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Ryga, 23-go czerwca. 

Do Rygi przybył Prezydent Fin- 
landji Relander. Rewizyta prezydenta 
Relandera zbiegła sięz uroczystościami 
pieśni narodowej. Prasa podkreśla 
że moment tej wizyty akcentuje 
specjalnie zbliżenie łotewsko-fińskie, 
które w tak krótkim przeciągu czasu 
zostaje coraz silniej ugruntowane, 
Święto pieśni na Łotwie ma cha- 
rakter państwowy. W historji nie- 
podległości Łotwy kółka śpiewacze 
odegrały ogromna rolę z ich szere- 
gów wyszli obecni działacze i bojo- 
wnicy o wolność. To też zaszczyce- 
nie tego Święta narodowego przez 
prezydenta Relandera uważane jest za 
dalszy węzeł przyjaźni łączący oba 
narody. 

Przybywającego prezydenta Fin- 
landji do Rygi powitała u wejścia do 
portu flotylla statków wojennych i 
prywatnych. Na przystani oczekiwał 
prezydent Czakste w towarzystwie 
ministra spraw zagranicznych Ulmani- 
sa oraz urzędników korpusu dyplo- 
matycznego. Po  powitaniach obaj 
prezydenci przeszli przed frontem u: 
stawionych oddziapow harcerzy i 
następnie odjechali na zamek gdzie 
prezydent Relander zamieszkał, Wie- 
czorem gość „finlandzki był na galo- 
wem przedstawieniu oraz na raucie 
wydanym na jego cześć przez rząd 
łotewski. 

Pobyt prezydenta Relandera po- 
trwa jeszcze dwa dni, szczelnie wy- 
pełnione przez program uroczystości, 
Program ten jest tak obfity, że stał 
się nawet tematem do karykaiury, któ- 
rą oglądam w jednem z pism  tutej: 
szych. Na rysunku widzimy siedzą- 
cego, srodze zmęczonego prezydenia 
Finlandji, któremu z czoła spływa 
kropiisty pot. Tuż przed nim stoi ja- 
kiś dygnitarz i wskazując na zegarek 
zaprasza na raut czy inne zwiedzenie 
zabytków Rygi. Pod karykaturą wy- 
mowny podpis „Ach czemu nie jes- 
tem Nourmim* (zwycięzca w biegu 
na Olimpjadzie paryskiej). 

Przyjazd prezydenta Relandera i 
swięto pieśni łotewskiej nie wyczer- 
puje mimo rozpoczynającego się Sse- 
zonu ogórkowego wszystkich wyda- 
rzeń dnia. Na uwagę zasługują Obra- 
dy socjai demokratów Łotwy, Esto: 
nji i Litwy 0 których uchwale w 
sprawie wileńskiej donosiłem przed 
paru dniami. Konterencja socjaidemo: 
kratów jest pod wyraźnym wpływem 
Litwy. 

Uchwała o kwestji wileńskiej w 
kołach miarodajnych wywołała pew- 
ną konsternację, czynniki rządowe 
bowiem nie ptzypuszczały aby socjal: 
demokraci łotewscy zgodzili się w 
brew polityce zagranicznej Łotwy na 
podniesienie kwestji wileńskiej która 
raz na zawsze jest przecież za: 
łatwiona.  Przeforsowarie „ uchwały 
antypolskiej na konferencji socjal-de- 
mokratów litewskich, cechuje wybit- 
nie zachowanie się socjalistów ko- 
wieńskich, którzy w sprawach sporu 
z Polską stają na jednej płaszczyźnie 
z szowinistami, służąc im za narzę: 
dzie o ile chodzi 0 działanie na te- 
renie międzynarodowym. 

Dla całości obrazu zanotować 
również należy jeszcze zjazd dzienni- 
karzy łotewskich i finlandzkich zwo- 
łany w celu nawiązania ścisłego kon- 
taktu pomiędzy prasą łotewską a fin- 
landzką. Obrady zjazdu dziennikarzy 
były bardzo ożywione, ustalono szcze- 
góły techniczne wzajemnej wymiany 
informacji, powiedziano mnóstwo 
mów na temat zbliżenia politycznego, 
gospodarczego i kulturalnego pomię- 
dzy Łotwą a Finiandją, do czego pra- 
sa w pierwszym rzędzie przyczynić się 
może, Jak zwykle zjazd zakończył się 
bankietem. 

W dniu dzisiejszym dzienniki nie 
wyszły z racji narodowęgo święta ło- 
tewskiego. Ryga cała wygląda od- 
šwigtnie i ospale. 
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Powrót Calllmix 
Briand utworzył gabinet. 

Ostateczna odmowa p. Poincarego. 

Około godziny 10-tej wieczorem p. Briand odbył naradę z członkami 
swego poprzedniego Rządu i z p. Poincarem. Na tej naradzie p. Poincare 

uzasadnił, dlaczego odmawia przyjęcia teki „finansów. P. Poincare oświad. 

czył, że w chwili obecnej sprawy fimansow e tak dalece górują nad wszy- 

stkiemi innemi, że zdaniem jego Minister finansów otrzymać musi obszer- 
ne pełaomocnictwa, liczba członków gabinetu powinna być zmniejszona 

do pięciu, a teka ifinansów powinna pozosiać w ręku Prezesa Ministrów. 

Briand o powodach odmowy Poincarego. 

PARYŻ, 23,VI. Pat. W rozmowie 
z prezydentem Doumerguem Briand 
wyraził się chwalebnie o serdecznem 
współdziałaniu Poincarego i wyjaśnił, 
iż powody jego odmowy były całko* 
wicie usprawiedliwione, poczem 
wskazał prezydentowi niemożliwość 
zgrupowania czynników, które uważa 
on za niezbędne. Jednakże pod na- 
ciskiem prezydenta Briand zgodził 
się na przeprowadzenie dalszych 

Skład gabinetu. 
PARYŻ. 23 VI. Pat. Godz. 19 ta. Skład nowego gabinetu fran- 

cuskiego jest nastęhujący: Prezes rady ministrów i minister spraw 
zagranicznych —Briand, zastępca premjera : minister finansów — 
Ca:ilaux, minister sprawiediiwośc:. Lavał, minister spraw we. 
wnętrznych Durand, wojna—gen. Guiilemat, marynarka—Leygues, 
oświata—Nogaro, handei—Cnapsa, roboty publiczne—Daniel 
Vincent, rolnictwo—Binet, kolonje—Perrer, praca — Duratour, 

opieka społeczna —Jourdain. 
Na stanowisko podsekretarzy stanu powołani zostali: w pre- 

zydjum rady ministrów—Danielou, w ministerstwie finansów — 
Petri, budżetu i skarbu—Duboin, wojny—jacouier, aeronautyki— 
Laurent Eynac, marynarki handiowej—Vaiude, obszarów wyzwo- 
lonych —Dutreii, nauczania technicznego—Ramei, poczt i teie- 
gratów—Astier. 

Rząd przedsta si się izbom we wiorek i złoży niezwłocznie 
swe projekty finansowe, da urzeczywistnienia których domagać 
się będzie specjalnych pełnomocnictw. 

usiłowań w kierunku stworzenia ga- 
binetu i zaproponował współpracę w 
dziedzinie finansów Caillaux, który 
propozycję tę przyjął. Briand i Cail- 
laux postanowili utworzyć gabinet 
unji republikańskiej, grupujący sze- 
reg nowych czynników. Ostateczne 
porozumienie ma nastąpić po połud- 
niu. Briand spodziewa się, że misję 
swoją zdoła zakończyć wieczorem. 

PROWOKACYJNE EXPOSE SLEŻEWICZA. 
Obiecanki pod adresem iudności wileńskiej. 

KOWNO. 23.V1. Pat, Prezydent ministrów Sleżewicius wygłos ł 

wczoraj sejmowe przemówienie programowe. Przemówienie to zapowiada 

szereg reform, zarówno w dziedziaie polityki zagranicznej, jak i polityki 
wewilętrznej. 

Premjer oświadczył, że w polityce zagran'cznej nowy rząd 
litewski będzie miał za podstawę dążenie do zjednoczenia wszyst 
kich terytorjów litewskich wraz ze stolicą państwa Wilnem. 

Stosunki z iunemi państwami Litwa opiera na istniejących umowach mię: 
dzynarodowych, na moralności i zaufaniu. 

Z Polską ne będą nawiązane żadne stosunki, dopóki L'twie 
nie będzie zwrócone Wilno, wraz ze wszystkiem mieniem, które 
się jej należy według umowy z Rosją z r. 1920 i dopóki Polska 
nie przywróci mocy obowiązującej traktatowi suwalskiemu. 
Uwolnionej z pod okupacji polskiej ludności rzął nada wszystkie prawa 
autonomiczne i pozostawi zupełną swobodę rozwoju kulturalnego każdej 
narodowości wedle jej życzenia. 

Rząd litewski zmierzać będzie do zawarcia umów handlowych, cel- 
nych i komunikacyjnych z Francją, Belgją, Włochami, Hiszpanją, Austrją 
i Węgrami. Tymczasową umowę handlową z Niemcami zastąpi gos- 
podarcza. Rząd zainicjuje zawarcie z Niemcami umowy arbitrażowej. Sto- 
sunki z Rosją utrzymywane będą w ramach dotychczasowej przyjaźni. 

Stosunki z państwami bałtyckiemi przyjmą formę konkretną. 
W sprawie polityki wewnętrznej premjer zapowiedział przebudowę 

aparatu administracyjnego. Mniejszościom nowy rząd obiecuje zupełną au- 

tonomję kulturalną. Dalej premjer zapowiada ścisłe wykonanie przysługu- 

jących mniejszościom praw w myśl odnośnych paragrafów konstytucji li- 

tewskiej. : 

W dziedzinie gospodarstwa krajowego nowy rząd zapowiada kon- 
trolę eksportu produkiów gospodarki wiejskiej. Przemysł i handel drze- 

wem litewskiem będzie unormowany zgodnie z potrzebami ludności kraju. 
Rząd prowadzić będzie rozpoczętą budowę nowych linij kolejowych, cle- 

watorów i innych niezbędnych urządzeń technicznych, 

Obiecanki ludówców dla mniejszości 
Oby nie pozostały na papierze. 

KOWNO, 23 Vi. PAT. Chrześcjańsko derrokratyczny „Rytas“ podaje 
wiadomość, jakoby przez stronn. socjalnych ludowców wzamian za poparcie 
z koalicyjaego miai być poczyniony szereg obietnic w sprawie mniej- 

SZOŚCI. 

Obietnice dane mniejszo$ci polskiej mają się przedstawiać według 
„Rytasa* jak następuje: 1) rządowa statystyka ludności, krzywdząca dla 
mniejszości polskiej, uznana zostaje za nieważną. Rząd uznał, iż liość lu- 
dności polskiej na Litwie wynosi 10 proc. ogółu, t. zn. ponad 220,000 
głów. 2) polskie ochronki będą otrzymywały kredyty ze skarbu litewskigo 
w wysokości 10 proc. kredytów przyznawanych na cele ochronek wogóle, 
3) ministerstwo oświaty będzie wydawało zeznolenią na otwieranie szkół 
polskich na żądanie podpisane conzjmniej przez 30 osób, 4) w szkołach 
polskich będą mogli wykładać i tacy nauczyciele, którzy nie mają odpo- 
wiedniego cenzusu, wymaganego przez litewskie ministerstwo oświaty, 
5) we wszystkich szkołach będą mogły być używane podręczniki spro- 
wadzone z Polski. . 8 

Obietnice, udzielono mieszkańcom Kłajpedy, są następujące: 1) orga. 
nizacje samorządowe Kłajpedy będą miały prawo wystawiania paszportów 
zagranicznych. 2) kredyty dła obszaru „Kłajoedy będą bardzo „znacznie 
podniesione, 3) obecny gubernator Kłajpedy ustąpi, a jego stanowisko 
obejmie osobistość, posiadająca zaufanie miejscowej ludności niemieckiej, 
Podobne obietnice otrzymata mniejszość niemiecka na Litwie. ——————— 
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Ciężka sytuacja. 
Okazało się, że bez p. Brianda 

niema sposobu rozwikłać kryzysu ga- 
binetowego lecz dałby Bóg aby sam 
p. Briand potrafił dobyć Francję z 

sytuacji niezmiernie ciężkiej. 

P. Briand byłi jest zręczny bardzo. 

Gdy poszło mu jak z kamienia go- 
dzenie „kartełu* z  „blokiem* na 

gruncie gabinetu de large concentra- 

tion czy jeśli kto woli na gruncie 

rządowego zjednoczenia narodowe 
go, union nationale i gdy na lewicy 

krzyknięto: nie ścierpimy za żadne 

skarby obecności pana Poincarć w 

gabinecie choćby ód tego miało za-. 

leżeć zbawienie ojczyzny — naówczas 

p. Briand tragicznie załamał ręce, po- 

tem je opuścił i rzekł: „Ja w tych 

warunkach nie potrafię utworzyć ga- 

binetu; niech próbuje... p. Herriot; 

może będzie szczęśliwszy!* Lecz p. 

Herriot nie był szczęśliwszy. Nie by- 

ło to dla nikogo niespodzianką. Naj 

bardziej dla p. Brianda. Chodziło bo- 
wiem jedynie o utrącenie — ambicyj 

zarówno p. Herriota jak lewicy. Gdy 
p. Herriotowi nie udało się sklecić 
gabinetu ani koncentracji narodowej 

ani żadnego innego, wówczas, rzecz 
prosta do kogoż miał zwrócić się p. 
prezydent Doumergue? Oczywiście, 
że znowu do p. Brianda. 

W ten sposób „załatwił się" p. 

Briand z lewicą i zręcznie a delikat- 

nie odparował jej ataki. Teraz ma 

rozwiązane ręce i ułatwione zadanie. 

Nie przestaje jednak ono być jeszcze 

bardzo a bardzo ciężkiem. Może już 

w tej chwili dokonał p. Briand swe- 

go dziesiątego, czy jedznastego опг 

de force? Może już w tej chwili jest 

we Francji nowy rząd? Choćby па- 
wet już był, sytuacja jeszcze przez to 

nie poprawiona. 

„Osią ciężkiego położenia Francji 

jest spadek franka. W ciągu niespeł- 
na dwóch lat zmieniło się w Paryżu 

siedmiu ministrów skarbu i żaden z 

nich nie mógi zapobiedz  spadaniu 

franka. W ciągu jakichś szesnastu 

miesięcy stracił frank 90 procent swo- 

jej waitości. Funt angielski podniósł 
się w ciągu tego czasu z 90 na 177 

— a jeżeli cofaąć się aż do wybo- 
rów do parlamentu z dn, 11 maja 
1924 go, to obliczyć tatwo, że frank 

od tej daty stracił 165 proc, 

Rzeczą jest charakierystyczną, że 
wraz z zachwianiem się franka fran- 

cuskiego zachwiał się frank belgijski, 

zachwiała się leja rumuńska i lira 

włoska, Luzzatti jął w prasie włoskiej 

wołać o zawarcie przez wszystkie 

państwa Europy układu w sprawie 

stabilizacji waluty, Do tego nie 

przyszło. Stanął tyiko taki układ mię- 

dzy Francją, Belgią, Rumunją i Wło- 
chami; stanął jednem słowem układ 

łaciński w sprawie stabilizacji waluty. 
Zawarcie «łacińskiego» układu 

wywołało ze strony Ameryki i Angiji 

ułożenie planu sanacyjnego  <«angiel- 
Sko - amerykańskiego». Do którego 

układu wskazane jest przystąpić Pol- 
sce? Pytanie nawiasowe. Nie pozo* 

stanie na razie bez odpowiedzi. Mo- 
że ją zresztą zastąpić uwaga, że nigdy 
finansów własnych nie poprawi pań- 

stwo, które czerpie kredyty tam gdzie 
— też chwieje się waluta. 

