornej zbrodni do 

konanej na ośdkach gajowego Aleksego Czernenka, jego dwóch synów ! 

żony Anastazji, która ciężko ranna zdążyła wypełznąć z chaty i w 2 

sposób uniknęła niechybnej śmierci w płomieniach. Po pewnym czasie 

jednak na skutek upływu krwi zmarła i ona. : Е 

Przypomnimy czytelnikom szczegóły wiadome nam o tei zbrodni. ы 

Aleksy Czernenko był gajowym w lasach należących do J. hr. 

Przeździeckiego i mieszkał w leśniczowce Ruderbłota, położonej o siedem 

kilometrów od Postaw. Siódmego bm. nieujawnieni na razie sprawcy za 

mordowali Czernenko, synów i zranili żonę. , Uchodząc złoczyńcy podpa- 

lili chałupę chcąc jak widać w ten sposób zatrzeć ślad zbrodni. SR 

Dochodzenia prowadzone w A ujawnienia sprawców zbrodni nie 

doprowadziły do konkretnych wyników. ё 

2 Nawpół umierajaca Czernenkowa oświadczyła przybyłym na widok 

u, że bandytów było czterech. Nie więcej powiedzieć nie zdążyła. 

Śledztwo ciągnęło się aż do tego czasu i obecnie dowiadujemy się, 

że aresztowany został w związku z toczącym 516 śledztwem mieszkaniec 

wsi Pierewoźniki — Mikołaj Antuch, 

pożar 

Antuch nie przyznaje się do winy, jednak siermięga jego nosi na 

sobie plamki bronzowawe co każe przypuszczać że jest to krew. Dziś 

przeprowadzone będą dalsze badania nad osobą Antucha i tajemniczemi 

plamkami. : : : = 

S W razie udowodnienia winy, Antuch stawiony będzie przed są 

doraźny. 

BEZEDOCSZCZE 

Zamach na koszary kawaleryjskie, 

Komaniści w Dyneburga. 

Według wiadomości nadeszłych z Dyneburga, w nocy na 16 go 

miał tu miejsce zuchwały napad na koszary kawaleryjskie. Na Szczęście 

wartownik w czas zauważył, tajemnicze jednostki, które usiłowały podkraść 

się do koszar. Wywiązała się krótka strzelanina, podczas której ranny 

został wartownik. Wysłano natychmiast szwadron pościgowy, który jed: 

nakże napastników nie ujawnił. Przypuszczeją, że jest to sprawka ko; 

munistów. 

*Szarańcza pokrywa ziemię i niebo. 

Według wiadomości nadeszłych z Mińska, wzdłuż Wołgi i wybrzeży 
morza Kaspijskiego pojawiła się szarańcza w niebywałych dotychczas iloś- 

ciach. W okręgu Stawropolskim szarańcza zniszczyła w ciągujednego dnia 

300000 dziesięcin zasiewów. Cała ludność została zmobilizowana dla wal- 

ki z niesłychaną plagą. Jednocześnie wezwano na pomoc aeroplany. C. K. 
ygnował od jednego tylko okręgu 100000 rubii zw. „Aviochimu“ wyas ) 

złotem dla walki z szarańczą, Z miasta Georgewska sprowadzono ty- 

siąc pudów trucizny. Wzdłuż brzegów mora Kaspijskiego zmobilizowano 

liczne eskadry powietrzne które za pomocą gazów trujących starają się 

zniszczyć szarańczę. Owady lecą nakształt chmury, zakrywając sobą niebo. 

We wszystkich okręgach, gdzie się pojawiła szarańcza wprowadzo- 

no stan wojenny. : 

Nad Astrachaniem szarańcza pokryła niebo zwartym tumanem, dłu- 

gości 25 kilometrów. 

Skandal litewski na granicy łotewskiej. 

Łotewsko-litewskie nieporozumienia. 

