
ROK V. Nr 151(1161) 

SŁOWO 
Wilno Piątek 2 lipca 1926 r. 

ODDZIAŁY: 

BARANOWICZE — ul. Szosowa 172 
BRASŁAW -- ul. 3-go Maja 64 
DUKSZTY — ul Qen. Berbeckiego 10 
DUNIŁOWICZE — ul. Wiieńska 1 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa 80 
GRODNO — Piac Batorego 8 
KAMIEŃ KOSZYRSKI — Związek Ziemian 
LIDA — ul. Majora Mackiewicza 63 

NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa 1 
NOWOGRÓDEK — ul. Mickiewicza 20 
NOWO ŚWIĘCIANY — ul. Wileńska 28 
POSTAWY — ul. Rynek 19 
STOŁPCE — ul. Piłsudskiego 
ST. ŚWiĘCIANY — ul. Rynek 9 8 
ŚWIR — ul. 3-go Maja 5 
WARSZAWA — Nowy Świat 46—14 
WILEJKA POWIATOWA—ul. Mickiewicza 24 

Redakcja i Admiuistracja ul. Ad. Mickiewicza 4, otwaria od 9 do 3. Telefony: redakcji 243, adminietracji 228, drukarni 20 

  

PRENUMERATA salos“ z odnoszeniem Go domu lub z przesyłką pocztową 4 zł, 
zagranicę 7 zł, 

  

Konto czekowe w P, K. 0. Nr. 80259 Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem. 
| W sprzedaży detalicznej cen. pojedyńczego n-ru 15 groszy, 

Do walki z bandyfyzmem poselskim. 
W ubiegłę niedzielę w dniu 27 b. m. w Baranowiczach Podane obok wiadomości o  zaj- 

ściach w Baranowiczach są tylko 

ogniwem w łańcuchu, którym opasa- 

no cały kraj nasz. Chodzi o wywo- 

ływanie pożarów miejscowych, o 

prowokowanie awantur o wywo- 

łanie tych «zaburzeń socjalnych» 

których na twardy rozkaz Piłsudskie- 

go ominęła Warszawa w dniach 

przewrotu majowego. Ruch ten celo- 

wo jest skierowany dła sprowokowa- 

nia rządu, ale właśnie dlatego uwa- 

łamy,że polityka oporiunizmu wobec 

tego rodzaju wystąpień jest najmniej 

wskazana, zamiast uspakajać będzie 

tylko podniecać prowokatorów i za- 

chęcać ich do coraz to gorętszego 

działania. 
Cytowaliśmy kilka dni temu spa- 

sób, w jaki przemawia się na wie- 

cach w powiatach wschodnich. So- 

cjaliści z PPS. używają tutaj tych 

samych identycznie zwrotów, któremi 

w swoim czasie Lenin rozwalał pań - 

stwo rosyjskie. Propagandę swą pro- 

wadzą PPSowcy w języku rosyj- 

skim, osiągając w ten sposób łudzące 

podobieństwo do agitacji bolszewic- 

kiej, a jednocześnie rusyfikując nasz 

kraj, przechylając szalę na korzyść 

ekspansji wpływów sowieckich, właś: 

nie na tym terenie, gdzie pomiędzy 

kulturą polską a zachłannością rosyj- 

ską toczy się bój stanowczy. 

Niezależną Partję Chłopską posą- 

dzają jej sąsiedzi z Sali sejmowej 

(Wyzwolenie i socjaliści) o kontakt z 

komunizmem. Nie wiemy oczywiście, 

o ile te oskarżenia ludzi znających 

się wogóle na tych sprawach są 

słuszne. W każdym razie nie odbieg- 

niemy wcale od prawdy gdy powie- 

my, że Niezależna Partja Chłopska p. 

Wojewódzkiego skupia komunizujące 

elementy na naszej wsi. 

Zachowanie się inteligencji ziem 

wschodnich wobec tego rodzaju 

wieców, na których podżegacze par- 

tyjni rzucają hasła rewolucji, nawołują 

do krwawej zemsty i podpalań, rzu- 

cają w tłum cały repertuar. rewolucyj- 

nych nawoływań, — zachowanie się 

inteligencji nie powinno b,ć bierne, 
powinno polegać na wyczerpaniu 

wszelkich legalnych środków obrony 

przed takiemi awanturami, nadawaniu 

ekstrawagancjom wiecowym  jaknaj- 

większego rozgłosu, na światło dzien - 

ne wyprowadzając agitację wiecową 
z różnych zapadłyci kątów naszej 
prowincji. : 

Szczególnie niebezpieczną jest 
agitacja posłów do parlamentu, wo- 

bec przysługujących tym panom 
'przywilei. Dlatego też jedynie ogła- 
szanie, podawanie do powszechnej 

wiadomości dokładnego obrazu tych 

obrzydliwych metod, któremi posło- 
wie typu p. Wolickiego i panów z 
Niezależnej Partji Chłopskiej podnie- 
cają i demoralizują nasz tłum, może 
dać pozytywne rezultaty. 

Przez kilka lat walczyliśmy bez- 
skutecznie z bandytyzmem. Dopiero 
odžchwili, w której na skutek kate- 

gorycznych, wyraźnych żądań całego 

*" społeczeństwa kresowego zamknięto 

hermetycznie granicę, bandytyzm 

ustał. 

Teraz mamy do czynienia z ban. 
dytyzmem moralnym niektórych po- 

słów, w ten sposób żegnających swą 
karjerę poselską. 

Szpalty Słowa stoją otworem, sto- 

ja do dyspozycji tych, którzy się tej 
akcji pustoszącej moralność naszego 
ludu chcą przeciwstawić. Mamy nadzie- 

ję, że ci wszyscy, którzy się skarżą 
i biadają a posiadają informacje ze- 

chcą się niemi z nami podzielić. W 
ten tylko sposób walka z bandyty- 
zmem poselskim przybierze kształty 
realne, gdyż dopiero posiadając dane 
konkretne, możemy rościć pretensje 

do rządu i administracji. Cat. 
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zostal zwolany wiec P. P. S. Na wiec pociągnęły tłumy cieka- 
wych włościan, mieszkańców okolicznych wsi. 

Prawie jednocześnie zjawili się w Baranowiczach agita- 
torzy Niezależnej Partji Chłopskiej, który korzystając z urządza- 
nego przez P. P. S. wiecu postanowili wykorzystač rzucane 
przez organizatorów wiecu podburzające hasła dla zdobycia 
wpływów, © które oddawna walczyli w pow. Baranowickim. 
Pod koniec wiecu agitatorzy Niezależnej Partji Chłopskiej zdo- 
lali opanować trybunę, rozpędzając prezydjum wiecu, W rezulta- 
cie walki o trybunę padł strzał rewolwerowy. Wśród zebranych 
zapanowała nieopisana panika. 

Jednocześnie zorganizowana bojówka P. P. S. 
ostrzeliwanie również zorganizowanej bojówki N. 

rozpoczęła 
P. Ch. 

Zawezwane na miejsce wypadku siine oddziały policyjne 
zmuszone były interwenjować z bronią w ręku. 

Propozycje min. Caillaux uchwalone. 
PARYŻ, 1. Vil. Pat. Zaproponowane przez Caillaux kredyty dodat- 

kowe zostały uchwalone. Po ostatecznem usunięciu niezgodności poglą- 
dów między izbą Deputowanych a Senatem obrady przeciągnęły się do 
godz. 7 min. 10 rano. 

Turcja nie chce być członkiem Ligi Narodów. 
, LONDYN, 1. Vil. Pat. «Daily Mail» donosi z Genewy, że Turcja 

zawiadomiła sekretarjat Ligi Narodów, iż nie zamierza obecnie zgłaszać 
prośby o przyjęcie jej do Ligi Narodów. 

Odszkodowanie dla b. panujących. 
BERLIN, LVil. PAT. Na wczorajszem posiedzeniu Reichstagu zakoń- 

czono drugie czytanie rządowej ustawy kompromisowej w sprawie od- 
szkodowania dla byłych panujących. Poszczególne punkty zostały przyjęte 
przy zwykłej procedurze, przyczem poprawki socjal-demokratyczne zostały 
odrzucone głosami niemiecko-narodowych, zaś niemiecko-narodow. gło: 
sami socjal-demokratów. 