P. Briand obejmuje rządy w mo- 

mencie gdy trzeba molens volens rą- 
tyfikować podpisane już wobec Sta- 

nów Zjednoczonych zobowiązania, 
cu do spłaty długów; przyjdzie się 

niebawem takiż układ zawrzeć i z 
Anglją. Gdy się to stanie można bę- 
dzie — podobno — przystąpić do 

stabilizowania franka... Tak, ale jakże 
przeraźliwie trudno sterować nawą 

Republiki, qui fait eau de tous có: 

tós aby użyć najświeższego wyraże” 
nia się Leona Daudeta! Na domiar 

tenże sam leader francuskich monar- 
chistów nie waha się odmawiać p. 

Briandowi kwalifikacyj do opanowa* 
nia obecnej sytuacji. To żadna siła— 
pisał świeżo — to tylko zręczny czło. 

wiek. To przebiegły ignorant, to, za 
przeproszeniem, un ignare  Фоуой, 

Nie wiele więcej wart Poincarć, któ: 

rego p. Briand ciągnie do swego ga- 

binetu. Lewica ze swej strony woła 
wielkim głosem: Poincarć — to woj- 

na; my nie chcemy wojny za żadne 

skarby świata! 

A sam p. Briand czyliż pewny 
siebie? Kilka dni temu powiedział bez 
ogródek redaktorowi "Matin'a*, p. 
Sauerweinowi, dosłownie: „Fa zyzm 

i dyktatura nie dla Francji. Jednak 
przyznzję, iż trzeba koniecznie szu- 
kać sposobu na oswobodzenie się, 

se debarasser, od parlameniu przy- 

najmniej na jakich sześć miesięcy. 

Inaczej nigdy nie dokonamy  stabili- 
zacji franka". Ważkie słowa i niez- 
miernie charakterystyczne w ustach 

wielkiego dotychczasowego obrońcy 

ściśle pasiamentarnych rządów — któ. 

ry atoli dziś faktycznie nie należy do 

żadnego stronnictwa i wszystkie je 
ma w .pogardzie. 

Tem niemniej prawica nie prze- 

staje nieżyczliwem okiem spoglądać 

na Brianda i nie szczędzi mu docin- 

ków a nawet ordynarnych grubjaństw, 

od których dawno by już padł ktoś 

mniej niż p. Briand pewny na nogach. 

Słychać nawet wołania, że nikt dziś 

nie dobędzie Francji z ciężkiej sytu- 

acji, w której się znajduje, nikt tylko— 

Ciemenceau! To jest imię, które w 

momencie największego  niebezpie- 

czeństwa symbolizuje rzeczywistą je- 

dność narodową. Tylko Ciemenceau, 

słychać wołania, potrafi utworzyć ga- 

binet z ludzi należących do różnych 

sironnictw a najwybitniejszych  poli- 

tyków. Tylko Ciemenceau zachował 

nietknięty swój prestige; tylko on po- 

siada, jak pized ośmiu laty, pełne 

zaufanie narodu. Niech wraca na 

fotel prezydjalny i niech rządził 
Ogromnie — powiadają — podeszły 

w latach? Nic nie szkodzi! Świeżo 
przecie ogłosił drukiem swego „De- 
mostenesa“, studjum tęgie i pełne 

temperamentu. Kto coś podobnego 
mógł dziś jeszcze napisać, ten u1Źwi- 
gnie hetmańską buławę i będzie wie- 

dział w kiórą skinąć stronę. 

Owóż i dla „niezastąpionego” p* 

Brianda wyna'eziono współzawodni- 

ks; owóż i p. Briand niema absolu- 
tnej i jednomyślnej większości w opi- 

nji publicznej kraju, Co zaś do wier- 

nych mu adherentów i do tych, któ- 

rzy mają w niego wiarę niezłomną, 

to ci spodziewają się, że uda się p. 

Briandowi... obejść konstytucję fran: 

cuską i dokonać zbawienia Francji— 
bez parlamentu, to znaczy w spoko- 

ju i przy warunkach sprzyjających 

wytężonej pracy. 

Jacz, 

BAB ak AAA AS BE ES 

Projekt „Piasta“ zmia- 
ny konsiytucji, 

Kiub „Piasta“ na posiedzeniu ple- 
narnem uchwalit wniešč projekt zmian 
konstytucji. Projekt ten między inne- 
mi przewiduje skreślenie w art. 11 
Konstytucji zasady „, proporcjalności 
przy wyborach, zaś do art. 12 doda- 
nie posianowienia nadającego czynne 
prawo wyborcze obywatelom, 
którzy ukończyli 24 lata. Art. 13 
zmienia się postanowieniem, dotyczą- 
cem biernego prawa wyborczego, 
które mają posiadać obywateje, któ- 
rzy ukończyli lat 30. Dotychczas 
czynne prawo wyborcze posiadali o- 
bywatele od 21 roku, bierne zaś od 
25 lat. 

Dalej wprowadza  odpowiedzial- 
ność posłów za działalność poza Sej- 
mem i zapewnia nietykalność Sejmu 
za działalność pozostającą w grani: 
cach regulaminu sejmowego. W art. 
21 Konstytucji proponuje wpro- 
dzenie zmian, któreby zapewniały nie- 
tykalność posłom, nie na czas trwa: 
nia mandatu, lecz na czas trwania 
sesji. 

Projekt zmienia art. 25 Konstytucji 
w ten sposób, że Sejm winien być 
zwoływany corocznie na sesję zwy- 
czajną celem uchwalenia budżetu, 
najpóźniej nie w październiku, jak 

  

Sejm i Aząd. 
Konferencje premjera Bartla. 

"WARSZAWA. 23.VI (żel wł.Słowa). 
Premier Bartel rozpoczął dziś w go- 
dzinach popołudniowych konferencje 
z przywódcami stronnictw sejmowych 
na temat zgłoszonych do Sejmu pro- 
jektów zmiany konstytucji. 

Reorganizacja administracji. 
WARSZAWA, 23, Vi (tel, wł, Słowa). 

Komisja dla spraw reorganizacji ad- 
ministracjj pod przewodnictwem 
min, spraw wewnętrznych opracowała 
szereg wytycznych. Wytyczne te 
zmierzają przedewszystkitem do tego 
aby organizacja władz centralnych by- 
ła zbliżona do życia t. j. jaknajmniej 
biurokratyczna, dalsze wytyczne idą 
w kierunku decentralizącji władz. W 
ten sposób sprawy mniejszej wagi 
załatwiane będą między I a li instan- 
cją, ministerstwo zaś będzie załatwia- 
ło jedynie sprawy pierwszorzędnej 
doniosłości, W myśl tych projektów 
komisji reorganizacji _ administracji 
państwowej zamierzona jest daleko 
idąca reorganizacja centrali minister- 
stwa spraw wewnętrznych. 

Rada ministrów zdecyduje na dzi- 
siejszem posiedzeniu czy w resorcie 
tym ma być dokonane całkowite 
przekształcenie departamentu admini. 
stracyjnego, któryby zystał przysto- 
sowany do nowego projektu reorga- 
nizacyjaego. Pozatem słychać o pro- 
jekcie zniesienia departamentu bez- 
pieczeństwa i wcielenia jego agend 
do mającego powstač departamentu 
politycznego. W ten sposób ścśle by 
odgraniczono sprawy polityczne od 
administracyjnych. Departament sa- 
morządowy nie ulegnie większym 
zmianom. 

Co do projektu militaryzacji poli- 
cji to jest on jak słychać nieaktu- 
ainy. 

Marszałek Rataj. 

WARSZAWA, 23.VI (tel. wł, Słowa). 
W kuluarach sejmowych uchodzi za 
rzecz pewną ponowny wybór mar« 
Sszałka Rataja. Wniosex o wyborze 
ma postawić klub Piasta. 

Marszałek Rataj wyjechał dziś na 
wieś i powraca jutro wieczorem. 

Rozmówki naszych suwerenów. 
W swojem pisemku <Chłopski sztandat» 

zarzucił pos. Putek posłowi Romanowi (P.S. 
L.), że — przeszedł na luterską wiarę, że 
na dwie żony, <jedną rzymkę, drugą izrae- 
litkę» — że wreszcie kupił majątek w miej. 
scowości Cło, pow. Kraków. 

Odpowiada na te zarzuty pos. Roman w 
<Piašcie>: 

<Podlem i niskiem oszczerstwem, god- 
nem Putka z Choczni jest twlerdzenie, jai 
kobym zmienił religję i zawarł drugie mał- 
żeństwo i dzięki temu miał dwie żony. Dla 
człowieka, który w sposób ohydny szarpie 
ludzki honor, a robi to świadomie, jest je* 
dno określenie; bydlak. Tem słowem piętnu- 
ję autora oszczerczej notatki. Religja, w któt 
rej się wychowałem, jest dla mnia rzeczą 
świętą, a Putek, stojący w obronie religji i 
sakramentu małżeństwa, przypomina djabła, 
który ubrał się w ornat i ogonem dzwoni 
na mszę. 

Oświadczam publicznie, że żadnego 
majątku sobie nie kupiłem; jeżeli Putek 
wskaże mi ten folwark w miejscowości Cło, 
powiat Kraków, lub jakikolwiek inny, który 
albo ja, albo ktokolwiek inny z mojej ro* 
dziny zakupił, to ja mu go w tej chwili da* 
ruję na własność». 

Sumy pieniężne w gotówce bardzo | 
korzystnie lokuje z gwarancją zupełną 
żądanej waluty i zwrotu +w terminie 

  
Dom « 

Hadl.-Kom. „Zn c HĘTA 
Portowa 14 telefon 9—05. 

METER WETLĘ WRZWKORATKOCYGAKZESCKNA 

było dotychczas, a na 5 miesięcy 
przed rozpoczęciem przyszłego roku 
budżetowego. Ponadto projekt nakła- 
da na rząd obowiązek wniesienia do 
Sejmu szczegółowego _ preliminarza 
budżetowego najpóźniej na sześć 
miesięcy przed rozpoczęciem następ- 
nego roku budżetowego. Ustęp ostat- 
ni tegoż artykułu Konstytucji zmie- 
nia się w tym kierunku, że Sejm 
zwołany na sesję zwyczajną celem 
uchwalenia budżetu winien ustalić 
budżet najdalej w ciągu trzech mie- 
sięcy od dnia zwołania, 

Projekt wprowadza uprawnienie 
Prezydenta do rozwiązania Sejmu i 
Senatu na wniosek Rady Ministrów, 
oraz uzupełnienia art. 44 Konstytucji 
przez nadanie Prezydentowi Rzeczy: 
pospolitej w czasie gdy Sejm i Senat 
są rozwiązane prawa wydawania w 
razie konieczności państwowej roz- 
porządzeń z mocą ustaw, z tem za- 
zastrzeżeniem, że rozporządzenia te 
nie mogą dotyczyć kwestji budżetu, 
kontygentu rekruta, zaciągania poży: 
czek, nakładania podatków, ustana- 
wiania ceł i monopolów oraz zmian 
w systemie monetarnym i w ustawo' 
dawstwie przekazanem samorządom,
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° Brogrom finmsoco - gospodarczy rządu. 
SŁ "O 

Expose Ministra Skarbu p. Klarnera. Prowizorjum budżetowe, 
Na wtorkowem posiedzeniu Sejmu 

po załatwieniu sprawy listu marszał- 
ka Rataja zabrał głos minister Skarbu 
p. inż. Klarner, który wygłosił nastę- 
pujące expose: 

P. Klarner analizuje przedłożenie 
budżetowe rządu na kwartał III r. b. 

_" podkreślając, że za podstawę obli- 
_ czenia wydatków osobowych  preli- 

_ minarza rządowego zostałą przyjęta 
mnożna 43 zmniejszona w  poszcze- 
gólnych stopniach służbowych o 6,5 
względnie o 4,5 proc. W dalszym 

_ ciągu p. minister przedstawił Izbie 
_ dokładnie obie strony  prowizorjum. 
_ Suma wydatków na rok 1926 byla 

określona przy kursie złotego dla 
spłat zobowiązań zagranicznych po 

_ 6,50. Kurs ten jest nierealny. Na 
_ spłaty trzeba wydać znacznie większą 

sumę pieniędzy aniżeli była przewi- 
dziana w budżecie. Dotychczas skarb 
na pokrycie tych wydatków wydał 
108 mil. zł, a w stosunku rocznym 
liczyć się należy z powiększeniem 
tych wydatków o 40 miljonów. 

Suma wpływów w ciągu pierw- 
szych 5 miesięcy przewyższyła sumę 
preliminowaną o z górą 50 miljonėw. 
Przedewszystkim zwiększenie docho* 
dów wykazały pozycje: daniny pań 
stwowe, majątki państwowe, lasy 
państwowe. Kończąc analizę prowi: 
zorjum budżetowego p. minister za- 
znacza: : 

„Nie jest do pomyślenia, abyśmy 
mogli wchodzić w trzeci kwartał 
okresu rocznego budżetu 1926 r.,nie 
odpowiadając na palące pytanie: skąd 
będą pokryte te wydatne braki?“ 

Zasady zrównoważenia budżetu. 

Pierwszym obowiązkiem Ministra 
_ Skarbu — jest wyjaśnić wobec ciał 

- ustawodąwczych, wobec całego spo- 
_ łeczeństwa i wobec Świata, jakiemi 

_ drogami ma zamiar kroczyć rząd w 
celu opanowania sytuacji deficytowej. 

Ma to decydujący wpływ na opi- 
" nję wewnątrz kraju .i zagranicą, mia 
_ to wielkie znaczenie dla kształtowa- 

nia się naszych stosunków  waluto- 
wych. 

Jest szereg metod i sposobów 
" wyrównania niedoborów  budžeto- 
_ wych. Sposób zrównoważenia  defi- 

cytu budżetowego zależy od chara: 
kteru tego deficytu. W naszym bud- 
żecie wynika on jako różnica pomię- 
dzy wydatkami zwyczajnemi a wpły- 
wami zwyczajnemi. Jest to więc de- 
ficyt konsumcyjny i bardzo niebez- 
pieczny. 

: Za niedopuszczalne uważam po- 
szukiwanie p zagranicznych 
lub krajowych dla wyrównania takie- 

_ go deficytu. Pożyczki są nam potrze 
bne jednak na inne cele i będziemy 
o nie zabiegać. Drukowanie pienią- 

_ dza papierowego na cele budżetowe 
wogóle, a więc i na pokrycie deficy- 
tu konsumcyjnego również stanowczo 
odrzucam. Jest to nic innego, jak 
przymusowa pożyczka wewnętrzna, 
bardzo bolesna, rujnująca każdego 

_ obywatela, a szczególniej obywatela 
_ niezamożnego. Okres inflacji, który 

jest w naszej pamięci, świadczy do: 

й 
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Automatyczne obnižanie pensji 
urzędnika Rząd uznaje za nie: 
wskazane. Rząd obecny stoi nato- 

_ miast na stanowisku podjęcia w naj: 
" prędszym czasie prac skierowanych 
_ do uproszczenia i potanienia admini- 
_ stracji aby z pożytkiem dla interesu 
‚` publicznego znaleźć właściwe źródło 
_ oszczędności. Posiadamy liczne pod 

tym względem prace przygotowane 

przez znawców administracji państ: 
_ wowej i należy je możliwie w naj: 

szerszym stopniu i natychmiast obec= 
nie wykorzystać. 