Skandal jaki się zdarzył na granicy totewsko-litewskiejį, o którym 

donosiliśmy w ostatnim numerze naszego pisma, nie przestaje budzić 

wielkiej sensacji w Rydze. Jak podają pisma, rzecz cała miała się jak na- 

stępuje: 
= Policja Mitawska od dłuższego czasu śŚledziła ruchy przemytników 

litewskich, zręcznie ukrywanych przez litewską straż graniczną, Pewnego 

dnia otrzymano z zupełnie miarodajiego źŹróbła informację, że większa 

partja przemytników przygotowuje przejście granicy na godz. 1 52а \м 

nocy dn. 13 b.m. — Rzeczywiście w oznaczonym czasie znalazły się na 
granicy trzy wielkie furmanki, puste wszelako, widocznie przeznaczone 

na przewóz towarów z Litwy. Gdy ściemniało, furmanki zbliżyły się do 

granicy litewskiej; na litewskim terytorjum też załadowane zostały i wy- 

ruszyły na Łotwę. W pewnym momencie urzędnicy łotewscy uważali za 

stosowne zatrzymać przemytników, jednakże ci usiłowaii „biec. Wywiązała 

się strzelanina. Jak się okazało, cały transport strzeżony był przez litews- 

ką straż, której przewodził oficer litewski Ambułajtis Oiicer ten, część 

przemytników i cały transport dostał się w ręce władz łotewskich. Am: 
bułajtis został aresztowany i przewieziony do Rygi. 

Cała afera wzbudziła wielką sensację w ryskich sferach politycznych. 

Magistra 

A. Bukowskiego 

MUUENENURKZZKNNUKSNENASNANZWZZNOSZNNRZSEKZE 

Zamiast TRANU ` 
р:ёе'сн się A 
i od'lat wielu za- J 4 
lecany rzez e c © r o 
WPP. Lekarzy 

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

Sprzedaż we wszystkich aptekach i składach aptecznych. 

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

Wystrzegać się naśladownictw. ‹ 
Reg. Min. Zdr, Pubi. Nr 214. 
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1) przyj owanie ofert na leta 

od g. 3—5 po poł. 

iska z utrzymaniem i bez niego. 

2) Informowanie osób. które zechcą z letnisk skorzystać. 
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Labor. Chem. 
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® Jedyny wypróbowany środek usuwający 

s4 BEZPOYROTNIE PQF;WIEZ 
PRE WDMzRAKNÓOGIRACH 

"AP KOWALSKI" 
Warszawa:Miodowa 5 

5 pokoi 
z werandą i wszelkie - 
mi wygodami do wy- 

najęcia. 
Kasztanowa 5, m. 6: 
—. 

SZOFER 
z dobremi šwiadec- 
twami obznajmiony w 
prowadzeniu Samo: 
chodów wszystkich 
systemów — przyjmie 
posadę od zaraz, Ofer- 

   
Farm. 

  

r 30, Wilno, dn, 2-V1 1026 r. ty, pod ; Szofer» Nieš- 
wi Ь asa z R © Zakrysjan © 
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EB u. ZAWALNA i TELEFON'1—147 В szłoś cią Tasrob dowi 

Komunikujem A y, iż na sezon jagodowy E 7 
П. stale sprzedajemy ze składu Zawalna 1 a OGR 

Tel. 9—05, 

na worki (100 x1g;) 

workami za 

  

   
      

W.Z.P. Nr 50. Wilno, dn. 7-XI 1925 r. 

Duży porite 
Rozmiar 35x45 tylko 

retuszowany, artystycznie wykonan 
dobieństwem, w eleganckiem passe-partout, wykon. 
przeciągu 12'dni, Za portret należy nadeslat 6 alotyck: 
Adr. Zakład Fotograficzny „ROCOCO« 

Warszawa, Zielna Nr. 3. 

NPK. MAS ОДОДЕННЫ пНЕ 
Od lat 50 zgórą znane, a obecnie 

najbardziej rozpowszechnione 

Pługi 
Sucheniego 

pojedyńcze, dwu — trzy — i czteroskibowe 
pługi obracalne, oraz radefka otrzymywać 
można w Syndykaiach, Spółdzielniach i 
Składach Rolniczych. Przy nabywaniu 

zwracać uwa- ® Огаг 
gę na firmę ać Sucheni, na 

markę ochronną. Aby pług i po zdarcu się 
dalej dobrze pracował — fabryka dostarcza 
własne lemiesze, płozy, rozkładnie i t. p. 
części na zapas. 