Areszty anarchistów hiszpańskich w Paryżu. 
. PARYŻ, 1.М!. PAT. „Le Matin* donosi, że przed przybyciem króla 

hiszpańskiego aresztowano w Paryżu Hiszpanów Francesco Asaouse, 
który zamordował w 1925 roku biskupa Saragossy oraz anarchistę Bo. 
nawenturę Ruretti, który przybył niedawno z Argentyny z trzema niezna- 
nymi osobnikami. Asaouse usiłował bronić się przed aresztowaniem przy 
pomocy rewolweru lecz został obezwładniony. W mieszkaniach areszto- 
wanych znaleziono trzy karabiny. Na śledztwie aresztowani zeznali, że 
przybyli do Paryża z zamiarem dokonania zamachu na króla hiszpańskiego. 
Obecnie policja poszukuje trzech pozostałych wspólników. 
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OBRADY SEJMU, 
Posiędzenie tzby Poseiskieji 
Wycofanie ustaw — podatek od lo: 
kali — pragmatyka nauczycielska 

—. szkoły akademickie. 

WARSZAWA, 1.VII. PAT. Na dzi- 
siejszem posiedzeniu Sejmu Marsza- 
łek zawiadomił lzbę 0 wycofaniu 
przez rząd szeregu ustaw. Na skutek 
zawiadomienia, że rząd wycofał us- 
tawę samorządową, wpłynął w tej 
sprawie wniosek poselski, który w 
pierwszem czytaniu odesłano do 
komisji. 

Izba przystąpiła od projektu usta- 
wy o podatku od lokali. Po dyskusji 
w głosowaniu przyjęto między innemi 
następujące poprawki: pos. Puchałki 
(ChD): aby podatek pobierać od 
pierwszego sierpnia 926 a nie od 
pierwszego lipca, pos. Kozłowskiego 
o uzdrowiskach, pos. Puchałki, aby 
pomieszczenia zajmowane przez do- 
zorców domowych były zwolnione 
od podatku, pos. Sommersteina 0 
zniżce stopy procentowej, pos. Il- 
skiego [ZLN] aby ustawa w zakresie 
podatków kwaterunkowego i rozbu- 
dowy miast wygasła nie z końcem 
1935 lecz z końcem 1933 roku. W 
ten sposób ustawę przyjęto w dru- 
giem czytaniu, 

Następnie izba przegłosowała po- 
prawki Senatu do pragmatyki nau- 
czycielskiej. Z pośród przyjętych po- 
prawek przyznano tytuł proiesora na- 
uczyciełom o wyższem wykształceniu 
oraz rozciągnięto moc ustawy па 
województwo Sląskie. 

, Z kolei pos. Langer (Wyzw.) re- 
ferował nowelę do ustawy 0 Szko- 
łach akademickich. Nowela daje mo- 
żność studentom wszystkich  wy- 
działów) oprócz filozoficznego, 
którzy rozpoczęii studja przed 15 
września 1026 roku zdawania koń: 
cowych egzaminów według dawnych 
przepisów, lecz tylko du 31 grudnia 
1928 roku. Pos. Rymar (ZLN) zapro: 
ponował ostateczny termin 31 gru- 
dnia 1926 roku. W głosowaniu przy- 
jęto ustawę w drugiem czytaniu, zaś 
wniosek pos. Rymara odrzucono. Po- 
zatem przyjęto następującą poprawkę 
pos. Piotrowskiego; Studenci wydzia- 
łów prawniczych uniwersytetów w 
Krakowie i Lwowie, którzy odbywali 
studja według niniejszej ustawy i uzy- 
skali, względnie uzyskają niższy sto- 
pień naukowy do 1927 roku włącznie 
mogą także ubiegać się o wyższy 
stopień naukowy (doktorat) według 
dawnych przepisów, lecz tylko do 
31 grudnia 1928.. 

Na tem porządek dzienny wy- 

czerpano. Marszałek zakomunikował, 
że wpłynął wniosek Z.L.N., Ch, D. i 
Ch. N. o zmianę Konstytucij. Na- 
stępne posiedzenie odbędzie się w 
poniedziałek o godz. 3 popołudniu. 
Na porządku dziennym jest pierwsze 
czytanie rządowego projektu w 
sprawie zmiany Konstytucji, 

Posiedzenie Senatu. 
WARSZAWA. 28.V:l. Pat. Na dzi» 

siejszem posiedzeniu Senat przede- 
wszystkiem zakończył rozprawę nad 
prowizorjum budžeiowem na trzeci 
kwartał b.r: W dyskusji zabierali 
głos sen. Adelman (Ch. D.), Juljan 
Nowak (Piast), Krzyżanowski (Klub 
Pracy), Hamerling (Bezpart) Ringel 
(Koło Żyd.) oraz minister Klarner, 
który w związku z rezolucją zapropo* 
nowaną przez sen. Adelmana, a wzy» 
wającą rząd do odłożenia ściągania 
10 proc. od zaległości do pierwszego 
października, oświadczył, że dziś ra- 
no podpisał rozporządzenie przy- 
znające ulgi tym  płatnikom, 
którzy uiszczą zaległość do 1 
września. Płatnicy którzy spłacą 
zaległości do 15 lipca, będą mieli 
policzony I proc, półtora pro- 
centa — gdy spłacą do 1 sierpnia, 
2i 3 proc. gdy zapłacą po 1 
sierpnia. 

М głosowaniu ustawę, o  prowi- 
zoijum przyjęto bez zmian. Przyjęto 
również dwie rezolucje komisji wzy- 
wające rząd do obniżenia opłat za 
paszporty zagraniczne oraz uproszcze- 
nia procedury przy wydawaniu pa- 
szportów. Sen. Adelman rezolucję 
swą cofnął. 

Na tem porządek dzienny wyczer 
pano. Termin następnego posiedzenia 
zależy od toku prac sejmowych. Od- 
będzie się ono bądź 14 bądź 23 bm. 
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Quo vadis. 
Polityka jest sztuką dowodzenia 

do pewnych zgóry nakreślonych ce: 

lów. 

Związek ludowo - narodowy i 
Chrześcijańska demokracja powinny 

zmienić tę definicję polityki. 
Powinny te ugrusowania zapropo- 

nować inrią definicję co to jest poli- 
tyka. 

Naprzykład: 

„Polityką jest przelewanie z pu: 

stego w próżne”, 

albo: : 

„Polityką jest bezcelowe jątrzenie 

społeczeństwa”. 
Wybitny poseł demokratyczno-na* 

rodowy p. Zamorski zgłosił swe wy- 
stąpienie z partji. Napisał: 

„Stronnictwo moje w ostatnich 

czasach zajmuje się zajmowaniem 
stanowiska wobec wytworzonej sy- 

tuacji. Ja uważam, że stronnictwo sa* 
mo powinno wytwarzać sytuację*. 

Czego dziś chce ósemka?* 
Pytamy się o to oczywiście bez 

żadnej odpowiedzi, 
Czy chce obalić rząd, przewrotem 

odpowiedzieć na przewrót? 
Nie. 

Czy dąży do odtworzenia rządu 
Witosa? 

Nie. 

Czy dąży do zmonopolizowania 
rządu p. Bartla na rzecz lewicy? 

Byłoby to bardzo niemądre, ale 
tak w zupełności nie jest, skoro nie- 
które stronnictwa ósemki głosowały 
za prowizorjum budżetowym. 

Ogłoszono uchwały Rady Naczel- 
nej Związku iudowo narodowego: 

«Rada Nacz. Zw. L. N. stwierdza, że 
zamach stanu ugodził w podstawy moral 
ne, prawne, polityczne i gospodarcze Rplitej 
w chwili najwyższego wysiłku o ostateczne 

opanowanie przesilenia fiaansowego i eko- 
nomicznego i ustalenie zdrowych i mocnych 

fundamentów życia państwowego i rozwoju 
jego sił twórczych. 