Do zakresu państwowych zagad- 
"nień  oszczędnościowych zaliczamy 
również budżety samorządowe, usto- 
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Minister skarbu winien jednak 
/_ posiadeć niezwłocznie takie środki w 

ręku, aby zapobiec natychmiast dal- 

szemu powiększaniu deficytu budżeło- 
wego i aby jeszcze w roku bieżącym 
zdołał pokryć niedobór pierwszego 

cza. -Przedstawiona ustawa o 
_ prowizorjum budżetowem na 3 mie- 
_slące przewiduje częściowo te środki, 

które uzyskać ma od Sejmu Minister 
Skarbu pod postacią powiększenia 
dochodów z podatków i opłat w 

__ skali 10 proc. Jeżeli się zważy, iż 
" wymiar tych świadczeń był taki sam 

rzy wskaźniku 109 ze stycznia 1924 
ak i obecnie przy wskaźniku 183, 
ło oczywiście niewielkie podniesienie 

  

X 

PRZEZ GZERWGNE OKULARY. 
Co widział i czuł pewien Fran: 

cuż patrząc na teraźniejszą Rosję 
_ sowiecką;przez.. czerwone okulary.— 

" Rewja armji sowieckiej. — Grób Le- 
nina —Sowieckie eksperymenty szkol- 
 ne.-—Moskwa w słońcu.— Co powiada 

p. Louis Merlet o ekonomicznej przy- 
_ szłości Rosji. — Sylwetki niektórych 

wodzów bolszewizmu. 

Od dłuższego już czasu drukuje 
wielki paryski dziennik  iewicowy 
„Volontó* — obszernemi ustępami— 

_ relację swego umyślnego do Moskwy 
_ wysłannika z tego, co widział w Rosji 

_ sowieckiej oraz z tego jakie wrażenie 
wywarło na nim to, co oglądał i co 
słyszał. P. Louis Merlet spędził w 

_ stolicy Rosji bolszewickiej ze dwa 
_ miesiące—kwiecień i maj roku bieżą- 
cego — i nie patrzył na to, co 'się 
dzieje w Moskwie oczyma p. Hen- 

 ryka Bóraud, autora jednej z najbar- 
dziej dziś czytanych książek w całym 
cywilizowanym świecie «Ce que ji 
„vu a Moscou». O, nie! 

To jest jeden wzgląd, dla którego 
_ weźmiemy za chwilę pod pióro opisy 

i poglądy p. Merleta, Pomimo bezpo- 
średniego sąsiadowania z Rosją so- 

 'wiecką, jakże naprawdę mało o niej 
wiemy! A wiedzieć powinniśmy całą 

_ o niej prawdę — i niema dość zapo- 
_ biegliwych wysiłków gdy chodzi o 

  

  

  
   

    

bitnie o smutnych skutkach stoso- 
wania tej metody dla wyrównania 
niedoborów budżetowych, 

Jest więc moim obowiązkiem 
stwierdzić uroczyście z tego wyso: 
kiego miejsca, iż Rząd nie będzie 
równoważyć budżetu za pomocą 
druku pieniądza papierowego. 

Skoro wykluczam te sposoby zró- 
wnoważenia budżetu, pozostaje mi 
droga oszczędności po stronie wy- 
datków i powiększenia dochodów. 
Jest to jedyna roztropna metoda dla 
pokrycia deficytów konsumcyjnych. 

W budżecie rozróżniam dwie za- 
sadnicze składowe części — wydatki 
ściśle związane z administracją pań: 
stwa, a więc o charakterze konsum- 
cyjnym i wydatki ziązane z gospo- 
darczemi funkcjami, a więc o chara- 
kterze produkcyjnym. W tych ostat- 
nich winna się wyrazić tendencja dla 
twórczej polityki państwa i rządu. 

Niewątpliwie budżety z lat 1924 
i 1925 przekraczały płatniczą zdolność 
ludności. 

Zubożały płatnik winien mieć 
możność odbudowania się razem z 
państwem polskiem. Biedny obywa: 
tel, zubożały kraj i pusty Skarb są 
to dla mnie synonimy. 

W zamożności obywatela polskie- 
go, a nie w biedzie widzę dobrą 
przyszłość Polski. Dla stworzenia do* 
brobytu obywatelowi polskiemu po: 
siadamy dużo szans. : 

. Oszczędnośći. 

sunkowanie ich właściwe do gospo 
darki państwowej, właściwy podział 
pracy i dochodów. 

Równolegle do obniżenia wydat- 
ków na administrację wypada pod- 
kreślić potrzebę i możność powięk- 
szenia dochodów państwa z własnych 
przedsiębiorstw. Koleje i lasy, rów= 
nież monopole i szereg innych przed- 
siębiorstw muszą być zreformowane 
i dać państwu to, co się od nich na- 
leży. 

Temu zagadnieniu zwłaszcza w 
zakresie Min. Skarbu poświęcę dużą 
dozę mojej pracy, gdyż pragnę wy- 
kazać iż „w Polsce można dużó 
mieć, gdyby ludzie chcieli chcieć". 

Jakiemi środkami dążyć będzie Min Skarbu. 
wymiaru nie może być traktowane 
jako przekraczające obecną zdolność 
płatniczą obywatela. 

Niezależnie od tego w ręku Mi- 
nistra Skarbu znajduje się możność 
podniesienia ceny na spirytus, pod- 
niesienia wymiaru podatku  majątko- 
wego na bieżący 1926 rok, zwalory« 
zowanie w odnośnej skali opłat се!- 
nych. Wszystkie te środki pragnę 
wykorzystać niezwłocznie i równo- 
rzędnie jedynie w tej skali, która za- 
pewni zwiększenie strony dochodo- 
wej budżetu do norm wydatków 
przy uwzględnieniu oszczędności bud- 
żetowych. 

/ 
` 

dobycie tej prawdy. Powiadają: cudzo- 
ziemcowi nigdy Rosja sowiecka nie 
pokaże z całą otwartością swego 
oblicza. Nad tem już czuwa rząd so- 
więcki! Pokażą mu to tylko, co chcą 
aby zobaczył, a przedewszystkiem o 
czem będzie potem opowiadał... Światu, 
Niezawodnie, że czujność pod tym 
względem sowieckich «organów bez- 
pieczeństwa» jest wzorową — faktem 
jest jednak, że niejeden cudzoziemiec 
czujność tę omylił i zobaczywszy co 
się święci w Bolszewji, po powrocie 
ze swojej do Rosji wycieczki, światła 
pod korcem bynajmniej nie chował. 
Owszem, mamy przecie o tem, co 
się dzieje dziś w Rosji aż nadto 
wiele relacyj, od których wprost włosy 
na głowie powstają. 

łowem; albo bezczelna propa- 
ganda bolszewicka mnalująca Rosję 
pod rządami sowieckiemi jak wie: 
rutny raj па ziemi, albo odwrotnie 
wymyślanie Rosji tereźniejszej co się 
zmieści.. Tertium non datur— dla in- 
formacji naszej. 

A szukać «złotego środka» trzeba. 
Rzecz nieładna i upokarzająca być 
stadem owiec, aby nie wyrazić się 
baranów, gnanem na przemiany to 
w lewo to w prawo. Własnej trzeba 
szukać drogi prowadzonej do bez: 
względnej prawdy. Prawda — to cel, 
jak to mówią, sam w sobie. Używać 
prawdy za... środek jest szalbierstwem, 
które się pierwej lub później zemścić 

Przesilenie walutowe. 

Równowaga budżetu nie wyczer- 
puje sprawy sanacji naszych stosun- 
ków. Oprócz trudności budżetowych 
przeżywamy kryzys gospodarczy, któ. 
ry jest źródłem zasadnizczem  nasze- 
go kryzysu budżetowo skarbowego. 
Należy dążyć do opanowania przesi- 
lenia walutowego, do opanowania 
upadku produkcji i do łagodzenia 
kryzysu gospodarczego, 

Metody walki dla opanowania tych 
trudności są jednakie i tylko przez 
skoordynowanie jednoczesne wszyst- 
kich środków zasadniczych może być 
mowa o najszybszej naprawie, a nie- 
'wątpliwie odbije się ono dodatnio i 
na sanacji budżetu państwa. 

Punktem wyjścia dla poprawy 
naszych stosunków walutowych jest 
stabilizacja złotego, czyli utrzymanie 
trwałe przez dłuższy okres czasu na 
tym samym poziomie, jaki w tej 
chwili, powiedzmy, posiadamy. 

Stabilizacja jest zależna przede- 
wszystkiem od zautania społeczeń- 
stwa do własnego pieniądza, od rów* 
nowagi budżetowej, od aktywności 
bilansu płatniczego, od innych czyn- 
ników, kóre są funkcją poprzednich. 
Rezultaty kilku ostatnich miesięcy 
wskazują, że znaczne wahania kursu 
złotego były wynikiem w pierwszym 
rzędzie kryzysu zaufania do złotego 

Rezultatem kryzysu zaufania do 
złotego jest powszechna dążność do 
tozauryzacji zasobów pieniężnych w 
walutach obcych oraz złocie. 

Stąd też pochodzi zapotrzebowa- 
nie stałe wałut obcych, niewspół- 
mierne z bieżącemi potrzebami życia 
gospodarczego. 

Wychodząc z założenia, iż posia- 
damy zrównoważony budżet państwa 
bez druku papierowego pieniądza, dla 
uzyskania stabilizacji i wzmocnienia 
siły nabywczej złotego, będziemy 
dążyć do powiększenia rezerw 
Banku Polskiego przez przycią- 
ganie stozauryzowanych doia- 
rów, do zahamowania wzrostu 
cen artykułów pierwszej potrze- 
by, a równolegle do ich obniżenia, 
do utrzymania i wzmocnienia ak- 
tywności biłansu handłowego, 
będącego głównym czynnikiem w 
równowadze bilansu płatniczego, do 
obniżenia nadrniernie wysokiej stopy 
procentowej, do powiększenia pojem- 
ności konsumcyjnej rynku dla wy: 
twórczości krajowej, 

Z powyższego wynika, że źródłem 
stabilizacji złotego poza zarządzeniami 
fiskalnemi jest przedewszystkiem po- 
prawa produkcji. й 

Stopa procentowa. 

Punktem wyjścia dla ułatwienia 
produkcji musi się stać znaczne obni- 
żenie stopy procentowej, która w 
Polsce dosięgła nigdzie niespotyka- 
nej wysokości. W szeregu państw 
europejskich Polska stoi na ostatniem 
miejscu pod względem wysokości 
stopy urzędowego dyskonta. W ogo- 
-nie za zbyt wielką stopą procentową pot 
Banku Polskiego kroczą banki pań: 
stwowe, następnie banki prywatne, 
które posiadają granicę stopy dożwo- 
lonej 24 proc., kredyt prywatny, się: 
gający kilku procent miesięcznie. 

Ta wysoka stopa procentowa po- 
draża niewspółmiernie produkcję i za- 
bija wszelką rentowność przedsię: 
biorstw, tem samem osłabia siłę płat- 
niczą społeczeństwa wobec państwa, 
Wobec tego w ogólnym planie sa- 
nacji stosunków finansowych staje 
się konieczne obniżenie stopy pro* 
centowej do poziomu państw euro- 
pejskich, znajdujących się w podob- 
nych do Polski warunkach. Obniże- 
nie stopy procentowej uzdrowi życie 
gospodarcze, stworzy grunt do otrzy: 
mania lepszych warunków kredytu 
zagranicznego, odbije się niewątpli« 

musi. Posiąść prawdę.. to jakby się 
posiadło siłę, władzę, złoto. Ten 
który wie prawdę.. jakąż on moc 
posiada! 

Otóż, w tem, co opowiada p. Mer- 
let w paryskiej „Vołontć* jeżeli nie- 
ma absolutnej prawdy — co jest rze- 
czą pewną — to jest niewątpliwa 
chęć pokazania nam dodatnich stron 
eksperymentu rosyjskiego, tego wła- 
śnie regime'u, z którym świat cywi- 
lizowany i kulturalny pogodzić się 
nie może. 

To jest ów pierwszy wzgląd. Dru- 
gi wzgląd, dla którego uważamy za 
wskazane poobcować z p. Merlet'em 
jest obowiązek zwrócenia uwagi na 
ton, w jakim utrzymana jest cała je- 
go relacja. P. Merlet nietylko patrzy 
na to, co się obecnie w Rosji dzieje, 
przez... czerwone okulary; patrzy — 
z nietajonym zachwytem. A ten za- 
chwyt, którego nie umie ukryć (choć- 
by dla decorum), redakcja wielkiego 
organu prasy paryskiej leje co dni 
kilka na swoje szpalty, uraczając tym 
suggestyjnym specjałem swoich czy« 
telników. 

Czyliż to nie signum temporis? 
Czyliż nie trzeba nam, specjalnie nam, 
wiedzieć w jakim onie zaczyna dziś 
prasa paryska pisać o Bolszewji? Jak 
cuir de Russie zaczyna znów pachnąć 
Francuzom? 

wo 

Po konferencji Małej Ententy. 
Oświadczenie min. Mitilineu; 

BUKARESZT. 23.VI. Pat. P. minister spraw zagranicznych Mitilineu 
złożył po powrocie z Bleed wobec przedstawicieli prasy dłuższe oświad- 
czenie w sprawie odbytej tamże 'konferencji Małej Ententy. Minister 
między innemi podkreślił serdeczne przyjęcie z jakiem spotkał się ze stro- 
ny swoich kolegów. Z sympatyczną oceną konferencji spodkał się traktat 
o sojuszu rumuńsko-polskim. Konferencja stwierdziła z żywem zadowo* 
leniem powrót życia politycznego w Polsce na drogę całkowitej prawo- 
żądności, co pozwoli temu krajowi na prowadzenie w dalszym ciągu 
dzieła pokoju nad którem pracuje Mała Ententa. 

Sprawa odszkodowań dla b. panujących. 
BERLIN. 23,VI. Pat. Podczas dzisiejszych szczegółowych obrad ko- 

misji prawniczej Reichstagu nad poszczególnemi paragrafami rządowej 
ustawy kompromisowej w sprawie odszkodowań dla byłych panujących, 
ujawniło się znacznie zaostrzenie sytuacji. Wszystkie żądania socjalnych 
demokratów zostały głosami partyj rządowych i nacjonalistów odrzucone 
w stosunku 11 głosów do 3, Kanclerz Marx zwrócił się bardzo ostro 
przeciwko poprawkom socjalnych demokratów. Dalsze obrady komisji 
odroczono do jutra. * 

Zapowiedź rugów robotników polskich z 
Niemiec. 

BERLIN. 23—VI. Pat. Komisja gospodarcza Reichstagu zajmowała 
się dzisiaj kwestją polskich robotników sezonowych. Poseł demokratycz- 
ny Lemmer domagał się w przedłożonym wniosku obrony interesów pań- 
stwa niemieckiego i uskarżał się na to, że polscy robotnicy sezonowi w 
liczbie 50 tysięcy pozostają i przez zimę w prowincjach wschodnich, tak 
silnie pod względem narodowym zagrożonych. We wniosku swym 
pos. Lemmer domaga się, aby rząd w drodze ustawy położył kres temu 
stanowi rzeczy. Wniosek ten został przyjęty. 

Labour Party za obniżeniem płac w prze” 
myśle węgiowym. 

LONDYN. 23 VI. Pat. Reuter donosi, że w kołach Labour Party 
ujawnia się ruch sprzyjający uregulowaniu zatargu w przemyśle węglo- 
wym na podstawie redukcji płac. Dotychczas jednak niema żadnych wska- 
zówek, któreby Świadczyły o zmianie dokonanej w stanowisku przy- 
wódców górników. W Izbie Gmin prowadzona jest dzisiaj żywa dyskusja 
nad projektem ustawy o reorganizacji kopalń. Labour Party jest zdecydo- 
wana przedstawić wniosek o odrzucenie wspomnianego projektu ustawy. 
W dniu dzisiejszym odbędzie się zebranie komitetu wykonawczego 
międzynarodowej federacji górników. 

Powstanie na Białorusi scwieckiej? 
W dniu 18 b. m. o godz. 15 oddziały naszej straży granicznej w 

okolicy Maksymówki, zostały zaalarmowane licznemi strzałami karabino- 
wermi. Ze strony sowieckiej wyraźnie dochodziły odgłosy toczącej się po 
tamtej stronie granicy walki. Według nadchodzących pogłosek straż gra- 
niczna sowiecka w dniu tym o godz. 15 stoczyła formalną bitwę z od: 
działami powstańców białoruskich. Naprzeciw znajdującej się po naszej . 
stronie Maksymówki strzelanina trwała do godziny 16 m.30, Wyniki walki 
nie są znane. 