Zarazem polecamy odpowiedzialne 

Brony sprężynowe niach 
i na kantówce (jako trwalsze), a także 

lekke i ciężkie Bronki 2 i 3 polowe. 
„ Po cenniki i objaśnienia należy zwia- 

cać się pod adresem J. SUCHENI, poczta 
Gidle, wój. Łódzkie. 

mk > WIEDEŃ" „0. 
ui. Ostrobramska 5, (obok Sali Miejskiej) 
MEBLE skład fabryczny hurt i 

a ” detal. Krzesia  wieden- 
skiciłuóka niklowane po cenach fabrycznych 
KR=SŁA DO WYNAJĘCIA. Wielki wybór 
iornierów,, fornierów kiejonych i dychtów 
krajowych i DTS 

CUKIER KRYSZTAŁ. 

zaś ze sklepu na Kalwaryjskiej Nr. 2 w detalu. 
E Na żądanie pp. Roinikom wysyłamy cukier 

zaliczeniem  kolejowem po 
== wypłaceniu zaliczki 35 zł. za worek. (2 

       

  

najszybciej sprze. 
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Dom H.-K. 
„ZACHĘTA“ 

LABOR. CHEM-PARMAC. Gdańska 6. 

"AP KOWALSKI" Telefon 9—05. 
+WARSZAWA-MIODOWA 5 |. 

  

    8 
a Akuszerka 

@ W.Smiatowska 
a przyj muje od godz, 

1 do 19. Mickiewicza 

  

46. m. 
go” WZP Nr 63. 

LASY 
i materjaly Įešne 

      

POTRZEBNA 
gospodyni wykwalifi. 
kowana z dobremi re- 
komendacjami do ma- 
jątku. Warunki dobre PRAWIE 

  

  

DARMO | * 
za zł 6 

y ze zdumiewające po 
dola- 

3.000 Żal 
inne sumy lokuje- 
my na 1-ej hipote- 
ce domów i mająte 

ków: 

Dom HK. 

„ZACHĘTA* 
Gdańska 6, tel. 9.05 

Dom 
drewniany do sprze- 
dania w Nowo-Wilejce 
przy ul. Wileńskiej 

Nr. 117. 

  

auczycielka 
krakowianka 

poszukuje lekcji lub 
innego zajęcia. Oferty 
pod Nauczycielka do 
Administracji «Słowa». 

wydzierżawie- 
Do nia. 2 ogrody 
owocowe w majątku 
Bujwidziszkach o 5 
wiorst od Wilna (droga 
ul. Wiłkomierską skrę- 
cić na lewo za 3:im 
słupem wiorstowym i 

kuźnią Jocza). 

  

  

Mieszkania 
poszukuję 4 pokoje z 
kuchnią w śródmieściu, 
Zgłoszenia do Adm. 

Słowa pod C. M. 

    

MIESZKANIA | 

małe i duże. lokale 
handlowe, sklepy 
posiada zawsze w 
dużym wyborze 

Dom Handl.-Kom 

„ZACHĘTA*" 
Gdańska 6 tel. 9:05. 

  

Dz'eržaw 

maąjąikėw  poszu- 
Mujeniy, Reflektan- 

  
. i i Doświadczony ci bardzo po ważni, 

pracownik z poważne: | ZACHĘTA 
mi  rekomendacjami, 
solidny, pewny, poszu- | Gdańska 6. 
kuje zajęcia przy ek- Telef. 9—05 
sploatacji lasu iub biu. 
Kao iw przedsię. —— 
iorstwie czy w.ększem i gospodarstwie rolnem. Fortepian 

Zgłoszenia do Biura 
Reklamowego, Garbar« 

ska 1, tel. 82, 

gabinetowy okazyjnie 
do sprzedania za 550 
zł, ul. Piłsudskiego 

Nr. 30, m, 17. 
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by sprawa ta rozpatrywaną była na 
ogólnem zebraniu. Nie chcę rzucać 
na nikogo podejrzenia, lecz jeśli doj: 
dzie do niego choć jedno słowo z 
tego o czem mówimy, stracone będą 
ostatnie nadzieje. 

Proponuję byśmy wybrali komisję 
godną zaufania i jeśli pozwolicie mi 
postawić ten wniosek, to radziłbym 
powołać brata Baldwina na przewod- 
niczącego tej komisji. Wybierzcie 
jeszcze pięciu członków i wtedy bę: 
dę mógł swobodnie i otwarcie wy: 
powiedzieć wszystko, co wiem i 
przedstawić mój pl n działania. 