Rada Naczelna stwierdza, że skulkiem 
zamachu stanu jest przekreślenie prący, któ- 
ra była już na ukończeniu, wniesienie w 

życie publlczne rozstroju moralnego i zamę- 
tu politycznego, wtrącenie Państwa napo- 
wrót w stan nierównowagi i nieobliczalno- 

Ści, oraz rządów tymczasowych, a co gor 
Sza, rozpętanie elementów zmierzających 
wyraźnie do rozsadzenia Państwa naszego 
od wewnątrz rewolucją społeczną, a często 
stojących na usługach jego wrogów wew» 
nętrznych i t. d. i t, d, 5 

Go to wszystko znaczy? Co zna: 

czy przedewszystkiem ta nieprawda, 

że Polska przed zamachem była na 

„ukończeniu pracy nad całkowitem 

opanowaniem przesilenia i ustaleniem 

zdrowych i mocnych fundamentów 
życia państwowego". Jest to wyraźne 
kłamstwo pospolite Polska przed za- 
machem byłą na „ukończeniu pracy* 
nad całkowitym rozstrojem, zanarchi- 

zowaniem życia państwowego przez 

sejmowładztwo, korupcję poselską, 

ciągłe i niepoczytalne kryzysy gabi- 
netowe. 

Po drugie do czego się dochodzi 
takiemi rezolucjami, które są anathemą 

rzuconą na obecnego faktycznego 

dyktatora. Byłaby taka rezolucja ce- 

lowa, gdyby Demokracja Narodowa 

obecnie sama przygotowywała ener. 

giczne wystąpienie w celu obalenia 

twórcy zamachu majowego. 

Ależ gdzieżtam! Zw. ludowo-na- 
rodowy nie marzy o niczem podob- . 

nem. Co gorsza okazało się, że nie 

rozporządza żadną siłą fizyczną. Przed 

12 maja tworzono w Warszawie całe 
mnóstwo organizacyj pod nazwami 
brzmiącemi muiej lub więcej tajemni- 
czo, a patetycznie. Organizacje te 
miały za cel główny, za cel jedyny: 
„niedopuszczenie do zamachu stanu 

Piłsudskiego*. Pytam się gdzie były 

te organizacje podczas wypadków 
majowych? Co robiły? 

Więc do czego ma doprowadzić 

polityka jątrzenia? Jaki - ma cel na 

widoku? 
A przecież każdy czytelnik gazet 

obozu 4semki zgodzi się z nami, że 
prawie od tytułu do linji za którą 

rozpoczynają się ogłoszenia przepel 

nione są wyłącznie jątrzeniem, wy- 
łącznie rozpamiętywaniem wypadków 
majowych. Rozumiem rozpamiętywa- 

nie, rozkoszowanie się momentem 

własnego zwycięstwa. Ale to jest 

rozpamiętywanie własnej klęski, roz- 
pamiętywanie klęski wobec której ten 
obóz czuje się bezsilny i do tego się 
przyznaje, Czy może być coś mniej 

pedagogicznego, bardziej demoralizu- 

jącego. 

Oczywiście zamach był aktem nie- 

praworządnym. | my głęboko pochy- 

lamy głowę przed heroizmem  prezy- 

denta Wojciechowskiego, przed hero- 

izmem szkoły podchorążych i pułk. 

Paszkiewicza, Ale my poza tem mamy 
jeszcze coś do powiedzenia. Dla nas 

nie zamknęło się wieko trumny nad 

Polską. Polska żyje nadal. Wreszcie 
jeżeli gwałt Piłsudskiego nad Sejmem 
był aktem  niepraworządności, to 
przecież i pp. posłowie i Sejm 
nigdy nie liczyli się zbytnio z kon- 
stytucją i sami popełnili całe mnóstwo 
niepraworządności. 

W tem niepotrzebnem jątrzeniu 

przechodzi się: czasami wszelkie moż- 

liwe granice. Oto co pisze, inspiro- 

wany przez najgorętszych ludzi z 6- 

semki gen. Józef Haller w swym 
liście, zawierającym podanie o dy- 
misję: 

Powtarzam za Warszawianką: 

Wolę w takich warunkach dzielić los 
b. ministra spraw wojskowych w więzieniu, 

stwierdzając, że tylko z powodu wytrącenia 
nam broni z rąk przez nieoczekiwaną przed- 

wczesną abdykacją Prezydenta Rrzeczypo- 

litej zamach się udał, ale NAród zwyciężo- 
nym nie jest, bo zwyciężonym być nie mo- 
że przez byle jaki wypadek w tysiącleciu 
jego istnienia. 

W ten sposób może pisać emi. 
grant rosyjski o Sowdepji, ale nie 

powinien pisać generał polski. W 

przełomie majowym Polacy bronili 

Prezydenta, ale walczyli nie z antyna« 

rodowym jakimś żywiołem, tylko 

także z Polakami. Jeżeli nawet z 

rokoszem, to z polskim rokoszem. 

Więc nie można mówić o zwycięstwie 

odniesionem nad „polskim narodem”. 
Jest to niesmaczna przesada, Wresz- 

cie nawet słowo „rokosz* nie powin- 
no mieć tu zastosowania. Nikt dziś 
nie powie „rokosz Primo de Rivery*, 
„rokosz Kemala", czy „rokosz Napo- 
Теопа lll.go*, lecz „zamach stanu 

Primo de Rvery*, „zamach stanu 
Kemala". Pojęcie „rokosz“, jak i 
pojęcie „warchoł* mieści w sobie: 
1) moment protestu, moment nasta- 

wania na prawo, 2) moment bezsil- 

ności tego zamachu na prawo. Kto 
nazywa przewrót majowy „rokoszem* 

ten dobrze nie zna języka polskiego. 

Zgoda, że marsz. Piłsudski jako 
najwyższy oficer naszej armji sam 

podważył dyscyplinę wymyślając wie- 

lu swoim podwładnym. Lecz ci właś- 
nie, którzy się za to na marsz. Pił. 

sudskiego tak oburzali, właśnie ci 

sami nie powinni się teraz zachwy- 

cać listem gen. Hallera, bo skoro 
dziś jest zwierzchnikiem wojska 
prezydent Mościcki i skoro nikt tego 
nie kwestjonuje, to list gen. Hallera 
jest rzadkim objawem nie-dyscypliny, 

Acóż dopiero powiedzieć o echach 
które ten list wywołał. 

Qto jedno z Kurjera Poznańskie - 
go z listu do gen. Hallera: 

<Generale! Wystąpił Pan z wojska — 
słusznie. Był Pan zawsze z bronza i takim 
Pan zostanie. 

Smutne jest. 
Przywiózł Pan do kraju z Francji naj- 

większą i najporządniejszą armję, jaka kie- 
dykolwiek w Polsce była, 

Należy trochę się liczyć z fraze- 

sami. Co znaczy te „słuszne”. Jeżeli 

słuszrie jest, aby oficerowie występy- 
wali z armji pisując listy otwarte, to 
kto ma bronić państwa. ` 

Marsz. Piłsudski powiedział cze- 
"go chciał. 

Chciał walki z korupcją, chciał 
ograniczenia sejnowładztwa. 

Czego chce teraz zw. ludowo-na- 
rodowy? 

Sejm i Bząd. 

Komisja do spraw reorgani- 
zacji administracji. 

WARSZAWA, 1 Vi. Pat. Dnia 29 
ub. m. odbyło się w Ministerstwie 
Spraw Wewnętrznych pod prze- 
wodnictwem p. ministra Młodzianow- 
skiego pierwsze posiedzenie komisji 
do spraw reorganizacji administracji. 
W posiedzeniu wzięli udział pp. mi- 
nistrowie kolei, skarbu, przemysłu i 
handlu, robót publicznych oraz pod- 
sekretarz stanu Siennicki z Minister- 
stwa Spraw Zagranicznych. Po za 
tem obecni byli przedstawiciel kance- 
larji cywilnej prezydenta Rzeczypo- 
spolitej p, Świtalski i naczelnik wy- 
działu Hausner z Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych. 

Na posiedzeniu omawiano  refe- 
rat naczelnika wydziału Hausnera 
przedstawiający dotychczasowy prze- 
bieg akcji rządu w kierunku oszczę- 
dnościowym i reorganizacyjnym. Po 
szczegółowej dyskusji nad tym refe- 
ratem p. minister spraw wewnętrz- 
nych nakreślił program prac komisji 
na najbliższą przyszłość. 