W ostatnich czasach oddziały masze coraz częściej alarmowane 
strzałami, co Świadczy o toczących się przy samej granicy walkach. Nad 
chodzą fantastyczne pogłoski, których prawdziwości nie zdołano ustalić, 

Bunt pod Witebskiem. 

Z pogranicza sowieckiego donoszą: W okolicach Witebska na tle 
niezadowolenia z nadmiernego obciążenia podatkami wybuchły po- 
ważne rozruchy chłopskie. Zbuntowani chłopi zamordowali kilkunastu 
urzędników, którzy przybyli na wieś w celu Ściągania podatków. Wysłano 
ekspedycję karną, która stłumiła bunt, Aresztowano 61 chłopów, i oddano 
ich do dyspozycji sądu wojskowego, Czeka ich wszystkich kara śmierci. 

Niesłychane zachowanie się straży granicznej 
sowieckiej. 

W dniu 18 b. m. o godz. 17 patrol K. O.P. przechodząc wzdłuż granicy zauwa* 
żył w okolicach Budsławia między słupami granicznemi 339—340 jakichś dwuch osobni- 
ków w ubraniach cywilnych, którzy stojąc po naszej stronie granicy rozmawiali z żoł: 
nierzami sowieckiej straży granicznej. Pomiędzy zauważonemi osobnikami a strażą gra- 
niczną sowiecką toczyły się jakieś podejrzane pertraktacje. > z 

Na widok patrolu K. O. P. nieznani osobnicy przebiegłszy granicę schronili się 
opiekę strąży sowieckiej. Dowódca naszego patrolu natychmiast zwrócił się do żołe 

nierzy sowieckich oświadczając, iż tego rodzaju popieranie nielegalnego przechodzenia 
granicy jest niedopuszczalne i zażądał wydaniae nieznanych osobników. Zołnierze 50° 
wieccy tłomaczyli się, iż zauważeni przez masz patrol osobnicy są obywatelami sowiec- 
az i szukają zaginionych koni, przytem kategorycznie odmówili wydania nieznajo- 
mych. 

wie na kursie złotego, a w rezultacie Ar ancia... iente. 
przyczyni. się do rozwoju produkcji. Deni eo As aa 

Kończąc swoje przemówienie pan 1 
= н , gielskiego, protesiującą przeciwko minister zastanowił się jeszcze nad lego, ącą 

obiegiem pieniądza oraz zapowiedział przysyłaniu przez związki zawodowe 
bolszewickie sum pieniężnych na po- szereg zabiegów zmierzających do 5X ° nężn ) 

wzmożenia produkcji przemysłowej.  pieranie strejku angielskich  g6rni- 
ków, arogancja związkowa posunęła 
się jeszcze dałej. Oto centrala sowiec- 

ANTONI SKURJAT kich związków ai ali uchwa- 
artysta-fotograi liła wysyłać w dalszym ci:gu zasiłki 

pieniężne dla strajkujących górników 
angielskich, aż do oficjalnego  obło- 
żenia ich aresztem .przez rząd. an- 
gielski. 

  

  

    

    

tel, 328 Wilno, Mickiewicza T. 
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nym paltocie i czapce barankowej, 
W okularach, uśmiechnięty, „wygląd 
zacnego burżuja, pragnącego przyj» 

# 

Oto p. Merlet spędza dzień pierw: 
szy maja w Moskwie. Święto ludu, 
Od godziny 2-giej po południu usta- 
ła w mieście wszelka praca. 

Piętnaście tysięcy wojska zmaso- 
wano na Kremlu przed mauzoleum 
Lenina. Będzie „parada”*, rewja i de- 
filada, Będzie przedewszystkiem  za- 
przysiężenie wojska. Moskwa cala 
w chorągwiach i sztandarach. Grób 
Lenina przystrojony — białemi i nie- 
bieskiemi kwiatami. 

Pierwszy wybucha zachwyt fran- 

cuskiego korespondenta: na widok 
wojska. „Zaledwie sześćset tysięcy 
liczy armja rosyjska — pisze p. Mer- 
let — lecz tylko ktoś bardzo lekko- 
myślny mógłby kwestjonoweć jej siłę. 
Armja to młoda, dobrze wyekwipo- 
wana i uzbrojone; duch w niej pa- 
nuje doskonały”. 

Minister wojny Woroszyłow wstę: 
pa na stopnie mauzoleum Lenina 

czyta rotę przysięgi. Tuż przy nim 
mikrofon, który za pomocą potężnych 
haut-parleurs głos. ministra roznosi 
po całym ogromnym placu. Po kaž- 
dym ustępie przysięgi Krasnaja Pło- 
szczad' grzmi jednym krótkim okrzy- 
kiem: Przysięgamy! 

Minister ma na sobie mundur 
równie skromny jak każdy szerego- 
wiec. Po odebraniu przysięgi od woj: 
ska, staje obok ministra ktoś w ciem- 

rzeć się uroczystości. To Kalinin pre- 
zydent Republiki Sowietów. 

Rozpoczęła się defilada, 
„Przyznam się — oświadcza p. 

Merlet — že cała ceremonja wywarła 
na mnie głębokie wrażenie. Żołnierze! 
Tak — jak wszyscy 'inni. Lecz oży- 
wia ich zgoła odmienny ideał, ożywia 
ich myśl, że są żołnierzami krucjaty 
nowożytnej przeciwko wszystkiemu, 
co nie jest kolekcjonizmem,  collecti- 
wite, Gdy zaś ostatnie przeczołgały 
się tanki, gdy ostatnie odleciały samo- 
loty, wówczas rozpoczął się nieskoń- 
czony pochód robociarzy. Zakończył 
się dopiero o 7 popołudniu przy gra: 
niu trąb i  ppowiewaniu sztandarów. 
Przedefilował miljon mężczyzn, kobiet, 
starców, dzieci!!! (wszystkie trzy wy: 
krzykniki są p. Merlet'). Jeśli by tu— 
pisze dosłownie — w Moskwie nie 
wierzono jedynie w nieśmiertelność 
materji, qu'i la poussiere ėternelle, 
możnaby powiedzieć, że w trumnie 
swej szklanej, patrzy Lenin po przez 
tajemnicę tego co umiera, na tryumf 
idei swych i swego dzieła"! 

Proza p. Merleta miewa akcenty 
lirycznego patosu. 

Mauzoleum Lenina, budzące po- 
dziw swoją prostotą architektoniczną 
wznosi się opodal muru Kremlow- 
skiego u którego pogrzebani są ci, 
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Jak wyniesiono 
obstrukcjonistów. 

z sali obrad Sejmu. 
Gdy wśród obstrukcji komunistów I N.P 

Chowców p. marsz. Daszyński zarządził w toku 
wtorkowego posiedzenia sejmu 15-minutową 
przerwę, biuro sejmowe zwróciło się do 
dwóch najgłośniejszych obstrukcjonistów 
pp. Warskiego (kom.) i Wojewódzkiego (N. 
P. Chł), aby wyciągając konsekwencje z 
trzykrotnego przywołania do porządku, a 
następnie wykluczenia przez p marszałka 
opušcili saię obrad. 

Ponieważ to nie poskutkowało, straży 
marszałkowskiej zlecono usunięcie z sali 
obydwu posłów. Po opróżnieniu galerji z 
publiczności, czterech olbrzymich strażników 
sejmowych, prowadzonych przez komendan- 
ta straży, wkroczyło na salę, poczem ko- 
mendant Stawieki zwrócił się do pp. War- 
skiego i Wojewódzkiego w te słowa: 

— W imieniu pana marszałka sejmu i 
na skutek jego decyzji mam zaszczyt pro- 
sić panów posłów o opuszczenie sali obrad. 

Na to komuniści: «My dobrowolnie nie 
wyjdziemy«. 

— Wobec tego—oświadczył p. Stawicki 
—będę zmuszony użyć siły, 

— Bardzo prosimy — rzekli dwaj posło- 
wie, siadając na splecione dłonie strażników. 

Pierwszego niesiono p. Wojewódzkiego, 
który urozmaicał sobie drogę rozimową ze 
strażnikami na temat «Czy Wojewódzki jest 
bardzo ciężki» i śpiewem nowej pieśni ko: 
munistycznej na nutę «O cześć wam pano- 
wie», śpiewanej również z kartek przez po- 
zoštalych na sali komunistów i N, P. Chow- 
tów. 

Drugiego nieslono p. Warskiego. Ten 
wołał do posłów: «Zdrajcy». 

„ dy obydwie pary strażników znalazły 
się ze swemi delikwentami przy drzwiach, p. 
Wojewódzki śpiewał jeszcze, Nie zdążył jed- 
nak dokończyć słowa «niewola», gdy zna- 
lazł się za progiem sali sejmowej 1 uśmie- 
chając się do przyglądającej się widowisku 
grupki, podzikował strażnikom z gracją. 

Strażnicy zasalutowali go. 

Wianki. 
Tradycyjne wianki ściągnęły wozoraj 

nad brzegi Wilji tłumy ' publiczności, Wszy- 
stko to się pchało tam i z powrotem wyszu* 
kując jak najdogodniejszych miejsc. skąd 
można było obserwować płynące łódki. 

Gdy zmrok już dobize zapadł, z za wię: 
zienia wojskowego ukazał się długi korowod 
łodzi efektownie oświetlonych lampjonami 
i przybranych zielenią. Szczególnie ładnie 
i gustownie umajone były łodzie A, Z. S. 

Chóru w tym roku nie zorganizowano, 
zastępywały go orkiestry wojskowe na jed- 
nej z łodzi, które wykonały szereg pieśni. 

Z przystani wioślarskich najładniej pre. 
zentowała się przystań W. T. W. Panował 
tam również wzorowy porządek, czego nie 
da się powiedzieć o przystani Saperów. 

M ogrodzie po-Bernardyńskim i parku 
im. Żeligowskiego odbyły się wesołe zaba- 
wy, których główną atrakcją były rakiety 
oraz wianki. z 

BY PIEGI WE 
plamy i opaleniznę 

usuwa krem 

Precicza 
Perfection 

Do nabycia w pierwszorzędnych 
perfumerjach i składąch aptecznych. 
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Okazja! Okazja! 
Za bezcen książki francuskie 

sprzedaż tylko do 44 lipca. 

Olbrzymi wybót:!! 

20,000 
.TOMÓW 

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

Śpieszcie skorzystać 

Księgarnia Stowarzyszenia 
Nauczycielstwa Polskiego 

Wilno, Królewska Nr 1.       AN A : 
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co padli podczas rewolucji paždzier- 
nikowej oraz ci co zmarli w wiernoš- 
ci swym ideałom, więc tacy jak John 
Reed, Worowskij, Karpow, Olsen, 
Russakow, Podbielskij, Swierdłow i 
inni. 

Co dzień od godz. 5 do 6 popoł. 
wolno ludowi oglądać Lenina spoczy- 
wającego w rodzaju klatki oszklonej. 
Defilują wszyscy w ogonku. Poszedł 
też i p. Merlet oglądać zabalsamowa- 
nego Lenina. ldzie się —opowiada— 
korytarzem udekorowanym sztandara- 
mi komunistycznemi, potem schodzi 
się kilka stopni w dół i oto— śmier- 
telne szczątki Lenina. Twarz nic się 
nie zmieniła. Czoło wysokie, oczy 
zamknięte, usta wąskie pod wąsem 
twardym i rzadkim, broda špiczasto 
strzyżona; cała postać dobrze zbudo- 
wana, koścista. Szczęką dolna wyraź: 
nie znamionuje wolę nieugiętą. Głowa 
Spoczywa na poduszce czerwonej. 
Ubrany Lenin w bluzę żołnierską czy 
też rychlej robociarską. Ręce nie zło- 
żone lecz leżą, każda ręka oddzielnie, 
na pokrowcu okrywającym od poło- 
wy całe ciało, U głowy i u nóg: po 
dwóch żołnierzy stoi na straży nie 
przerwanie dzień i noc. 

Legendę o Leninie opowiada p. 
Merletowi pewien „stary republika- 
nin“, co przyjacielem był osobistym 
bolszewickiego dyktatora. Rzecz pros- 
ta, w takiej opowieści urasta L.enin- 
Uijanėw na postać — Plutarchową.
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KURJER GOSPODARCZY 
ZIEM WSCHODNICH 

Gospodarka miejska. 

Rozmowa z prezydentem miasta p. 
Witoldem  Bańkowskim. 

— Jak się przedstawia najbliższy 
budżet miasta, panie prezydencie? 

— Podzieliliśmy go na dwie czę: 

ści. Pierwsza, to sumy pewne, gwa: 

rantowane. Możemy na nie liczyć z 
całą pewnością. Druga część docho- 
dów polega na pertraktacjach słow- 
nych. а 

Narady w Województwie skonsta- 
towały, że dotychczasowe roboty 

inwestycyjne za mało zatrudniają 

bezroboczych. Rezultatem narad było 
uchwalenie przez Radę Miejską 
wszczęcia starań o zwiększenie po- 
życzek na owe roboty inwestycyjne 
dla zatrudnienia pozbawionych pracy. 
Chodzi o uzyskanie 200000 zł. 

Magistrat zgodnie z tem ułożył 

dodatkowy preliminarz, który został 

już zatwierdzony przez Radę Miej- 
ską. 

Przewiduje on następujące prace: 
/1, Skanalizowanie rurami kamion- 

kowemi ul. Klaczki (19200 zł.). 3 

2. Skanalizowanie ul. ul. Jatkowej 
(15950 zł.), Dobrocz. zaułek (7300 zł.), 

zaułku Uniwersyteckiego (4100 ), 

Wielkiej, Szopenowskiej, Gościnnej i 
Szeptyckiego od ul. Siowackiego do 
ul. Rydza Śmigłego. a 

Wreszcie zamierzone jest ukoncze- 

nie umocnienia brzegu Wiiji. Robota 
ta pochłonie 31000 zł. s 

Roboty przewidziane w  prelimi- 
narzu (zw. lllim), gwarantującym 
otrzymanie przez miasto 300000 zi. 
ze skarbu państwa są już wykony- 

wane obecnie . Polegają one na re- 

gulacji ulic Dobrej Rady i Nowo 
gródzkiej (koszt 22200 zt). z 

Kończy się również regulację i 
zabrukowanie ulicy Góra Boufałowa 
z odarniowaniem skarp (22000  zł.). 
Dalej prowadzi się roboty podobne 
przy ul, ul. Beliny (13000 zł.) zaułka 
św. Mikołaja od zaułka Lidzkiego do 
ul. Straszuna (11600 zł.). 

Ulegną dalej dokończeniu prace 
regulacyjne i umocnienie brzegu Wi- 
lejki przy drodze Leoniskiej (11300 
złot.). 

Wszystkie powyžsze roboty sa w 
stadjum ukończenia. Zakończono już 
uregulowanie i wybrukowanie ulicy 
Holendernia (50,000 zł). 

Co dotyczy wyłącznie robót ka- 
nalizacyjnych, zamierza się skanalizo- 
wanie ul. Szawelskiej od ul. Klaczki 
do zauł. św. Mikołaja, zaułka Oszmiań- 
skiego, zaułka Dziśnieńskiego i Fran- 
ciszkańskiego. 

— Jak przedstawia się akcja za* 
trudnienia bezrobotnych w związku z 
otrzymanemi kredytami od rządu? 

— Muszę panu zaznaczyć na po 
czątku, że nowo udzielone pożyczki 
rządowe wyraźnie są przeznaczone 
celem udzielenia pracy większej ilości 
bezroboczym, a nie dla podniesienia 
dotychczasowych zarobków, jak myl- 
nie niektórzy sądzą. 