Wniosek Maca Murdo został przy- 
jęty. Do komisji weszli, oprócz Ma- 
ginczi i Baldwina, sekretarz loży 
Harwey,młody „tygrys* Kormak, skarb- 
nik i bracie Villabi — młodzieńcy 
cieszący się ogromnem zaufaniem 
całej loży. 

Pijatyka zakończyła się dnia tego 
6 wiele wcześniej, niż zwykle. Atmo- 
sfera niepokoju ciężyła nad zebrany 

mi i wielu z obecnych, po raz pierw: Opowiadał mi, że jest dziennikarzem 
Szy poczuło, że cień sprawiedliwości 
zawisnął nad ich beztroskiem życiem, 
Przerażenie,,którego źródłem byli do- 
tychczas, ogarnęło ich dusze. Komi: 
sja rozpoczęła narady. 

— Mac Murdo ma głos — rzekł 
Maginczi, gdy zostali sami w pokoju. 

Siedem osób spojrzało wyczekująco 
na Maca Murdo. 

— Powiedziałem już wam, że 
„znam Edwardsa, nie mieszka on oczy- 
wiście tutaj pod własnem nazwiskiem, 
jest to bardzo odważny człowiek, 
lecz nie jest warjatem. Mieszka on 
pod nazwiskiem Steeva - Vilsona w 
Hóbson - Parku. 

— Skąd wiesz o tem? 
— Spotkałem go wypadkiem i 

rozmawiałem z nim. Nie przypisywa- 
łem wtedy żadnego znaczenia tej 
rozmowie i teraz nie pamiętałbym o 
niej, gdyby nie ten list. Spotkałem 
go na dworcu, Jest to niezmiernie 
sprytny człowiek, zapewniam was. 

Odpowiedzialny zs egioszenis Zenon kawiński. 

i uwierzyłem mu. Chciał dowiedzieć 
się szczegółów 0  „mścicielach* — 
aby napiszć szereg artykułów o nich, 
Próbował dowiedzieć się ode mnie 
czegoś ciekawego, lecz oczywiście 
nic mu nie powiedziałem. „Gotów 
jestem dobrze panu zapłacić, jeśli da 
mi pan materjał, potrzebny mojemu 
pismu" — powiedział. Opowiedzia- 
łem mu coś niecoś, co myślałem, że 
może go zainteresować i dostatem 
za to 20 dolarów. „Otrzyma pan dzie- 
sięć razy więcej, jeśli opowie mi pań 
wszystko o nich*, 

— Cóż opowiedziałeś mu? 
— Różne głupstwa, które przy- 

szły mi do głowy. 
— Skąd wiesz, że nie był 

prawdziwy reporter? 

— Wysiadłem z nim razem w 
Hobson - Parku. Wypadkowo  zupeł- 
nie zaszedłem na pocztę, spotkałem 
go wychodzącego. „Za takie depesze 
— zwrócił się do mnie telegrafista— 

to 

ze, 

musielibyśmy brać podwójną  zapła- 
* — „Ma pan rację”, — odrzekłem' 
widząc leżący przed nim blankiet, 
wypełniony jakiemiś nieznanemi sło- 
wami. „Ten pan codzień wysyła taką 
litanję* ciągnął dalej telegratista. „Ja 
myślę — zawołałem. — są to spe- 

cjalne depesze do redakcji, obawia 
się widocznie, żeby kto inny ich nie 
zużytkował”. Byłem wtedy zupełnie 
tego pewny. Teraz jednak oczy mi 
się otworzyły. 

— Masz rację, — rzekł Maginczi— 
cóż mamy teraz rob:ć? 

, — Czemu nie mielibyśmy udać 
jas natychmiast, by go schwy- 

a 
— Oczywiście, 

lepiej. 
— Zaproponowałbym może to 

samo, gdybym znał jego adres, Lecz 
wiemy tylko, że mieszka w Hobson- 
Parku. Mam inny plan... 

D. C. N. 

im prędzej, tem 

Drukarnia „Wydawnictwo Wileńskie* Kwaszelna 23