Budżet na r. 1927. 

Preliminarz budżetowy na okres 
od 1 stycznia do 31 grudnia r. 1927 
ma być złożony sejmowi przed dniem 
1 września r. b. 

Wobec tego Ministerstwo Skarbu 
przystąpiło już do opracowania 
projektu preliminarza budżetowego 
na rok 1927 na podstawie  materja: 
łów dotyczących pierwszego  półro- 
cza r. b. i zwróciło się do poszcze- 
gólnych ministerstw o nadesłanie 
szczegółowo uzasadnionych wnio- 
sków o ileby zmieniony stan faktycz- 
ny czy prawny, a w szczególności 
terminy płatności zobowiązań, uza- 
sadniały zmniejszenie iub zwiększe- 
nie w drugiem półroczu r. b. nie- 
których kredytów, przewidzianych na 
półrocze pierwsze. Dane te mają być 
dostarczone ministerstwu skarbu do 
dnia 10 lipca r. b, 

Wkłady dolarowe. 
WARSZAWA, 1. VII, PAT. Mini- 

sterstwo Skarbu wydało zarządzenie, 
aby banki państwowe P.K. O. Bank 
Gospodarstwa Krajowego i Bank 
Rolny przyjmowane na termin trzech 
lub sześciu miesięcy wkłady w dola- 
rach, procentowały w stosunku 6 
proc. rocznie, Wkłady te będą bez- 
względnie zwracane, składającym, w 
dolarach, to też nikt dziś nie mo- 
że mieć interesu w tem, aby posia- 
dane dolary przechowywać u siebie i 
pozbawiać się procentu, . 

Rozłam w P.P.S. 

Socjaliści z pięciu okręgowych 
komitetów robotniczych P.P.S: Lublin, 
Kraków, Sląsk Cieszyński, Tarnów, 
Sląsk Górny wydali następującą o- 
dezwę: 

„Do członków PPS, do proletar- 
jatu Polski, 

Towarzysze robotnicy! 
Po długiej walce wewnętrznej, po 

dlugich miesiącach daremnych wysił- 
ków i daremnego wyczekiwania, de- 
cydujemy się na krok stanowczy“.., 

„Następuje długa litanja, wypomi- 
nająca wszystkie głupstwa, podłostki 
iinne nikczemne czyny kalibanów 
socjalistycznych. 

„Niema dla uczciwych popeesow - 
ców innej drogi, —kończy się odezwa, 
—jak zerwać z tą partją, opanowaną 
przez zdrajców i utworzyć odrębną 
partję,— Polska Partja Socjalistyczna 
—lewica“, 

‚ Рой tą historyczną odezwą  wid-“ 
nieje 60 podpisów widnych działaczy 
P.P.S. z wyżej wymienionych  okrę- 
gów. Między innemi znajdujemy tam . 
następujące nazwiska; 
ы „Dymowski Tadeusz, poseł na 
Sejm okręgu lubelskiego, Mokry Woj: 
ciech, poseł na Sejm Śląski, Czuma 
Andrzej, centralny sekretarz zw. zaw. 
chem, Czuma Michał, sekretarz O.K. 
R.P.P.S. Cieszyn, Kwietniowski Wi- 
told, przew. kom. rew, związku drzew- 
nego w Krakowie, Lichoń  Aleksan- 
der, sekretarz zw, spożywców w Kra- 
kowie, Maga Jan, sekr. zw. reb. 
drzewnych w Bielsku, Sum Jan, czło- 
nek OKR. Tarnów, Wilkoszewski Jan, 
Malinowski Stanisław, Łukasiewicz 
Teofil. 

Jak wynika z treści odezwy jest 
ona pierwszem hasłem rozłamu w 
łonie partji; starannie dotychczas ukry- 
wane przez przywódców PPS, wresz- 
cie w organizacjach partyjnych w 
cgłoszonej odezwie znalazło swój 
wyraz zewnętrzny, 

asi USS T L» 
Bo ustawiczne wymyślanie „p. Pił- 

sudskiemu“ to jeszcze nie jest cel 
polityczny. Cat,



AAJOWE 
Miednikach. 

się 
„nian- 

„racowi- 
. Zbiega 

sy drzew ż 
białe ściany 

y chałup, lub 
zyżem kościel- 
dalej, zasnuty 

rzydziestym kilo” 
trakt ten mija wy- 

„ęstwy drzew i krze- 
zty zamku Miednic- 

ku, 

Du to murów przed paru 
dniami o. /łem z kilkoma kolegami 
miłą wycieczkę. Szczupłe wprawdzie 
posiadaliśmy wiadomości historyczne 
co do przeszłości zamku. Wiedzieli- 
śmy tylko, że był budowany przez 
Witolda W. Ks. Lit, oraz, że w 
zamku spędzał swe najmilsze chwile 
życia królewicz Kazimierz  Jagielloń- 
czyk. 

> wycieczkę powyższą odbyliśmy 
rowerami, droga więc schodziła nam 
prędko. : : 

Pierwszy postój we wsi kościel- 
nej Rukojnie. Zwiedzamy stary, mu- 
rowany kościołek. 

Proboszcz miejscowy oprowadza 
nas. Вггу pożegnaniu mówi nam o 
zamku Miednickim tonem jakim się 
mówi o relikwjach, lub rzeczach wię: 
tych. Dowiadujemy się, że w murach 
znać jeszcze miejsce, gdzie stały or- 
gany Królewicza, że zamek był spe- 
cjalnie przez św. Kazimierza lubiany. 

Podobno opodal zamku ma stać 
prastary dąb—Dewajtis—šwiety nie: 
gdyś, a dziś za swoje rozmiary i 
wiek szanowany. i 

‚ Pilno nam do tych osobliwości. 
Przyśpieszamy biegu. 

Znowu chwiejące się kłosami ozimin 
pola i szmaragdowe kobierce jarzyn. 
Półtora godziny jazdy i oto: „Mied: 
nikil* woła kolega S$. Rzeczywiście, 
na łagodnem i niedużem wzniesieniu 
z pomiędzy drzew widać szare mury 
zamku. Opodal długa wieś rozsiadła 
się jakgdyby w pokornem i pełnem 
szącunku oddaleniu przed majestatem 
królewskiej rezydencji. „ŚR 

We wsi zatrzymujemy się i pieszo 
idziemy do murów dawnego zamku. 
Jest to duży, niemal zupełnie kwa- 
dratowy czworobok muru, w którym 
pozostała jedna tylko narożna baszta. 
Inne zostały już zwalone przez czas. 
Na miejscu ich sterczą tylko zwały 
kamieni, lub małe wzniesienia nad 
poziom muru. Ten ostatni zbudowany 
jest z ciosanych kamieni, układanych 
warstwami jedne na drugie, miejsca- 
mi tylko przy framugach okiennych, 
lub przy wylotach strzelnic okładany 
cegłami. : 

Lipy, klony, krzaki leszczyny i 
czeremchy wdzierają się na wały zam- 
ku, oplątują mur zieloną gęstwą ko- 
narów i liści, wyzierają przez okna 
i szczeliny, pną się po głazach i ce- 
glach, sięgają wierzchołkami nad po- 
ziom kamiennej zapory. : 

Dochodzimy do narożnej baszty. 
Przez murowane przejście dostaje 
my się* do wnętrza zamku, gdzie 
niegdyś był „majdzn* i zabudowa- 
nia wraz z kaplicą zamkową. Cicho 
tu i spokojnie. 
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jeżeli *) powiem, że w niedużej 
książeczce zatytułowanej „Rzemiosia“ 
widzę przedewszystkiem  żęgi talent 
poetycki, to gotów ktoś zaraz po- 
myśleć, że autor owych poezyj, p. 
Mieczysław Braun, „chwycił mnie za 

serce" wspomniawszy serdecznie na 

którejś tam stronicy o Wilnie, o 
Ostrej Bramie... sA Ч 

Nie, niel Bynajmniej nie Wilno 
utkwiło mi w pamięci po przeczyta: 
niu tomiku najświeższych  poezyj 
p. Brauna lecz stanął mi w oczach— 
Verhaeren. Ž 

Bo, zważyć proszę, piękno nie 
jest pojęciem stałem, niezmiennem, 
iękno podlega ewolucji, įsk wszyst: 

ko na świecie, jak wszystkie nasze 
pojęcia. Nie tylko przecie mogą za- 
chwycić: kształty zewnętrzne. Dziś 
np. głównie zwraca się uwagę na: 
"treść wewnętrzną. Lokomotywa jest 
dla nas piękną bo łączy się z nią 
pojęcie o potędze ludzkiej. A _ cóż 
dopiero mówić o aeroplanie! Linje 

_ telegrafu, telefony, radja, warsztaty, 
wnętrza kolosalnych fabryk, wieża 
Eiffla, dreadnouty, bulwary paryskie, 
robotnicze dzielnice Londynu 
wszystko to ma piękno w sobie sa- 
mem. Nie linje są piękne tego wszy* 

"stkiego; pięknem promienieje tego 
wszystkiego treść wewnętrzna. Pięk- 
ny jest świat teraźniejszy w istocie 
swojej! 