Środki na prowadzenie robót 
czerpie się również ze specjalnego 
20 proc. dodatku do rządowego po* 
datku od nieruchomości. Podatek 
ten może być atoli użyty wyłącznie 
na roboty kanalizacyjne i wodociągo 
we. lnny środek dla zatrudnienia 
bezroboczych stanowi dodatek do 
opłat za elektryczność. Niestety jest 
to tylko wolna opłata, nie podlega: 
jąca dotąd egzekutywie, więc nie- 
znaczne dająca) wpływy. Wreszcie 
czwarte źródło dla zatrudnienia bez- 
roboczych to nieużyte w 1925 r. po- 
zostałości owego 20 proc. podatku. 

Z tych wszystkich wpływów do- 

konano już gros robót kanalizacyj- 
nych, m. in. skanalizowano ul. Za- 
walną, ul. Ostrobramską (między 
Ostrą Bramą a koleją), ul. Końską, 
ul. Wsz. Świętych, Hetmańską, część 
ul. Wielkiej między Subocz a Do- 

z z 

P. Merlet słucha legendy o Leninie 
zupełnie z iakiem uczuciem >* mały 
Heine słuchał w Diisseldorfie opo- 
wiadań starego (lobosza Legrand o 
Napoleonie. 

P. Merlet zwiedza w Moskwie ty- 
pową szkołę średnią. Koedukacja. 
Chłopcy i dziewczęta od 12 do 18 
łat. Lekcje trwają tylko tydzień. Przez 
następne dwa tygodnie uczniowie i 
uczennice pracują sami, bez neuczy- 
ciela—przewodnika, korzystając z la- 
boratorjów, muzeów, bibljotek, zbio- 
rów etc. Szerokie pole daje się  ini- 
cjatywie indywidualnej i zauce poglą- 
dowej. Po 2 tygodniach nauczyciele 
kontrolują i korygują rezultaty osiąg- 
nięte na własną rękę przez uczniów. 
Uczniowie wszystko, co im się wy: 
kłade, powinni opowiedzieć, raczej 
opisać... na dużej, do tego przyspo- 
sobionej ścianie, nie wykluczając by- 
najmniej — ilustracyj. ; Właśnie przed 
bytnością p. Meileta miał w szkole 
wykład o Komunie francuskiej pewien 
jej uczestnik. Uczniowie zaraz potem 
spisali wszystko, Žo im opowiadał, 
odszukali wizerunki wodzów Komu: 
ny i oto p. Merlet oglądał całą ścia 
nę zawieszoną rękopisami i „ilustra- 
cjami odtwarzającemi to, co stary fran- 
cuski komunista opowiadał. 

Widział też p. Merlet jakby wy- 
stawę prac uczniowskich: rysunki, 
akwarele, motywy dekoracyjne etc. 
etc. Nauczyciel zadaje temat. Np. 

mem Ligi Robotniczej. Rozpoczęto 
kanalizację ul. Ludw sarskiej, św. Ig- 
nacego, Dominikańskiej i Szklanej. 

— A chodniki i jeźdnie? 
— Do tych prac służą specjalne 

kapitały. Dotąd nie zatwierdzono in: 
westycyjnego podatku drogowego, 
co przyczynia się do zwłoki w robo- 
tach brukowych. Ażeby je należycie 
wykonać potrzeba 500,000 zi, 

Podatek w tej kwocie nie mógł 
być w porę uchwalony ze względu 
na zmiany poczynione w projekcie. 
Tak że dotąd jeszcze Ministerstwo 
S. Wewn. podatku powyższego nie 
zatwierdziło. 

Z tego powodu roboty brukar- 
skie ułegną niewątpliwie przerwie. 
Żywimy nadzieję, że za jakie 2 ty- 
godnie otrzymamy jednak zatwier: 
dzenie podatku. 

Ogólna sytuacja finansowa. 

Budżet czerwcowy nie wiąże się 
niestety. Nadwyżka rozchodów sta- 
nowi około 80,000 zł. Postanowiliś- 
my połączyć ów budżet z budżetem 
lipcowym. Może tam znajdziemy pa 
rytet” Wobec niewpłacania do kasy 
podatków przez ludność . nie mogliś- 
my w porę przystąpić do prelimino- 
wanych robót. 

— jaki procent wpłacono podat- 
ków do kasy? 

— Tegorocznych podatków wpły- 
nęła zaledwie trzecia część. Resztę 
musimy z trudem egzekwować. Za- 
chowujemy w item dużą wyrozumia- 
łość z uwagi na ogólną pauperyzację 
ludności i olbrzymie wyczerpanie 
ekonomiczne. W tych: warunkach za- 
chowanie realnego budżetu jest nie- 
możliwe, Pocieszamy się tem wpraw- 
dzie, że dzieje się to dziś we wszy- 
stkich miastach Polski. 

Podatki kanalizacyjne Ii wodo 
ciągowe. 

— Płaci—że się tak wyrażę — kto 
chce i kiedy chce, ot, z łaski... 

Obecnie mamy zgórą 300.000 zł, 

zaległości z tytułu tych należności, 
W swoim czasie nadzwyczajny ko- 
misarz do walki z epidemją zabronił 
nam wyłączania dopływu wody. W 
normalnych warunkach będziemy zmu 
szeni uciec się do tego środka. Osta- 
tecznie trudno, żeby ludność czerpała. 

"KRONIKA nie płacąc. 

Elektryczność. 

Obecnie przechodzimy z prądu 
stałego na zmienny. Turbina już usta- | 
wiona. Czekamy jeno na większą 
ilość abonentów. Dotychczasowa ilość 
konsumentów nie pozwala jeszcze na 
przeprowadzenie tej zmiany. 

* 

W tych dniach magistrat przy= 
stąpi do rewizji preliminarza rocznego 
i zmuszony będzie wykreślić szereg 
pozycyj rozchodowych, albo odro- 
czyć je z braku pokrycia. 

Naturalnie nie obejdzie się bez 
protestów i skarg, ale cóż robić? śród 
publiczności sianowczo za małe pa- 
nuje uświadomienie co do gospodarki 
samorządowej, Nie można  identyfi- 
kować jej ż gospodarką rządową. 
gdzie dziury łata się — dewaluacją, 

Opieka społeczna. 

Mimo wszystko bezrobocie nie 
zmniejszyło się w Wilnie, Zgodnie 
z ustawami duża część opieki społecz- 
nej spada na samorządy (np. doży- 
wianie bezroboczych). W tej dziedzi- 
nie sytuacja kasowa jest beznadziejna. 
Już w pocz. lipca fundusze dla bez- 
roboczych ulegną wyczerpaniu. Mu- 
simy się oglądać w poszukiwaniu in- 
nych źródeł. Zapewne inne pozycje 
przeniesie się na wydział opieki, 
„Od rządu otrzymujemy krótkoter- 

minową pożyczkę z terminem 3 le- 

эн 
  

zimę, Żadnych nie daje objaśnień, 
żadnych nie udziela _ wskazówek. 
Uczniowie wzpólnie  (kolektywizm) 
układają obraz zimy tj. wszytko to, 
co o niej da się powiedzieć, przejście 
w przyrodzie z jesieni do zimy, za- 
jęcia zimowe etc. etc. Inny jeszcze 
taki „obraz”* oglądał p. Merlet. Ob- 
raz to był: „bloku robót wiejskich i 
fabrycznych *, koperatyw, „walki han- 
dlu państwowego z kupiectwem pry- 
watnem“ (tak!), Albo zadano: nakreś- 
lić plan kjosku dla gazet i książek. 
Najlepiej wywiązała się z zadania 14- 
letnia dziewczynka, 

W szkołach nie istnieją ani na- 
gany ani kary. Porządku pilnują sami 
uczniowie. 

Komisarjat Ludowy dla spraw 
oświatowych, czyli tt zw. Narkom- 
pros, kieruje zarówno wydawnictwa- 
mi państwowemi jak państwowemi 
kinami, państwowemi zakładami foto- 
greficznemi (iek) jak trustem państwo - 
wym muzycznym. P.> komisarz Łu- 
naczarskij jest niespożyty. Trwa na 
swojem stanowisku od rewolucji 
1917-go roku. 

Pod względem szkolnictwa przo- 
duje Leningrad. Oprócz w Leningra- 
dzie i w Moskwie istnieją uniwer- 
Sytety w Taszkiencie, w Irkucku, w 
Tomsku, we Władywostoku, w Ka: 
zaniu. Niema zaś uniwersytetów w 
Kijowie, w Charkowie i w Odesie. 
Są tam tylko“ „wyžsze“ uczelnie. 

tnim. Płacimy rządowi 6 od stu. Po- 
życzki te użyć możemy li tylko wy- 
łącznie na inwestycje dla zatrudnie- 
nia bezrobotnych. 

* 

— Dla racjonalnego uświadomie- 
nia ludności — kończy p. prezydent 
swój uprzejmy wywiad — pragnę 
w najbliższym czasie urządzić poka- 
zy dla prasy. Przedsięweźmiemy wy- 
cieczki do robót, jakie się obecnie 
prowadzi. Okaże się, że Magistrat 
tak bardzo znów nie próżnuje. 

Eug. Sch. 

KRONIKA MIEJSCOWA. 
— Sprostowanie fałszerstw. W nr. 

137 «Przeglądu Wieczornego» ukazała się 
nie podpisana korespondencja z Wojewódz- 
twa Nowogródzkiego, w której zaatakowany 
został gen. Januszajtis za rzekomo niedo- 
stateczny z jego strony nadzór nad lasami 
prywatnemi w Województwie: Nowogródz* 
kiem. Miarą prawdziwości tej koresponden- 
cji służyć może jej ustęp w którym Zarzą- 
dowi Dóbr Spusza (własność ks. Rustachego 
Sapiehy) zarznca się gospodarkę leśną <urą- 
gającą wszelkim pojęciom 0 prowadzeniu 
lasu». 

Naprawdę lasy Dóbr Spusza stanowią 
wzór nowoczesnej gospodarki leśtiej, posia- 
dają wyjątkowo wysoki procent starodrze« 
wu a zę swych kultur i szkółek wysyłają 
eksport nawet do Poznańskiego. 

— (о) Czego nie wolno eg:ek- 
wować za zaległości podatkowe, 
W myśl ostatnio wydanej przez 
Min. Skarbu instrukcji o sposobie 
przeprowadzenia egzekucji wyłączone 
są z pod zajęcia przymusowego mię: 
dzy innemi następujące objenty: 1) 
sumy złożone na książeczki oszczęd" 
nościowe P. K. O. do wysokości 
2500 zł, 2) codziennie używane 
ubranie, niezbędnie stosowane da 
pory roku, 3) bielizna i sprzęty go- 
spodarskie w iłości niezbędnej dła 
dłużnika i jego rodziny do codzien- 
nego użytku, 4) pościel tychże osób 
i łóżka, 5) znajdujące się w domu 
zapasy żywności i opału w ilości 
potrzebnej na utrzymanie domu w 
ciągu miesiąca, b) obrazy świętych, 

nie mające szat ani ozdób kosztow- 

nych, 7) papiery familijne i inne 
pisma należące do dłużnika, wy: 

jąwszy obligi, akcje, obligacje i t. p. 

papiery procentowe, 8) niezbędne 

umundurowanie osób, będących w 

służbie czynnej, 9) ruchomości uzna- 

ne przez prawo cywilne za przyna- 
leżność  mzejątków _ nieruchomych, 
10) przedmioty, które na zasadzie 
prawa cywilnego są uznane za nie: 
ruchomość z przeznaczenia. biz 

— (o) Sprawa poborów notar- 
jalnych. W swoim czasie przedsta- 
wiciele sier gospodarczych wskazy- 
wali czynnikom rządzącym na nad 
mierne opłaty, pobierane przez rejen- 
tów. Sprawa tr również była oma- 
wiana na posiedzeniach tak miejskiej 
komisji finansowej, jak i Rady miejskiej 
która postanowiła zwrócić uwagę 
władz odńośnych na tę kwestję. 

Jak się dowiadujemy, na skutek 
powyższych wystąpień został opraco- 
wany projekt ujednostajnienia opłat 
notarjalnych. Projekt ten w tych 
dniach zostanie przesłany do zaopin- 
jowania zarówno do Magistratu jak 
i do zainteresowanych zrzeszeń go- 
spodarczych. 

— Wyjaśnienie. W związku ż 
notatką naszą w nr. z dn. 19 b, m. 
o tem, że Bank Polski zaczął w ostat- 
nich czasach pobierać od firm wyku- 
pujących weksle zagraniczne opłatę 
inkasową w wysokości 4 proc. sumy 
wekslowej niezależnie od normalnej 
opłaty inkasowej, pobieranej od po- 
siadacza wekslu, otrzymujemy z Ban- 
ku Polskiego następujące wyjaśnienie: 
Bank Polski od osób opłacających 
weksle krajowe, czy zagraniczne, 
żadnej prowizji nie pobierał i nie 
pobiera. 

Nie były również czynione ze stro- 
ny tutejszych związków kupców żad- 
ne zabiegi celem otrzymania w Dy- 
ony Banku wyjsśnień w tym wzglę- 
zie. 

GIEŁDA WARSZAWSKA, 
22 czerwca 1926 r. 

Dewizy i waluty: 
Tranz. Sprz. Kupno. 

Dolary 10,— 10,02 9.98 
Holandja #402,55 403,55 401,55 
Londyn 4876 48,88 43.64 
Nowy-Vork 10.— 10.02 9.98 
Paryż 28,45 28,52 28,38 
Praga 29,68 29,75 29,61 
Szwajcarja 193.90 19438 19343 
Wiedeń 141 65 142,— 141.90 
Włochy 36,16 36,25 36,07 
Belgja 28,65 2865 28,72 
Stokholm ой — — 

Papiery wattościowe 

Pożyczka dolarowa 69,— (w złotych 600, — 
» kolejowa 153,00 — 

32— 3675 82 5 pr. pożycz konw. 
pr. pożyczk, konw, 

—proc. listy zast. 
ziemskie przedw, 2390 2380 23,95 
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URZĘDOWA. 

— (x) Okólnik w sprawie 
redukcji urzędników państwo- 
wych.  Ministerstwo- Spraw We- 
wnętrznych  rozosłało ostatnio do 
poszczególnych województw okólnik, 
w którym ustalone zostały normy ze 
wskazaniem kiedy i jakich urzędni- 
ków państwowych należy redukować. 
W myśl tego okėlnika wspomnianej 
redukcji podlegać będą w pierwszym 
rzędzie ci urzędnicy; którzy przez 
zwolnienie ich nie zostaną pozbawie- 
ni środków do życia, wszystkie mę- 
żatki, га wyjątkiem tych, których 
miężowie niezdolni są do pracy, 
albo też zostali zawieszeni w myśl 
orzeczenia komisji dyscyplinarnej, 
oraz urzędnicy niestabilizowani, nie 
posiadający odpowiednich kwalifika- 
eyj fachowych wymaganych w da- 
nym resorcie. 

(x) W sprawie biletów 
ulgowych w autobusach. Z po- 
wodu ciężkich materjalnych  warun- 
ków, oraz częstych bankructw, jakie 
przeżywają ostatnio przedsiębiorstwa 
samochodowe (autobusowe), Okrę- 

  

Ogromna większość nauczycieli — 
przedwojennych. 

Nad nieprzebranemi bogactwami 
Rosji rozwodzi się p. Merlet szeroko 
i długo. A ileż jest tych bogactw 
zważywszy, żepo okrojeniu Rosji po 
wojnie zostało jej jeszcze przeszło 20 
miljonów kw. kilometrów czyli ob- 
szar równający się dwom Europom i 
czterdzieście razy tak wielki jak Fran- 
cja! Przyznaje p. Merlet, że z hand 
lem i przemysłem źle słychać. Chłop 
kupuje narzędzia rolnicze, krajowego 
wyrobu, Oraz wszystko czego jako 
rolnik może potrzebować po cenach 
wprost horendalnych, ale — jeśliby 
otworzyć granicę dla produktów 'za- 
granicznych, plasł by momentalnie 
cały rosyjski przemysł. Trzeba przeto 
trzymać się oburącz istniejącego po- 
rządku rzeczy. Jednak daje się naj- 
wyraźniej zauważyć ewolucja całego 
w Rosji życia ekonomicznego, Han- 
del jest wewnątrz Rosji wolny, libre 
— zapewnia p. Merle!! Jest tylko na 
zewnątrz zmonopolizowany  przez 
rząd sowiecki. Lecz nie może to 
wiecznie trwać. Już dziś w Rosji ten 
np. który niema nic, wynajmuje sie- 
bie jako siłę roboczą. i niema spo- 
sobu nie dopuścić do tego. 

GZ J. 

(D. NJ) 

gowa Dyrekcja Robót Publicznych 
w Wilnie _ ostatnio nie uznała za 
możliwe przydzielanie pełnej ilości 
biletów wolnej jazdy, dla potrzeb 
służby pocztowej. Powyższe będzie 
dotyczyć również i innych urzędów 
państwowych. 

— (o) Poświadczenie "obywa- 
telstwa. Władze administracyjne przy- 
pomineją, że aby otrzymać  poświad- 
czenie obywatelstwa należy złożyć 
podanie i dołączyć wyciąg - z ksiąg 
stałej ludności lub dowód osobisty, 
oraz zaznaczyć w podaniu dla jakie: 
go urzędu poświadczenie jest po: 
trzebne. 

MIEJSKA 
— (x) Pożyczka miejska na 

inwestycje. Magistrat m. Wilna 
zwrócił się w dniu wczorajszym do 
p. Wojewody z prośbą o wyjedna- 
nie dla Magistratu od skarbu pań. 
stwa pożyczki w sumie 200.000 zł. 
na roboty inwestycyjne dla zatrudnie: 
nia bezrobotnych m, Wilna. 

— (t) W sprawie sikawki mo- 
torowej dla wil straży ogniowej. 
W niedzielę dnia 27 czerwca komen- 
dant wileńskiej straży ogniowej p. 
M. Waligóra wyjeżdża do Warszawy 
celem zapoznania się z konstrukcją 
sikawki motorowej  tłokowo rotacyj: 
nej, zakupionej przez Magistrat, fran: 
cuskiej firmy „Lafli*, Na zakup wspom: 
nianej sikawki Polska Dyr. Wzaj. 
Ubezp. udzieliła Magistratowi subsy- 
djum w sumie 30.000 zł. i długotermi- 
nową pożyczkę w kwocie 18.000 zł. 

— (x) Wycieczka stud. poli- 
techniki lwowskiej w Wilnie. W 
dniu wczorajszym przybyła do Wilna 
wycieczka studentów — politechniki 
lwowskiej, na czele z rektorem prof. 
Dr. Nadolskim, prof. D-rem Motakie- 
wiczem, dziekanem wydziału inżynie- 

ryjno-lądowo wodnego prof. Lipserem, 
prof. Obmińskim i konstruktorami pp. 
Manem i Brzozowskim, 

Wycieczka ta ma na celu zwiedze- 
nie i zaznajomienie się ze wszystkie- 
mi urządzeniami  technicznemi m. 
Wilna. 

WOJSKOWA. 

— Wyjazd pułkownika Pasław- 
skiego. Wobec wyjazdu w celu do- 
konania inspekcji pogranicza dowódcy 
6 Brygady KOP. pułkownika Pasław- 
skiego, funkcje związane z obowiąz" 
kiem dowódcy pełni zastępczo szet 
sztabu 6 Brygady KOP. kapitan szta- 
bu generalnego Słabicki Hipolit, 

— (x) Powołanie na ćwiczenia 
wojsk. w r. b. oficerów i pod- 
chorążych rez. Na zasadzie rozpo- 
rządzenia Ministra Spraw Wojsko- 
wych, wydanego na mocy art. 70 
ustawy o powszechnym obowiązku 
służby wojskowej z dnia 23.V24 r. 
powołani zostają w roku bieżącym 
na ćwiczenia wojskowe na całym 
obszarze państwa oficerowie rezerwy 
od stopnia majora do podporucznika, 

urodzeni w latach 1895 i 1901, oraz 
podchorążowie rezerwy przeniesieni 
do rezerwy w dniu 30 listopada 
1924 r.: 

Ofic. rez. ur. w 1805 r. 
tygodniowe ćwiczenia. 

Ofic. rez. ur. w 1901 r. 
tygodniowe ćwiczenia. 

Podchorążowie rez. na 4 o tygod- 
niowe ćwiczenia z przedłużeniem do 
6-ciu tygodni tym, którzy zakwalifi 
kowani zostaną do awansu na pod- 
poruczników rezerwy. 

Ćwiczenia wojskowe mają być 
przeprowadzone w okresie od dnia 
15 czerwca do dnia 15 września b: r. 

— (0 Obsadzanie wolnych sta- 
nowisk przez inwalidów. Minister- 
stwo spraw wojskowych wydało roz- 
kaz, na mocy którego wakujące stano - 
wiska w zakładach wojskowych mu 
szą być obsadzane przez inwalidów 
wojennych. 

Kierownicy poszczególnych zakta- 
dów wojennych, obowiązani się zgła: 
szač do odnośnego P. U, P. P. wa- 
kujące stanowiska. 

na 8:io 

na 6:io 

SZKOLNA. 

— (t) Kto ukończył szkołę o: 
grodnicz ? W dniu 21 |bm. odbyło 
się uroczyste wręczenie świadectw 
maturalnych w Państwowej szkole 0- 
grodniczej. 

Egzamina prowadzone pod kie- 
rownictwem dyrektora szkoły p. R. 
Kraussa z przedmiołów: sadownictwa, 
kwiaciarstwa, warzywnictwa oraz u- 
prawy roli i roślin uprawniły radę 
pedagogiczną do wydania świadectw 
następującym abiturjentom: Cybulskie- 
mu, į Kozlowskiemu,  Lisowskiemu, 
Lidwigowi, Luro, Misiuk, Repeczko, 
Sameckiemu, Sienkiewiczowi, Wielto- 
wiczowi, Zankiewiczowi, Żelichow- 
skiemu. 

— (0) Kursy dla nauczycieli 
szkół powszechnych. W czasie 
ferji wakacyjnych związek nauczycieli 
szkół powszechnych organizuje kur- 
sy uzupełniające dla nauczycieli czyn- 
nych, nie ze jednak kwali- 
fikacji. Na kursach uruchomione bę- 
dą wszystkie grupy, przewidziane 
dla nauczycieli szkół powszechnych. 

PRACA i OPIEKA SPOŁECZNA. 

— (t) Repartycia sum na ko- 
lonje letnie. W dniu 22 bm. od: 
było się posiedzenie wojewódzkiej 
komisji do spraw kolonii letnich. 
Przewodniczył prezes komisji, naczel- 
nik wydziaru pracy i opieki społecz- 
nej p. K. Jocz. 

Po omówieniu planu ogólnej or- 
ganizacji kolonii letnich, dokonana 
została subwencji w sumie 
6,388 zł. Suma ta została podzielona 
pomiędzy kolonje dla szkół powszech 
nych t«wa kolonji letnich, kolonje 
centrali opiek szkolnych dla młodzie- 
ży Szkół: średnich, kolonje lecznicze 
dla zagrożonych gruźlicą oraz kolonje 
własne instytucji opiekuńczych. 

Wobec wygaśnięcia mandatów 
członków komisji uzgodniono listę 
nowych członków na drugie trzech- 
lecie. 

— (x) Rekrutacja robotników 
rolnych do Francji. W sobotę, dnia 
26 b. m. o godz. 10 r. w Państw. 
Urz. Pracy (ul. Zawalna 2) odbędzie 
się rekrutacja robotników i robotnie 
na roboty rolne do Francji. Przyjmo- 
wani będą wyłącznie zawodowi rolni- 
cy, mężczyzni i kobiety w pełni zdro- 
wia. Mężczyźni w wieku od 27 do 
40 lat, zaś w wieku młodszym po: 
winni posiadać zeżwolenie na wyjazd 
zagranicę, wydane przez odnośne !P. 
wi +. Kobiety przyjmowane będą od 

at 21. 
Wszyscy wyjeżdżający do Francji 

muszą posiadzć następujące dokumen- 
ta: dowód osobisty lub wyciąg z ksiąg 
stałej ludności z fotografją, poświad- 
czoną przez władze gminne wzgl. po: 
licj. Mężczyzni zaś jeszcze i książki 
wojskowe. 

— (x) Wstrzymanie wydawania 
paszportów do Argentyny. Mini- 
sterstwo Pracy i Opieki Społecznej 
wydało ostatnio zarządzenie, mocą 
którego wstrzymane zostało dalsze 
wydawanie rolnikom paszportów do 
Argentyny. Wyjątek stanowią rolnicy 
z rodziną, której najmłodszy członek 
ukończył 15 rok życia, oraz żydzi 
koloniści sprowadzani do Argentyny 
przez žydow. tow. „Jewish colonisa- 
tion association*. 

POCZTOWA 

— Spis telefonów. Wileńska 
Dyrekcja Poczt i Telegrafów zawia- 
damia, iż wyszedł z druku urzędowy 
spis abonentów sieci telefonicznej 
Okręgowej Dyrekcji Poczt i Telegra- 
fów w Wilnie na rok 1926/1927. 

Cena tego spisu d'a abonentów 
prywatnych i samorządowych pierw- 
szy egzemplarz dla telefonu główne- 
go — 1 zł 50 gr. każdy dodatkowy 
egzemplarz — 2 zł., w wolnej sprze- 
daży dla osób postronnych — 2 zł. 
50 gr. 

Władze i urzędy państwowe 
abonujące telofon główny otrzymają 
spis abonentów bezpłatnie. 

Sprzedaż spisu dokonywa się w 
urzędach pocztowo:telegraficznych. 

Każdy abonent sieci telefonicznej 
winien posiadać urzędowy spis abo- 
nentów, jako koniecznie patrzebny 
do prawidłowego używania telefonu 
i podawania numeru abonenta z któ: 
rym chcć mówić. 

KOLEJOWA 
— (t) Punkt taryfowy na przy- 

stanku Pohulanka. Na ię 

Wspomnienie pośmiertne, 
ś.p. Aniela Sielankowa. 

W dniu 16 czerwca r. b. zmarła w Wil- 
nie ś. p. Aniela z Jundziłłów Sielankowa— 
jedna z tych matron polskich, które mogą 
świecić przykładem dla dzisiejszego pokole- 
nia. Niegdyś zamożna, w ciągu całego życia 
swego ze Sszczerermm sercem niosła pomoc 
potrzebującym, zużywając na złagodzenie 

niedoli i biedy bliżnich cały swój. fundusz 
z całkowitem zapomnieniem o sobie. Rozda- 
wszy swój fundusz potrzebującym, Ś. p. 
Aniela Sielankowa zakończyła swe życie w 

kompietnem ubóstwie do tego stopnia, iż 
nie pozostawiła żadnych środków na po: 
grzeb. Ž 

Dobre uczynki i na tym świecie bywają 
ocenione. AE 

Przezacny proboszcz parafji św. Jana 
ksiądz kanonik Stanisław Miłkowski, gdy się 
dowiedział o potrzebie oddania ostatniej po- 
sługi zacnej matronie, pomimo nawału pra- 
cy i nadwątionego zdrowia, zupełnie bszin- 
teresownie sporządził wspaniały pogrzeb i 
osobiście prowadził kondukt aż na Rossę. 
W dniu następnym czcigodny ksiądz Piotr 
Mazur również bezinteresownie złożył ciało 
ś. p. Anieli Sielankowej do miejsca wiecz- 
nego spoczynku, uwypuklając godne naśla- 
dowania jej czyny i życie w serdecznem i 
podniosłem przemówieniu. 

EDGETOOOWCOBZE IKT SARS EOS 

fowy dla przejazdów osobowych i 
bagażu. 

Zarządzenie to ułatwi w znacz- 
nej mierze dojazd do Wilna wojsko- 
wym, oddziały których rozkwatero- 
wane są obecnie w pobliżu przystan- 
ku Pohulanka. 

SĄDOWA, 

— (i) Sprawa chorążego He- 
ca. Dowiadujemy się, że sensacyjna 
swego czasu sprawa chorążego Не- 
ca, która wyznaczona. była do roz- 
poznania przez sąd wojskowy w 
„Wilnie i nie odbyła się ze wzglę- 
dów technicznych będzie w  naj- 
bliższym czasie przedmiotem obrad 
wojskowego sądu okręgowegG. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Z Twa Pszczelniczego z. 

Wileńskiej. Wobec pewnego zainte- 
resowania się społeczeństwa pszcze- 
larstwem, T-wo Pszczelarskie podaje 
do wiadomości, że dn. 4 lipca w nie- 
dzielę (zamiast miesięcznego zebrania 
w piątek) odbędzie się wycieczka 
pokazowa do pasieki p. K. Znisz- 

czyńskiego ul. Subocz 18 o godz. 

2-ej p. p. 
Wrazie niepogody wycieczka zo- 

stanie przeniesioną na niedzielę na- 

stępną. Zb'órka na miejscu. | ч 

Goście i sympatycy mile widziani. 
T.wo ma do sprzedania najroz- 

maitsze przybory pszczelarskie, oraz 

ule i węzę własnego wyrobu w 

sklepie kwiatowym ul. Wileńska 
Nr. 38. 

RÓŻNE 

— (x) Pielgrzymka zw. chrz 
do Kalwarji. W niedzielę, 27 b. m. || 
staraniem centrali _ chrześcijańskich 
związków zawodowych, oraz kół 
demokracji chrześcijańskiej w Wilnie 
wyruszy pielgrzymka do Kalwarji. 
By umożliwić wysłuchanie mszy św. 
wszystkim uczestnikom pielgrzymki 
zostaną odprawione dwie msze Św. 
Jedna o godz. 7 rano w kościele Św. 
Bartłomieja skąd pielgrzymka wyru- 
szy i druga o godz. 8 rano w Ba- 
zylice św. Stanisława dla tych, którzy 
zechcą się przyłączyć do pielgrzymki, 
liecz mieszkają daleko od kościoła 
św. Bartłomieja. 

— Podziękowanie. Centralny Zarząd 
Poiskiej Macierzy Szkolnej Z. Ws. składa 
niniejszem podziękowanie W. Panu dr, Mi- 
kołajowi Lityńskiemu w Drni zą nadesłane 
15 złotych na cele oświaty polskiej. 

TEATR i MUZYKA, 

— Koncert symfoniczny w ogrodzie 
po Bernardyfńskim. Dzisiejszy koncert sym- 
oniczny poświęcony został utworom L. 
Beethovena. Program obejmuje: symfonję 
A—durN 7, septet op. 20 i uwerturę Leono- 
ra N. 3. W wykonaniu tego interesującezo 
programu bierze udział zwiększona  orkie- 
stra symfoniczna pod dyrekcją Bogumiła 
Reszke, Ceny miejsce normalne: wejście — 50 
gr, miejsca rezerwowane — 1 zł., ujgowe— 
30 gr. Początek o godz. 8 wiecz. 

— Koncert w Domu Oficera Pol- 
skiego. W nadchodzącą sobotę w Domu 
Oficera Polskiego wystąpi znany Śpiewak 
p. Mario-Alma, który wykona szereg utwo- 
rów oraz p. Wysocki, deklamator nagrodzo: 
ny złotym medalem Filharmonji warszawskiej. 

— Występy operetki warszawskiej 
w Teatrze Letrim. Od soboty nadchodzą- 
cej 26-g0o b. m. rozpoczną się w Teatrze Le- 
tnim w ogrodzie po-Bernardyńskim występy 
artystów operetki warszawskiej z Elną Gi- 
stedt na czele. Wśród saa 
publiczności wileńskiej Mieczysław 
munt pozatem Wacław Zdanowicz oraz dłu- 
goletni reżyser operetki warszawskiej Mar- 
jan Domosławski. 