*) Patrz Nr. Słowa 149. 

W jednym z progów dziedzińca 
zamkowego widać jak mur się roz- 
dwaja i załamuje, tworząc Ściany sta: 
rych gmachów zamkowych. Na murze 
widnieje niedawno zrobiony dach 
gontowy, co robi wrażenie długich 
murowanych stodół. 

»Tam pewnie były królewskie 
pokoje», ktoś robi przypuszczenie. 
Kierujemy się więc ku rzekomym 
komnatom królewskim. Wchodzimy 
przez wyłom w ścianie stajemy 
jak wryci. Oburzenie, gniew, żal i 
ból niemal fizyczny, opanowują je 
dnocześnie. Bo oto wśród starych 
Ścian, na których widnieje jeszcze 
szary tynk pokojowy, po którym 
biegną rozpływające się już w sza: 
rzyźnie tła jakieś malowane szlaki... 
chodzą swobodnie Świnie! Skąd się 
tu wzięły, chyba przypadkowo?— za: 
dajemy sobie pytanie. Za odpowiedź 
służy nam ustawione opodal koryto, 
oraz kupy nawozu świńskiego. Smród 
szczeciny i nawozu  śŚwidruje w 
nozdrzach z taką siłą, że wychodzimy 
śpiesznie. 

Kto śmiał!?. Kto mógil. coś po: 
dobnego robić ze starej pamiątki hi- 
storycznej i narodowej!? A jednak, 
był ktoś, komu nie grały organy kró: 
lewskie w szparach sypiącego się 
muru, kto nie marzył o zbrojach, 
złocie i purpurze, lecz wprost wy” 
korzystał zbudowane ściany, otynko- 
wane nawet nieco, a choć zamazane 
jakiemiś staremi, zblakłemi  sżlakami, 
to przecie świniom zawadzać nie bę- 
dzie, i umieścił swoją trzodę chlewną!!! 

Sprawa przedstawia się jasno. Mu- 
ry stoją na ziemi, należącej do ple- 
banji, a że chlewów brak, więc Świ- 
nie probostwa Miednickiego zamiesz* 
kały w zamku Jagiellońskim. 

Z dziwnie przykrem uczuciem 
bezsilnego oburzenia wychodzimy z 
dziedzińca zamkowego, ażeby znaleźć 
gdzie jest stary „Dewajtis*. Niestety! 
ani dębu, ani staruszek lip, które tu 
niegdyś były, znaleźć nie możemy. 
Jak nam później objaśniono, zostały 
one ścięte i sprzedane, Tysiącietni 
„Dewajtis” choć ocalał od siekier 
chrześcijaństwa w roku 1386, to jed- 
nak w przeszło pół tysiąca lat potem 
nie minęła go siekiera żydowskiego 
kupca, pomimo, że dawno wywiętrza- 
ły już że starego dębu biedne Šwia- 
towidy, lub Perkuny litewskie, 

Dzień chyli się ku końcowi. Ostat- 
nie blaski słońca złocą się w szyb- 
kach chałup przedmieścia wileńskie- 
go. Wolno wjeżdżamy w pierwszą 
ulicę Wilna. Pomimo wielu wrażeń 
nie rozmawiamy ze sobą. Zamyka 
nam usta zmęczenie, lub.. może... 
kropla żalu i wstydu, którą się czuje 
w_ Sercu, 

W. K. 

WILEJKA POW. 

— (w) Prowokatorzy przed 
sądem. W tych dniach Sąd Okręgo: 
wy w Wilejce pow. rozpatrywał 
sprawę b. funkcjonarjusza policji 
politycznej Atroszkina, oraz Falewi- 
cza, Arlenkowicza i Grynkiewicza, 
którzy dopuścili się korzystając ze 
swego stanowiska konfidentów poli- 
cji prowokacji w stosunku do miesz: 
ksńca Wilejki Adamowicza, podrzu: 
cając mu karabin systemu rosyjskiego, 
a następnie oskarżając o przynależ: 
ność do bandy dywersyjnej. Po 
zbadaniu szczegółów sprawy Sąd 
Okręgowy wydał wyrok, skazujący 
Atroszkina na 3 i pół lata domu 
poprawy, zaś pozostałych oskarżo: 
nych po 2 lata więzienia. 

Można — jak np. Verhaeren — 
być romantykiem i eremitą, a potem 
nagle zachwycić się życia współczes- 
nego teraźniejszością, bujną, zgiełk» 
liwą, ultra realną... Można — jak 
właśnie Verhaeren — stać się poetą 
wieku maszyn, poetą miast ogrom- 
nych, bajecznych, wysysających, jak 
wampiry krew miast, poetą fabryk o 
potężnej wytwórczości, poetą epoki 
kipiącej szalonym ruchem przemys- 
łowym i obracającej krociami, poetą 
ery demokratycznej, poetą socjalizmu, 
poetą życia współczesnego, poetą 
niewyczerpanej energii buchającej z 
odmęiu wielkich miast, poetą tłumów 
i mas... 

Jeszcze w poezjach Mieczysława 
Brauna nie huczy gwar miejskich tłu- 
mów, nie walą młoty febryczne, nie 
warczą warsztaty, nie kołysze się jak 
ocean całe życie współczesne — lecz 
duch już w nim Verhaerena pokutu- 
je, i już w tem, co pisze odsłania 
śmiało i szlachetnym gestem oblicze 
swoje Poezja Pracy. 

Jeszcze p. Mieczysław Braun ko- 
tuje różnemi drogami i ścieżkami po 
obu bokach własnego traktu, na 
który już obecnie trafia raz po razu. 
Jeszcze go nagle najczystszy - parna- 
sizm zamroczy, - to skusi neo kiasy- 
cyzm, to rytmy od Horacego uprzy- 
krzać się zaczną, to najprawidłow= 
Szym heksametrem potoczy się np. 
wiersz zaczynający się od słów: 
„Dokąd uciekasz, Gotamo, dom po- 
rzucając rodzinny? * 

Lecz traki p. Brauna to trakt nie 
żadnych reminiscencyj i retrospektyw= 
ności. Rewolucyjny to trakt, Rewolu- 
cja — jeszcze nie dość ściśle spre- 

оКО 

- Spisek na życie Kemala, 
Przed paru dniami telegraf do- 

niósł o wykryciu w Angorze _wiel- 
kiego spisku na życie Kemala:Paszy. 
W wyniku śledztwa, prowadzonego 
jednocześnie w Smirnie, Angorze i 
Konstantynopolu, stwierdzono, że w 
spisku tym brały udział . wszystkie 
konserwatywne elementy, które nie 
mogły się pogodzić z nowym stanem 
rzeczy, powstałym na skutek rady: 
kalnych reform pierwszego prezyden- 
ta republiki Tureckiej. Zamach na 
życie Kemala-Paszy miał być niejako 
sygnałem do ogólnego przewrotu. 
Fakt ten zasługuje na szczególną u- 
wagę przez wzgląd na to, że po raz 
pierwszy od rewolucji nacjonalistycz- 
nej usiłowano obalić rząd Kemala: 
Paszy. Charakterystyczną jest ta oko- 
liczność, że w spisku tym brał udział 
cały szereg byłych ministrów, obec- 
nych posłów opozycyjnych, oraz 
wyższych urzędników i oficerów, 
którzy przez obecny rząd przeniesie: 
ni zostali w stan nieczynny. 