Orkiestrę prowadzić będzie kapelmistrz 
Teatru Nowości Stanisław Nawrot. Występy 
zapoczątkuje głośna w całej Europie operet- 
ka Graenistadtena <Orłow». 

Bilety nabywać można dziś od godziny 
3ciej do 9stej w kasie zamawiań Teatru Pol- 
skiego «Lutnia». 

WYPADKI! I KRADZIEŻE, 

— Kradzieże. Dn. 22 b. m. dokonano 
w Wilnie 10 PREZ. 

— Zaginięcie, Wilhelmina Uszyłło (An* 
tokolska 69) zameldowała, iż syn jej 15 letni 
Wilhelm wyszedł z domu dn. 10 b. m. I do: 
tychczas nie powrócił. 

— Skradziono konie. We wsi Micha. | 
łowo pow  Dziśnieńskiego skradziono z 
pastwiska 2 konie na szkodę Stanisława 
Orożyńskiego. 

— Trup noworodka. We wsi Łapuny 
gm. Komajskiej znaleziono w chlewie An- 
kiej, Łapuny trupa noworodka płci żeń- 
skiej 

—- Pożary lasów. W Nadleśnictwie 
Orniańskiem wybuchł pożar na szkodę hr. 
Tyszkiewiczów, który zniszczył mech z suchą 
trawą na przestrzeni 1 i pół ha. 

— Około wsi Werewioki pow. Postaw- 
skiego spalił się las na szkodę Józefa Przeź- 
dzieckiego. 

— Na gorącym uczynku. W maj, Ha- 
nuta pow. Wilejskiego gajowy Roman Ra: 
gun ranił z dubeltówki przyłapanego na kra- 

zieży leśnej Szymona Sadowskiego (w. Rod- 
kiewicze gm. Wojstomskiej). 

Poszkodowanego dostawiono do szpita- 
Pohulanka otwarty został punkt tary-la w Wilejce.   
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SPORT. 
— (t) Apel pana Wojewody 

do organizacyj sportowych. W 
związku z mającym się odbyć w 
dniu 4 lipća r. b. w całej Polsce 
uroczystym obchodem 150-lecia nie- 
podległości Stanów Zjednoczonych 
Amerykl Północnej, przewodniczący 
Wileńskiego Wojewódzkiego Komi- 
tetu Wychowania Fizycznego i Przy- 
sposobienia Wojskowego p, Olgierd 
Malinowski, Wice- Wojewoda Wileń: 
Ski, zwrócił się do organizacyj spor- 
towych w Wilnie nawołując do 
przyjęcia jaknajszerszego udziału w 
obchodzie pomienionej rocznicy, by 
zacieśnić serdeczne stosunki wiążące 
naród nasz z wielkim narodem ame* 
rykańskim, oraz by dać wyraz naszej 
pamięci i wdzięczności za wydatną 
pomoc filantropijną, którą społeczeń- 
śtwo Stanów Zjednoczonych niosło 
ludności, a zwłaszcza dziatwie pol- 
skiej w latach wojny i okupacji. 
«вяннонинанинининнннннницане 

List do Redakcji. 
Szanowny. Panie Redaktorze! 

W związku z pomieszczonem w Nr. 143 
- gazety «Słowo» sprawozdapiem z Walnego 
Zgromadzenia Tow. Popierania Przemysłu 
Ludowego, jakie się odbyło 21 b. m. uprzej: 
mie proszę o pomieszczenie następującego 
wyjaśnienia: 

Na zebraniu w dniu 21 b.'m., jako były 
członek Komitetu organizacyjnego i były 
członek Zarządu Tow. Pop. Przem. Lud. da- 
wałem odpowiedzi na skierowane do b. Za- 
rządu przez obecnych na Zebraniu pytania. 
Przy punkcie trzecim pytań, stawianych przez 
Koło Młodych Ziemianek, ja zrozumiałem, 
że chodziło o działalność finansową Zarządu 
w bież. 1926 r., i odpowiednią odpowiedź 
dałem; ze sprawozdania uinieszczonego w 
gazecie «Słowo» i ze słów osób obecnych 
na Walnem Zgromadzenia dochodzę do 
wniosku, iż dałem odpowiedź nie na skiero- 
wane pytanie i dla tego wobec postawienia 
tej interpelacji w piśmie tą samą drożą po- 
daję do wiadomości tak interpelantów jak i 
osób zainteresowanych, że ua skutek zabie- 
gów Organizatorów Towarzystwa jeszcze 
przed osratecznem zorganizowaniem tegoż 
rzekązano z Warszawy przez Wil. Oddział 
anku Polskiego na imię p. Zygmunta Na- 

grodzkiego (jednego z organizatorów) na ce. 
le popierania przemysłu ludowego zł. 4.000. 

Przez pewien czas przekaz ten nie był 
podnoszony z Banku; ponieważ jednak za- 
chodziła obawa, że niepodnoszenie go przez 
czas dłuższy może spowodować cofnięcie 
udziejonego subsydjum, p. Nagrodzki, na 
skutek odnośnego upoważnienia Komitetu 
organizacyjnego, w dniu 23 stycznia r. 1925 
sumę ię, nie podnosząc jej z Banku, przelał 
na swój osobisty bezprocentowy rachunek 
w tymże Banku Polskim, 

Dopiero na zebraniu dn, 30 stycznia r. 
1925 Towarzystwo zorganizowało się, a wy: 
brany Zarząd, po swojem ukonstytuowaniu 
się, w dniu 4 lutego przejął od p. Nagrodz- 
kiego nadesłane subsydjum i tegoż dnia ulo* 
kował je na imię Towarzystwa w Banku 
Gospodarstwa Krajowego rachunek Nr, 210. 

Z poważaniem Jan Piłsudski. 
Wilno, dn. 23 czerwca 1926 r. 

Odorono 
Nowy, nadzwyczajny wynalazek ame- 
rykański przeciwko nadmiernemu 

„ poceniu się, 
Żądać wszędzie. 

W.Z.P: Nr 29, Wilno, dn. 2-Vi 1926r. 

Piegi 
„Grem de ROSE“ 

żądać w składach aptecznych 
! i perfumerj ch 

. SKŁAD GŁÓWNY 
St. Ko peć Warszawa, Chłodna 55. 

  

żółte plamy 

i pryszcze 

  

CONAN DOYLE. 

3 Koło w trójkącie. 
— Nie ulega wątpliwości, że 

ktoś ukrywał się za firanką. Potwierdza 
to domysły pańskie, panie Barker— 
mówił, oświecając błotniste Ślady 

butów człowiek ten dostał się tutaj 
pomiędzy czwartą a szóstą. Schował 
się w tym pokoju, do którego najpierw 
trafił. Wszystko to jest zupełnie 
jasne. Najwidoczniej przyszedł tu z 
zamiarem kradzieży, lecz gdy pan 
Douglas spostrzegł złodzieja, ten strze- 
lił do niego. są 

— Jestem tego samego zdania— 
odrzekł Barker, ale, czy nie uważa 
pan że tracimy czas nieprodukcyjnie, 
czy nie należałoby obszukać okolicę 
całą, dopóki człowiek ten nie zdążył 
uciec daleko? 

Sierżant zamyślił się. ` 
— Od szóstej wieczór nie odszedł 

żaden pociąg. A więc nie ucieknie tą 
drogą. Jeśli ukaże się w mokrem 
odzieniu na ulicy w mieście lub we 
wsi, zwróci na siebie uwagę 
wszystkich, Nie mogę zreszią nic 
przedsięwziąć, zanim nie zastąpią 
mnie tutaj. 

Doktor podniósł lampę nad tru- 
pem i oświecił jego ramię. 

— Co to jest? — zapytał — Czy 
nie ma to jakiego znaczenia specjal 
nego? 

Doktor wskazywał prawe ramię 
zmarłego. Widniało na niem dziwne 
znamię jakieś—było to koło w trėj- 
kącie, które odznaczało się na białej 
skórze wyraźnie. 

— Nie jest to wytatuowanie— 
mówił lekarz, przyglądając się uważ- 
nie poprzez powiąkszające szkło — 
Nigdy nie widziałem nic podobnego. 
Człowiek ten, był znaczony ogniem, 
jak się znaczy bydło. Co panowie 
myślą o tem? 

— Nie wiem, co to znaczy, lecz 

Iiejski Kinematograf 
KULTURALNO-O ŚWIATOWY 
SALA MIEJSKA (ul, Ostrobramska 5) 

  

Kino Kameralne 

„Polonja“ 
ul. Mickiewicza 22 

sę 
s2 

Kino-Teatr 

„Helios“ 22 

  

Ś3 Honor 

SŁ © wo 

Dziś będzie wyśietlany film 

„. стерси 
dramat w 

„ALI Nad program: BABA“ 

urodzony“ 
6 aktach. 

farsa w 2 aktach. 
Orkiestra pod dyrekcją kapelmistrzao W. Szczepańskiego 

Kasa czynna; w niedzielę i św. od godz. 2 m. 30. w powszed, dnie od godz. 4 m. 30. 
Początek seansu; w niedzielę od godz. 3-ej w powszednie dnie od godz. 5-ej. 

CENA BiLETOW: Parter 50 gr. Amfiteatr i balkon 25 gr. 

Dziś premjera! 

urodziwy LLOYD HUGHES w dramacie 

rodziny 

Ostatnia nowość! 
Urocza ulubienica publiczności DORIS KENYON, piękna ANNA NILSON oraz 

życiowo-sensacyjnym w 8 akt, 

Zajmująca treść! 
Wspaniała gra! 

Konkursowy film Świata! 

Kobieta o nieczystem sumieniu 
W roli głównej przepiękna LIL DAGNWER, mistrz ekranu HANS MIRENDORF. 

Wielki życiowy 
dramat erotyczny 

w 13 akt, 

Obraz z serji wszechświatowych filmów. 

    

  

H NIEMOJEWSKI 

Cholekinazowa metoda leczenia 
Usuwan' 

Cena 1 zł, 
(KSIĘGARNIA STOW. NAUCZ. POLSKIEGO w 

(Choroby na tie złej przemiany materji). 
e bez operacji i bólu kamieni żółciowych. 

Żądajcie w księgarniach. 
WILNIE) 

Główna sprzedaż: J. Niemojewski WILNO, Jasna 18 m. 4 (Zwierzyniec) 
P.S. Broszury drukowane w jęz.: polskim, rosyjskim, żydowsk. I franc. 

  

  

Do wynajęcia obszerny lokal 
lub na przedsiębiorstwo handlowe 

  

na restaurację, 

Wilno Wileńska Nr. 38, lokal festauracji «Warszawianka». Informacji udzielają człon- 
kowie zarządu Agoszkow ul. Sierakowskiego 18 m. 3, lub Daniłowa ul. Sierakow- 
skiego 6 m. 6. Dzierżawa może nastąpić wraz z kompletnem umeblowaniem, insta. 

lacją elektryczną, inwentarzem restauracyjnym i instrumentami orkiestry, 
  

MOSL44L4440404+444444 

Lkcy tucja 

Dnia 30 czerwca b. r, o godz. 10 rano 
w lokalu D. Tr. «R. Wojewódzki» przy ul. 
Wielkiej 46 odbędzie się licytacja ruchomo: 
Ści, zasekwestrowanej za zaległe składki na 
rzecz Kasy Chorych, składającej się ze 
sprzętów domowych, różnych części auto- 
bush i innych przedmiotów . 

404++4444444444444444 

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

blowej, Zawalna 15. 
Wykonywa obstalunki. Posiada Salony 
bambusowe 275 zł. Salony dębowe piękne 
415 zł., Szafy, Kredensy, Stoły jadalne oraz 
przyjmuje meble do sprzedania. 

Sługa Makowski, 

+0>44444+4744+07454467 ,,,,,540540300000600400000000000 

  

Lefniska 
Wilno, Dąbrowskiego Nr 3 m. 6 

wiejskie 
od g. 3—5 po poł. 

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

2) informowanie osób, które zechcą z letnisk skorzystać. 

  _ | 

SpółdzielniaR0olna 
KRESOWEGO ZWIĄZKU ZIEMIAN 

  

przez Wileńsk: 

często widziałem ten znak na ramie: 
niu mego przyjaciela. 

— | ja również— dorzucił Ames — 
widziałem go zawszz, gdy pan mój 
przebierał się i ciekawy byłem, co 
może oznaczać... 

—W takim razie nie ma nic wspól- 
nego ze zbrodnią—zauważył  sier- 
żant. W każdym bądź razie jest to 
bardzo dziwne, jak i wszystko w tej 
niezwykłej historji. Cóż tam jeszcze? 

W tej chwili rozległ się pełen 
zdziwienia, okrzyk Amesa, który na- 
chylił się do ręki pana swego. 

— Obrączka jest zdjęta. 
— Cop. 
— Tak, tak, mój pan nosił zaw- 

sze obrączkę na małym palcu lewej 
ręki razem z pierścionkiem z brylan- 
tem. Pierścionek pozostał na miejscu, 
a obrączka zginęła. 

— Istotnie, potwierdził Barker. 
— Czyli obrączka była pod pier- 

ścionkiem. 
— Zawsze. 
— Więc zbrodniarz musiał zdjąć 

pierścionek, potem obrączkę i wło- 
żyć pierścionek znowu. 

| Tak jest. 
Poważny sierżant pokiwał j głową 
— Coraz więcej przekonuję się, 

że im prędzej weźwiemy policję lon- 
dyńską, tem lepiej będzie. Mason jest 
niewątpliwie bardzo rozumnym czło: 
wiekiem i nie było ani jednego prze- 
stępstwa, którego nici nie potrafiłby 
rozwikłać, ale w tym wypadku przy- 
znaję się, że bez pomocy Londynu 
nie damy sobie rady. 

Rozdział Il. 

Wśród mroków. 
O trzeciej rano przybył do zamku 

wyższy urzędnik policji hrabstwa. 
O 5.40 m. wysłał pierwszy raport 
do Londynu, a o 12:ej oczekiwał 
nas na dworcu birlstońskim. 

Mason był to człowiek spokojny, 
gładko ogolony, całym wyglądem nie 

ZAWALNA 1 =: - TELEFON 1—47 
„Poleca: 

ZIENNAKOW | ZERAZYN | 
“wa A TYMOTKI 

: JĘCZMIENIA ŁUBINU 

UWAGA: Koniczynę zbadaną na zawartość kanianki 
Stację Oceny Nasion sprze- 

dajemy w zaplombowanych workach      

    

  

    

   
   

  

     

przypominający wcale prowincjonal- 
nego dedektywa. 

— Zapewniam pana, panie Mac- 
donaldzie, że Sprawa ta jzst praw- 
dziwą sensacją—rzekł, witając lon- 
dyńskiego kolegę. Za parę godzin 
będziemy tu mieli całe fury reporte- 
rów, a chciałbym skończyć naszą 
pracę przedtem, zanim « oni zniszczą 
wszelkie ślady. Nie spotkałem nigdy 
podobnie niezwykłej sprawy. Zainte- 
resuje ona z pewnością pana, panie 
Holmes i dla pana Watsona znaj- 
dzłe się dużo ciekawego. Macie za- 
mówiony pokój w hotelu, nie będzie 
tu wygodnie ale czysto. 

Prowincjonalny dedektyw był czło- 
wiekiem energicznym i rozumnym, 
Kwadrans upłynął, siedzieliśmy już w 
hotelu, słuchając opowiadania, opar- 
tego ma śledztwie, opisanem w po- 
przednim rozdziale. Macdonald robił 
notatki, a Holmes siedział z miną 
botanika, przyglądającego się rzadkiej 
roślinie. 

— Niezwykła historja — potwier- 
dził Holmes, po wysłuchaniu opo: 
wiadania. Niezmiernie ciekawa, nie 
przypominam sobie nic bardziej za- 
wikłanego. 

— Byłem pewny, że pan to 
przyzna—zawołał radośnie Mason, — 
Przedsięwziąłem już pewne kroki. 