Spisek przeciwko Kemalowi: Paszy 
wykryto zupełnie przypadkowo. Jeden 
z przywódców spiskowców, b. ko: 
mendat žandarmerji w Konstantyno- 
polu, Edib-bej, chciał, pozyskać dla 
swej organizacji pewnego zwolennika 
obecnego rządu republikańskiego, 
Szewki-beja. Po krótkim namyśle 
postanowił Szewki bej pozornie wstą- 
pić do organizacji zamachowców, by 
w ten sposób zapoznać się szczegó: 
łowo z planami spiskowców. Na taj- 
nych posiedzeniach dowiedział się 
Szewki-bej, że zamach na Kemala- 
Paszę dokonany zostanie 16 czerwca 
w Smirnie, dokąd prezydent repu- 
bliki przyjechać miał z okazji świąt 
Bajramu. Według planu spiskowców, 
oczekiwać miały Kemala-Paszę mniej: 
sze grupki na wąskich ulicach Smir: 
ny, a w odpowiedniej chwiliś z po» 
szczególnych grup rzuconoby. na 
prezydenta kilka bomb. Po dokona: 
niu zamachu odjechaliby spiskowcy 
niezwłocznie na grecką wyspę Chios. 

Posiadając o spisku wyczerpujące 
informacje, zwrócił się Szewki-bej do 
gubernatora miasta Smirny, któremu 
zakomunikował wszystkie. szczegóły. 
Gubernator zmobilizował niezwłocz- 
nie policję i wojsko i okrążył prze- 
dewszystkiem hotel Hafarzade, gdzie 
spiskowcy mieli swą siedzibę. Widząc, 
że są zdradzeni, nie stawiali spis- 
kowcy przy aresztowaniu najmniejsze- 
go oporu, dzięki czemu „rewolucja“ 
zystała zlikwidowana bez przelewu 
krwi. W lokalu spiskowców znale- 
ziono całe składy bomb i rewolwe: 
rów najrozmaitszych kalibrów. 

sMinister spraw wewnętrznych 
Dżamil-bej, bawiący właśnie w  Dia- 
bokirze, powrócił niezwłocznie. samo- 
lotem do Angory, by osobiście kie- 
rować śledztwem w sprawie zamachu 
na Kemala-Paszę. Rząd republiki Tu- 
reckiej postanowił z całą bezwzględ- 
nością przeprowadzić likwidację spis- 
ku. W tym celu wysłano do Smirny 
t zw. „Sąd niezależny*, który pos 
stępuje zupełnie niezależnie „według 
własnej woli*. 

W Ąngorze, Konstantynopolu i 
Smirnie dokonano całego szeregu 
aresztowań. Między innemi areszto- 
wano 40 posłów opozycyjnych z by: 
łym premjerem Refot-paszą, oraz b. 
ministrem spraw wojskowych  Dże- 
malem-paszą i innymi wybitaymi po: 
litykami tureckimi na czele, Z całą 
bezwzględnością postępowały władze 
republikańskie wobec byłych ofice- 
rów, znanych ze swego nieprzejed- 
nanego stanowiska wobec prezydenta 
republiki. 

Spisek przeciwko Kemalowi-paszy 
zakończy się morzem krwi, rząd bo- 
wiem nie cofa się przed bezwzględ- 
nym terrorem sądząc, że w ten Spo: 
sób potrafi w zarodku zniszczyć Žy- 
wiołową reakcję konserwatywnych 

cyzowana — kipi w tem, co p. Braun 
pisze; jak w tem, co piszą (choćby 
na niewiedzieć jak sielankowe tematy) 
Tuwim, llłakowiczówna, Słonimski, 
tylu innych z Najmłodszej Polski. 

Pełny, bogaty talent p. Brauna 
wnosi na współczesny Parnas polski 
nową nutę. 

Cykl jego rzemieślników („Szewc”, 
„Krawiec*, „Zegarmistrz“, „Piekarz“ 
it. p.) to nie kolekcja obrazków ro- 
dzajowych up. 4 Ja Gomulicki lub 
Or-Ot. To kilkanaście broszur propa- 
gandowych. O wiele, wiele powab: 
niejszych niż wszelka wogó!e propa- 
gandowa „bibuła”... Na nowe tory— 
powiata poeta — Muzo, twój dyszel 
wykręcę! Śpiewać mi będziesz kształ- 
ty, tworzone przez ręce, pracę pal: 
ców i myśli wcielenia tysiączne, jej 
walki, jej zwycięstwa, klęski nieod- 
łączne. 

Oto np. szewc. O poezio, dyszą: 
ca tchnieniem pracy szarejl A ile w 
niej kunsztu! 

Gdy tylko słońce zejdzie z kopyta na 
[chmurze, 

Tłuczesz młotem po suchej i trzeszczą- 
[cej skórze, 

Schylony, aż garbaty, gdy tłoczy cię 
„Ibrzemię, 

Wdychasz zapach garbarni, czyszcząc 
[sztywny rzemień. 

1 ostrym nożem krajesz twardy i bron- 
[zowy 

Plaster miodu, wydarty z powłoki 
[wołowej. 

Potem čwieczki drewniane czerpiąc 
[w starej puszce, 

Łatasz bucik znoszony na kobiecej 
[nóżee. 

Gdyś przybił, — słodkim pędzlem w 
czernidię go zamaż! 

Losyżdyplomaty— zdrajcy. 
Donoszą z Rewla: Estońskie ministerstwo spraw zagranicznych wy- 

dało komunikat oficjalny w sprawie zdrady stanu popełnionej przez posła 
estońskiego w Moskwie Birka. Komunikat m. in wskazuje, že Birk zwol- 
niony został ze stanowiska nie z pobudek politycznych, lecz jedynie 
w drodze dyscyplinarnej za niewykonanie polecenia. 18 czerwca Birk nade- 
słał z Moskwy list, w którym prosił o przysłanie zastępcy ponieważ 
zamierza wyjechać do sanatorjum we Francji, omijając jednak z pewnych 
przyczyn Estonję. Jak wiadomo do Fiancji nie pojechał. 

Komunikat oficjalny nie rozwiał jednak wielu pogłosek, które krążą 
dokoła tego incydentu. Spodziewane są dalsze sensacyjne szczegóły. Rząd 
estoński zdecydował ostatnio wdrożyć kroki dla wyjaśnienia właściwego 
miejsca pobytu Birka. Jakoby Birk otrzymał wizę turecką i zamierza wy; 
jechać do Turcji. 

Walka o 8 godz. dzień pracy, 
LONDYN, 1.VII. PAT. W Izbie Gmin toczyła się w dalszym ciągu 

dyskusja nad rządowym projektem ustawy o 8 godzinnym dniu pracy w 
kopalniach. Opozycja znowu gwałtownie występowała przeciwko projekto- 
wi. Członek Labour Party Jones nazwał pierwszego lorda admiralicji Brid- 
gemana „mordercą“. 

Lloyd George chce jechać do Rosji. 
LONDYN, 1. Vil. Pat. Donoszą, że Lloyd George wyraził życzenie 

wyjazdu w sierpniu lub we wrześniu do Rosji na irzy miesiące, o ile rząd 
rosyjski da mu gwarancję, że będzie mógł spokojnie badać stosunki 
polityczne i gospodarcze w Rosji bez jakichkolwiek przeszkód. 

Spustcszenia w Egipcie. 
KAIR, 1.МП. PAT. Jak wynika ze szczegółowych doniesień urzędo- 

wych z różnych stron w sprawie spustoszeń wyrządzonych w ubiegłą 
sobotę przez katastrofalne trzęsienie ziemi, jakie nawiedziło cały niemal 
Egipt, katastrofa spowodowała śmierć 110 osób, 66 osób odniosło rany, 
4236 domów uległo całkowitemu, lub częściowemu zniszczeniu. 74 me- 
czety zostały poważnie uszkodzone. : 

10-letnia rocznica bitwy nad Sommą. 
LONDYN. 1 VIII. Pat. Dziś przypada 10 letnia rocznica rozpoczęcia 

okresu bitew nad Sommą, podczas których armja angielska straciła około 
28,000 oficerów i 476 tysięcy szeregowych. 