— Jakie? 
— Przedewszystkiem obejrzeliśmy 

starannie, razem z doktorem Woodem, 
młotek, nie znaleźiiśmy jednak na 
nim żadnego śladu uderzenia po cie- 
le ludzkiem. Przypuszczałem, że gdy- 
by Douglas bronił się młotkiem, po- 
zostałby na nim jakiś ślad. Lecz nie 
znaleźliśmy ani plamki krwi, 

— Nie jest to jednak pewne, gdyż 
często spotykają się wypadki zabicia 
człowieka czemś ciężkim, ' przyczem 
żaden ślad nie pozostał na przedmio- 
cie. 

— Istotnie, nie dowodzi to, że 
młotek nie był w użyciu, ale gdy- 

  

    

    
    

  

Do WYNAJĘCIA 
MIESZKANIE 

składające się z 6 po- 
koi i kuchni z weran- 
dą. Całkowicie odno" 
wione, może zastąpić 
letnisko. aa 3% 

m, 1, 

    

     

  

o ZZRREERZEREERERREE R i: tymcz. zaświad: 

OGŁOSZENIE. 

Ne_145(1155 
gród owocowy 

do wydzlerža- 
czenie  demob., wienia 400 

pokwitowanie Karty drzew  owocujących 
rejestrac. i załączniki przeważnie antonów: 
do niej, wydane przez ka. 35 kilometr. od 
29 PAP. na imię Józefa Wiina, można zgłosić Dyrekcja Lasów Państwowych w 

W inie podaje do wiadomości, iż w 
ćnu 19 lipca 1926 r. o g. 12 ej, w 
lokalu Dyrekcji Lasów (W. Pohulan- 
ka 24) odbędzie się przetarg ustny i 
za pomocą ofert pisemnych na sprze: 
daż działek etatowych, według obli- 
czenia powierzchniowego, 
gólnych drzew na pniu i materjałów 
drzewnych w stanie wyrobionym w 
Nadleśnictwach Dyrekcji: Rudnickiem, 
Międzyrzeckiem, Uszańskiem, Bras- 
ławskiem, Duniłowickiem, 
skiem, Olkienickiem, Oszmiańskiem, 
Druskienickiem, Jeziorskiem, Mostow - 

Wilejskiem i Święciańskiem. Wykaz 
jednostek sprzedaży, warunki prze- 
targowe szematy umów i ofert są do 
przejrzenia w godzinach urzędowych 
w D.L.P: w Wilnie. 

Dyrekcja Lasów Państwowych 

    

w Wilnie. 

GÓRSETÓW „JANINA Sw Jagzta 18 
Poleca 

Pasy gumowe, 
Pasy kombinowane z gumą, 
Pasy z nogawkami, a 
Pasy lecznicze, 
Pasy do słanu odmiennego,   

Koncesjonowane Pierwsze Kur- 
sa Maturyczne i Uzupełniające 

| „Pilność” 
we Lwowie, ul. Pańska 1. 141 p, 

Kursa zbiorowe i Korespondencyjne. 
Wyczerpujący prospekt na rok szkolny 
1926.7 га nadesłaniem znaczka pocztowego 
za 16 groszy. Kursa te istniejące od roku 
1921, cieszą się wielką frekwencją uczniów 

Okowickiego, unieważ- 

  

cjami poszukuje zaję: 
cia. 

poszcze: Jagiellońska 9 m. 1. 

om 
D piętrowy, osob! 

niak z ogrodem 
iśniefi . 0 Wwocowo-kwiatowym. 

Dziśnień Składający się z 2ch 
mieszkań, składów i 

Г ‚ )© ( in. ub. gosp. Miejsco- 
skiem, Baksztańskiem, Bersztowskiem, wość 

rzeki 
sprzedania. Szczegóły 
w Biurze Reklamowem 

się telefonicznie Agen- 
cja pocztowa Punżany nią się. 

majątek Punżanki. o ii 
iania w starszym 

wieku z dobre- 
    

kradz. dn. 20,V1-26 
r. portfel z do: 
kumentami: legi- 

tymacja służ. Nr 83, 
przepustka na prawo 

———— przyjazdu do Wilna i 
bilet kol. mies. Legi: 
tymacja i przepustka, 
wydane przez Dstwo 
85 p.p. na imię Sta- 
nisława  Piotrowicza. 

mi rekomenda' 

Wiadomość! ul. 

  

murowany, 

    

„Akuszerka 
W. Smiałowska 
przyjmuje od godz. 
do 19. Mickiewicza 

46. m. 6 
WZP Nr 63. 

ładna, blisko 
w Wilnie do 

Garbarska 1. 

łoda įnauczyciel- agubiona Książe- 
ka z doskona: czka Stanu Służ. 

łym francuskim by olicerskiej za 
udziela lekcji konwer. Nr 148, wydana przez 
sacji — poważne re, P.K.U.— Wilno na im. 
komendacje, Oferty Katinowicza Konstan- 
piśmienne przyjmuje tego, zam. Wilno, 
redakcja P, A. T. ul. Legjon*w 23 — unie- 
Uniwersytecka 6 — 8. ważnia się. 

  
  

  
  

AMOCHÓD ARE SE z 
: : redniem wyk- 

ace ształceniem i z 
wy w dobrym stanie Kn e 
do sprzedania kresie szkół niższych, 

Tanio. Oglądać można na wsi przez wakacje, 
od 12 do6 ej lub na cały rok szkol: 
Trębacka 3. ny. Adres: Staros elce 

qod __ Białymstokiem. 
rzyjmę 2 osoby na Ks. Grzybowski. 
letnisko z utrzy- 
maniem. Dowie: li 

dzieć się Arsenajska 6 on d y cj : 
т. 1 du 11 r. i cd 3 poszukuje stu- 

    

а d do 5 DBS dentka, Może przygo* są prowa cja systeme n o 5 р.р owi: GD MAE 

Specjalność: łacina i 
оФорфое ) о609 ) фФос о: ФФ^ оффофчоффосбо 

Gabinet Kosmetyczny 
Z. Zdzienickiej 

Masaż twarzy, Stosowanie  Radiolux'u. 
Usuwanie zmarszczek. Farbowanie włosów 
Elektryzacja kosmetyczna. Usuwanie pod, 

bródka. 
Mickiewicza 1 m 8, wejście z placu Katedr. 

W.Z.P, Nr 1 Wilno, dn, 304 1926 r. 

  

NICNY.E 

oraz tabletki (comprimćs), pastylki 

Choroby przewodów moczowych, żółciowych i wątroby, 
dyspepsję, artretyzm, reumatyzm 

LECZY RADYKALNIE 

WODA ORYGINALNA 

Celestins, Hópital,Grande-Grilie 
i sole VICHY.ETAT. 

Żądać we wszystkich aptekach i składach aptecznych. 

464060004404466646 

ТАВ rady 
prus „Katol“ 

Przedstawicie 

Wilno, 

.+.222000000000990 

  

Cena 1 zł. 

(Księg. Stow. Naucz. Polsk. w   polskim. 

byśmy znaleźi na nim jakieś ślady, 
mogłyby one być ram pomocne. 
Obejrzałem karabin. I tutaj śledztwo 
nie dało pożądanych rezultatów. Prze- 
konałem się tylko, że dane były dwa 
wystrzały jednocześnie, czego powo: 
dem mogła być jedynie chęć natych- 
miastowego zabicia ofiary. Karabin 
jest mały, długość jzgo wynosi 60 
cm, z łatwością można go było prze- 
nieść pod połą surduta. Nazwa firmy 
jest zatarta, widać tylko trzy litery 
zPIRĘ 

— Duże „P* i małe „f b*? — za- 
pytał Holmes. 

— Tak. 
— „Pensylwańska fabryka broni*, 

znana firma amerykańska — odrzekł 
mój przyjaciel. 

Mazon spojrzał na Holmesa tak, 
jak patrzy mtody lekarz prowincjo- 
nalny na sławnego profesora uniwer- 
sytetu, który jeanem słowem rozjaś: 
nia probiemat, który wydawał się nie 
dającym się przebyć chińskim murem. 

Bezwarunkowo jest to karabin 
amerykański. Czytałem, że tego ro- 
dzaju broń jest bardzo rozpowszech - 
nioną w Ameryce. Możemy stąd 
wnioskować, że zabójca był amery: 
kaninem. 

Macdonald pokiwał głową. 
— Niech pan nie powtarza nam 

swych przypuszczeń, prosimy tylko o 
dane ze śledztwa. Nie wiemy jeszcze 
wogóle, czy zbrodniarzem był ktoś, 
kto przekradł się z zewnątrz zamku. 

—iTak pan myśli—A rozbite okno, 
a ślady nóg? A dziwna kartka? A 
broń? Czyż to nie ma żadnego zna- 
czenia? 

— Wszystko to mogło być z 
łatwością inscenizowane umyślnie. 
Pan Douglas był amerykaninem, czy 
też człowiekiem, który spędził w Ame: 
ryce większą część swego życia. To 
samo wiemy o Barkerze. Nie potrze: 
bujemy wcale wynajdywać gwałtem 
jakiegoś przybysza, aby wytłumaczyć 

H. NIEMOJEWSKI 

lteezenie płue, 
(przyczynek do terapji gruźlicy) 

Żądać w księgarniach. 

Główna sprzedaż: j. Niemojewski. 
WILNO, Jasna 18 m. 4. (Zwierzyniec.) 
P. $. Broszury drukowane w jęz: 

Wilnie) 

muzykantami   
sobie zajście dzisiejsze. 

— Ames, służący.. 
— Któż 

nim polegać? 
— Dziesięć lat służył u _ sira 

Charla Cindosa. Niewątpiiwie należy 
odsunąć od niego wszelkie podej- 
rzenia, Tutaj służył pięć lat, od przy: 
jazdu Douglasów do Birlston. Twier: 
dzi, że nie widział nigdy w zamku 
podobnego karabinu. 

— Broń mogła być z łaiwością 
ukryia, Mogła być trzymana w pu- 
dełku, jakże więc może on twierdzić, 
że broni takiej nie było w domu? 

— W każdym razie nie widział jej. 
— Nie mogę jednak uwierzyć, 

by ktoś zzewnątrz mógł popełnić tę 
zbrodnię, nie zgadża się to ze zdrową 
logiką. Co pan myśli o tem?—zwró. 
cił się do Holmesa. 

— Przedewszystkiem _ chciałbym 
posłyszeć teorję pańską — odrzekł 
Holmes, tonem sędziego śledczego. 

— Uważam, że człowiek ten nie 
był złodziejem, jeśii przypuścimy na- 
wet, że człowiek taki istnieje. Historja 
z obrączką i kariką Świadczy o oso- 
bistych motywach zbrodni. Wyobraź: 
my sobie dalej, że człowiek ten do- 
staje się do domu w wyraźnym celu 
zabicia kogoś. Musiał wiedzieć, że 
ukryć się będzie bardzo trudno, gdyż 
dom otoczony jest fosą, napełnioną 
wodą jakiej broni miałby użyć? 
Oczywiście najcichszej. Musiał prze- 
cież załatwić sprawę tak, by móc, 
po dokonaniu swego dzieła, skoczyć 
przez okno do fosy, przepłynąć ją i 
ukryć się na drugim brzegu. Byłoby 
to wszystko logiczaem, Natomiast 
niezrozumiałem jest, w jakim celu 
wybrał on broń tą, która najmniej 
się nadawała w tych warunkach. 
Czyż nie mam racji? 

— Przyznać muszę, że twierdze- 
nie pańskie jest oparte na poważ: 
nych podstawach, oczywiście trudno 
jest narazie dowieść słuszności tego 

to jest, czy można na 

sztalcen'em handiowem 

do p.zesypywania ubrania zimowego, 
futer i materjałów, 

wypróbowany środek od MOLI 

mrówki i inne robactwo. 

Apteczny Dom Handlowy 

W. Charytonowicz 
Wielka 53 

Wileńska Polska Orkiesira mu 
zyczna 

trio, kwartet i t. p., duży 

nowych tańców. „Cena 

którzy korzystają na weselach i zabawach z № 
harmonji i bałałajki, mogą za tę samą cenę: ) 
zaangażować naszą orkiestrę z najlepszymi 

i najlepszym 
Na żądanie wyjeżdżamy 

Adres: ul. Św. Ignacego 12 m. 15 D. Kas. 6 

  

francuski. Adres: 
czna 11 m 5, 

Dr Gz. Koneczny 
pfacy w Choroby zębów, chi- 

jamy ustnej. 

ykwalifikowany Rze: 
biuralista w 

młodem wie: 
ku, z fachowem wykr 

poszukuje 
miejscu lub na wyjazd. rurgja 
Wymagania minimali Sztuczne zęby. Porce- 

ne. Łask: .lanowe korony. Mi+ * askawe zgłosze: Słewiac 1-6 

Wojskowym i urzęd- 
nikom zniżka. 

Nr 4503 VI 
16 VI 26. 

Administr. 
pod W.H. 

nia do 
«słowa» 

    W. Z. Р. 
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Do wszyst- 
kich pism 
ogłoszenia, 
nekrologi i 
różne rekla- 

muchy, kalnie tępi: 
pchły aki, pluskwy, 

Ilstwo i Skład: 

i S-ka my najdo- 
odniej za- telefon 3—02 Tanio ze 
pošred- 

0000046940646044 nictwem 

repertuar nut 
bardzo niska. Ci. Į 

Rekia m owego B 
Stefana 

x Grabo wskiego & 
Ki w Wilnie Š 
№ ul. Garbarska1 E repertuarem ® 

4 telefon 82, na prowincję 

  

twierdzenia, 
Czy pan, panie Mazon, obejrzał 

brzeg przeciwległy kanału czy nie 
znajazł pan jakich śladów? 

— Żadnych śladów nie znalazłem, 
panie. 

— Może zauważył pan jaką ozna- 
kę, że ktoś przepłynął fosę? 

— Żadnej. 
‚ — Czy będzie pan miał co pize- 

ciwko temu, żebyśmy się udali na 
miejsce zbrodni? 

Może znajdziemy tam jakie ślady, 
które pomogą nam do rozwiązania 
tej zagadki. 

— Właśnie chciałem to panom 
zaproponować, lecz uważałem za ko- 
nieczne opowiedzieć panom o znanych 
mi szczegółach zajścia. Przypuszczam, 
że jeśli pan coś znajdzie... zwrócił się 
do Holmesa, patrząc, z wyraze 
nieufności na tego dedektywa—ama- 
tora. 

— C:ęsto piacujemy razem z pa: 
nem Cholmesem — przerwał Macdo- 
nald,—możemy polegać na nim. 

— Pracę nie oddaję chętnie na 
usługi policji — odrzekł Holmes z 
uśmiechem. Jeśli nie jestem urzędni- 
kiem policji to dlatego, że nie chciano 
mnie tam Lecz bynajmniej nie dążę 
do odebrania iaurów należnych policji. 

Szliśmy wzdłuż wsi, drogą u- 
sadzoną drzewami, minęliśmy dolinę 
i lasek i wkrótce ujrzeliśmy dom, 
otoczony wysokim murem średnio: 
wiecznym. Minęliśmy fosę szeroką 
przez most zwodzony, woda pod na- 
mi błyszczała w słońcu, niby srebrna, 
Oto trzy wieki już stoi ten dom i od 
trzech wieków codzień ciężkie łańcu- 
chy podnosiły i opuszczały most. 

— Oto okno na prawo, z którego 
wyskoczył złoczyńca, zostawiliśmy je 
otwarto umyślnie, aby nie zmieniać 
nic w stanie rzeczy, jaki zastaliśmy 
sami, do przyjazdu panów. 

(D. C. N.) 

Wgdawca Stanisław Mackiewicz — — ж/: Czesław Karwowski Odpowiedzialny ta egłoszenis Zenou Ławiński. Drukarnia „Wydawuictwo Wileńskie* Kwaszelna 23,