Strajk robotników konfekcyjnych. 
‚ NOWY-YORK. 1 Vill. Pat. Czterdzieści tysięcy robotników koniek- 

cyjnych rozpoczęło strajk domagając się podwyżki płac, oraz zagwaranto- 
wania conajmniej 36 tygodni pracy w roku. 

Sensacyjny aparat dla głuchoniemych. 
HULL, 1, VII. Pat. W miejscowym przytułku dla głuchoniemych 

dokonano próby wynalazku inż. Calvarda. Ponad 80 proc. dzieci głucho- 
niemych przy pomocy tego aparatu mogło po raz pierwszy w życiu po- 
słyszeć mowę i dźwięki muzyki. Zewnętrzny wygląd aparatu podobny 
jest do małego aparatu radioodbiorczego. Dźwięk wprowadzany jest do 
wewnętrznego ucha. 

Trzęsienie ziemi w Kalifornii. 
LONDYN 1 VII PAT. «Daily Herald» donosi z Los Angelos, że w Kali 

fornji o silne trzęsienie ziemi, które spowodowało zawalenie się sze- 
regu budynków Jedna osoba została zabita, a kilkanaście odniosło rany. 

Oryginalny wyścig. 
Samolot zwyciężył gołębie. 

NOWY YORK 1 VII PAT, Odbył się tu niezwykły wyścig między aero- 
planem a gołębiami pocztowemi na dystansie 50 mil. Chociaż gołębie w locie 
trzymały się linji bardzo prostej, aeroplan przybył pierwszy wyprzedzając go: 
łębie o trzy minuty, 

ERROR IIS 

Jak strzeże granicy litewska straż graniczna, 
W dniu 29 b. m. na odcinku granicy polsko-litewskiej w okolicach Kołtynian miał 

miejsce niezwykły wypadek świadczący o rozpuszczeniu i niesubordynacji w oddziałach 
litewskiej straży granicznej. W godzinach między 14 a 18 patrci K. O, P. przechodząc 
wzdłuż granicy zauważył, iż Litwini ściągają swe pojedyńcze posterunki udając się nau 
stępnie do położonej przy samej prawie granicy po stronie litewskiej wsi Małych. 
Prosznik. W ten sposób litewska straż graniczna całkowicie opuściła odcinek granicy. 
Jak się okazało, wę wsi MałeiPreszniki Litwini wyprawili sutą libację. 

W kilkanaście minut po godzinie 18 nasza straż graniczna została zaalarmowana 
dochodzącemi na nasz teren dzikiemi rykami, Niebawemeną granicy ukazał się w peł- 
nem uzbrojeniu cały posterunek litewskiej straży granicznej z Małych Prosznik i usa- 
dowiwszy się na samej granicy w wyzywający sposób rozpoczął lżyć naszych. żołnie- 
rzy. Gdy jednak to nie skutkowało pijani żołdacy dobyli rewolwerów oddając szereg 
strzałów na nasz teren, Żołnierze nasi zmuszeni byli zająć pozycję obronną, zawiada« 
mfając jednocześnie strażnicę o zaszłym wypadku. Na widok silnych patroli K. O, P, 
zbliżających się ku granicy posterunek litewski wycofał się wgłąb swego terytorjum. 
Ofiar bezmyślnej strzelaniny nie było. 

Lu S 5) 
rzesz ludności tureckiej na radyke'ne 
rządy Kemala. 

    

* 

SMYRNA 1 VII Pat. Większość 
aresztowanych deputowanych wyp e= 
ra się udziału w spisku, pomimo 

ANTONI SKURJAT 
artysta-fotograf 

a 

tel, 328 Wilno, Mickiewicza 7,   obciążających żeznań współosksrio- 
nych. 

    

  

Jak ziarnem napełniany wór, 
1, — jak madame de Pompadour, 
Mdlejesz, Warszawo Zmięrydera!... 

A potem: „Warszawo! Wierzę w 
wielkie drżenie twoich ukrytych w 
cieniu sił.. Pod naszych butów cięż- 
kim krokiem  wytryšniesz, ziemio, 
mocnym sokiem... Warszawo! Senne 
twe ogromy śpią jeszcze..." 

Dość. Wystarczy. 
Jeszcze niech tylko jeden tu po- 

łożę specimeń poezji polskiej najno: 
wożytniejszego stempla: 

I weź do ręki drugi — mój tragiczny 
kamasz. 

Dziurawiąc zręcznie szydłem wytartą 
[podeszew, 

Wiesz chyba, dokąd zawsze, zamyślo- 
[ny, spieszę, — 

Czy, tłukąc butem bruki po zdeptanej 
[drodze, 

Do jej bramy ukrądkiem i szybko 
z [przechodzę, 

Czy też, idąc po mieście, pod wiatr 
„_ liak pijany, 

Składam wiersz, wzrokiem cienie zdzie- 
[rając ze ściany? 

Wiesz wszystko, siedząc nisko na 
[drewnianym stołku, 

Jak gdybyś przy robocie igłę Świata 
[połknął, 

Lecz to jakby tylko prełudja. Bal- 
lada o lotniku i górniku wzbije się 
wyżej i sięgnie głębiej. Potem przyj: 
dą najoryginalniejsze ujęcia tematu 

jak „Odra“, jak „Polska“; potem 
przyjdzie, najbardziej dla poety zna* 
mienna „Warszawa“, až wreszcie za; 

czerwieni się, zakrwawi, wybuchnie 
przed naszemi oczami utwór najbar- 
dziej modern ze wszystkich, obraz 

jakąś gęstą gwaszą malowany, na 
którym farby bryłami leżą prześwie- 
cając się niesamowicie przez subtelne 
laki prześlicznej poetyckiej stylizacji 
(„Niebo i Ziemia”). I ów  minjaturo: 
wy poemat, dymem jakiejś nieludzkiej 
ofiary szukający w niebie Boga — 

będzie koroną całej serji. Е 

Posłuchajmy jakie to werble grają 
pod taką np. strofą: 

Warszawo krwi! Warszawo buntu! 
Warszawo sennych, głuchych ras. 
Dziś juź poznaję z oczu, z twarzy 
Tych dzikich, tych — tych robociarzy, 
Że już dojrzewa dla cię czas; 
Że już ulica ciasna wzbiera, 

Konnica wpędzała obłoków kurz 
w trotuary, stające na uzdach dęba! 
i krzyk nam otwierał usta jak nóż, 
który wsadzają martwym w zęby. 

Bruków ciężki, poorany grzbiet 
wyginał się i wił się w zdrapanej 

[łusce... 
ibaba miasta dzwoniła, jak flet, 
płakałą i jęczała w kraciastej chustce... 

Białe lilje wpychano do gardła lut 
i śpiewano, śpiewano, a wie: 

le — — 
jak w balji, rozmydlały się banie głów 
i na dworcach, jak grzyby, pęczniały 

kapele. 

Do nozdrzy wiatrem  wpędzało. swąd, 
zatrzaskiwąła się ciężka pokrywa nad 

[skrzynią, | 
— —a tam w dali wydłużał się i 

wydłużał się front, 
i wydłużał się cienką wijącą się linją... 

Tramwaje dzwoniły, ramionami szyn 
rzucając się na szyję miasta EA 

A niebo opływało krwią, — jelby w 
[nim 

wyostrzoną szablą jagnię zarźnięto. 

Farby nabiegają krwią. Jakby jaki 
zjadliwy gaz słał się po nich... 

* 
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Syberyjskie piekto. 
Amerykańskie dzienniki drukują relacje 

kapitana Ranka, który podróżując po morzu 
Lodowatem i zatoce Berynga zwiedził rów= 
nież północne i wschodnie pobrzeże Syberji, 
o wschodzie Syberji podróżnik amerykań- 
ski referuje rzeczy poprostu krew w żyłach 
mrożące, Jest to—stwierdza—kcaj nieopisa- 
nej grozy, w okropnościąch dzikości prze- 
wyższający wszystko, co rnogło dzłać się 
kiedykolwiek w najbardziej osławionych afry- 
kańskich ludożerczych krainach. 

Przed oczami zapuszczającego się na ląd 
wschodnio-syberyjski amerykańskiego kapi- 
tana zaczęły się odsłaniać obrazy najtragicz: 
niejszego piekła na ziemi. Ludzie wychudli, 
trawieni gorączką, ciąguą jak bezdomne lub 
Szczute zwierzęta bezładnemi gromadami w 
małych grupkąch lub też pojedyńczo przez 
wielkie przestrzenie. Wszystkie Osiedla. opu* 
stoszaty, przedstawiają już wygląd jakowychś 
cmentarzysk. Nieraz poprostu są cmentarzy- 
skami w najokropniejszym tego słowa zna- 
czeniu. Leżą bowiem wśród ich zwalisk tru- 
PY ludzkie albo już w stanie rozkładu, albo 
dopiero najohydniej rozkładające się. Są to 
trupy ludzi umarłych z głodu. Nikt się temi 
trupami nie opiekuje, tak jak nikt nie zaj- 
muje się temi ludźmi, którzy jeszcze tam ży- 
ją 1 ich krajem. Sowiecki rząd <proletarjac- 
kiego raju na ziemi» pozostawił te ziemie 
ich własnemu losowi z chwilą, gdy wytwo- 
rżył tam warunki, które do obecnego stanu 
rzeczy doprowadziły. 

Istotnie przyczyną i genezą tragedjr ca- 
łych wielkich terytorjów—stwierdza kapitan 
Rańk—było w najbardziej drakoński sposób 
przeprowadzone odebranie już nietylko wła: 

ściwej broni, lecz nawet wszelkich narzędzi 
mniejwięcej ostrych lub ciężkich ludności, 
której myśliwstwo dostarczało jedynych 
środków utrzymania egzystencji. Rządy ko" 
misarkie powzięły ten pomysł dlatego, iż 
ludność ta bardzo spokojna, tecz niezwykle 
zahartowana, odważna i dzielna wydała im 
się szczególnie groźnym <«materałem na 
konturewolucję». Potem kilka lat starczyło, 
aby stworzyć to, co amerykański kapitan 
opisuje. 

W opisąch swych p. Rank zaznacza, że 
wszystkiego widzieć nie mógł, gdyż nietylko 
odraza lecz niebezpieczeństwo grożące życiu, 
nie pozwoliło mu na próby przeniknięcia 
głębiej w ląd, To jednak, co widział wystar- 
Czy najzupełniej. Dość powiedzieć, że wi- 
dział walki ludzi, którzy w przystępie szału 
głodowego walczyli ze sobą na paznogcie, 
pięścię i zęby, wykłuwając sobie oczy i prze- 
gryzając gardła. | widział także obrazy nej- 
okrutniejszego ludożerstwa. Widział ojców, 
duszących własne dzieci i mężów, duszą- 
cych własne żony, aby zużyć ich ciało, jako 
produkt jadalny. Spożywanie trupów—dodai 
je—jest już tam zjawiskiem poprostu — ba- 
nalnem. 

ERSERIEW PRZ WA DOREO WNE AOZECREACA 

Zjazd ortodoksów. 
W. dniu 29 bm. otwarto w Wilnie 

dwudniowa konferencję ortodoksów 
ziem wschodnich Rzeczypospolitej. 
Konferencja zwołaną została z ini- 
cjatywy żydowskiego pisma religijne- 
go «Das Wort». Na zjazd przybyli 
jako delegaci zgórą sto rabinów. 
Obrady otwarto w dniu 29 o: godz. 
6 pp. 

Na porządku dziennym postawiono 
sprawy związane z oświatą religijną. 

Delegaci w sposób ostry wystę: 
powali w stosunku do t. zw. judy- 
szystėw atakując, politykę tego odłamu 
stosowaną w sprawach szkolnictwa "i 
oświaty religijnej. 

Jednocześnie delegaci postanowili 
wszcząć energiczną akcję w kierunku 
zakładania chederów, i z całą bez- 
wzg!ędnością zwalczać modernistyczne 
szkoły żydowskie, wychowujące mło: 
dzież w zasadach przeciwnych  reli- 
gijności i prawdziwej moralnoćci. 

W drugim dniu obrad 30 ub.m. 
postawiono wniosek o wyklęcie ju- 
"dyszystów. Wniosek napotkał opór 
ze strony części przedstawicieli orto- 
doksów i po burzliwej dyskusji w 
głosowaniu upadł. W dalszych obra- 
dach po rozpatrzeniu całego szeregu 
spraw mniejszego znaczenia ogólnego, 
kontynuowano obrady nad oświatą 
religijną młodzieży. Zebrani wypowie- 
dzieli się za wychowaniem młodzieży 
w duchu ghetta, dążąc do nawrotu 
hebrajszczyzny. Peruszano brak szkół 
z językiem wykładowym hebrajskim | 
uchwalono domagać się ich zakładania 
przy poparciu rządu.—Na tem obrady 
przerwano i konierencję zamknięto 

Teraz zaś, dla osobliwego kontra- 
stu, weźmy do ręki świeżutki tomik 
poezyj p. Marji Pawlikowskiej. 

Tytuł: «Pocałunki», Czemuż nie 
«L'Origan na krople»? Byłoby mniej 
banalne. 

Zaczęła p. Pawlikowska od ka- 
prysów poetyckich wyglądających jak 
różnokolorowa, jedwabna skubanka, 
Niesłychanie pikantną była ta «Różo- 
wa macje», były «Niebieskie migdały». 

Teraz już p. Pawlikowska zdecy- 
dowała się na rodzaj, który będzie 
jej specjalnością — domniemanie na 
dłuższy przeciąg czasu. Wobec dam 
należy unikać wyrazów zawsze i ni- 
gdy. : 

Otóż genre obecny autorki <Ró- 
żowej magji» to wiersz najkrótszy, 
jak tylko być może. Czterowiersz — 
zazwyczaj ośmiosylabowy; epigrama- 
tyczny. Muśnięcie skrzydełkiem mo: 
tyla. Eine Andeutung, Dotknięcie wa: 
chlarzem. Błysk w oczach. Chrząknię- 
cie. Westchnienie, jeszcze coś deli- 
katniejszego, mniej pochwytnego.,, 

Tak mi się podoba — i basta! 
C'est d prendre ou a laisser. 

Owszem, owszem: bierzemy — i 
przyjmujemy z podziękowaniem. Bo 
to bardzo, bardzo ładne, czasem šlicz- 
ne, czasem głębokie, zawsze pełne 
smaku — a bywa, że... ot, tak sobie. 
A tu i owdzie co za miluchna  per- 
wersja o syrenich, zielonych oczach. 
Кю' nie wie, że Syreny mają oczy 
zielone —* temu to mówię. 
Innego dowodu niech nikt odemnie 
nie wymaga. > 

P. Pawlikowska np. utrzymuje, że 
Tęsknota ma skrzydła... mewy. A czy 
ja domagam się dowodu? P. Pawli-
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KURJER GOSPODARCZY 
ZIEM WSCHODNICH 

Badania drobnych go- 
spodarstw za pomocą ra- 
chunkowości rolniczej. 

Pod tym tytułem inż. Stanisław 
Antoniewski umieścił w ostatnim nu: 
merze „Przemysłu i Handlu* artykuł, 
zawierający dane o postawieniu spra- 
wy badania drobnych gospodarstw 
za pomocą rachunkowości rolniczej 
w Polsce i objaśnienie celowości 
przyjętych metod badania. W celach 
informacyjnych ze wzžględu na zro- 
zumiałe doniosłe znaczenie zainicjo- 
nowanych poczynań w rozważanej 
dziedzinie podajemy poniżej ten arty- 
kuł w streszczeniu: 
— Doniosłość podjęcia badań drob- 

nych gospodarstw wiejskich zapo- 
mocą wprowadzenia do nich rachun- 
kowości rolniczej przez Wydział Eko- 
nomiki Rolnej Drobnych Gospodarstw 
Wiejskich w Państwowym Instytucie 
Naukowym Gospodarstwa Wiejskiego 
w Puławach jest u nas należycie 
doceniania zarówno ze strony Rządu, 
jak ogółu rolniczego. Zebranie i nau- 
kowe opracowanie otrzymanych . tą 
drogą danych pozwoli w naczelnych 
ekonomicznych zagadnieniach rolni- 
czych kierować się dobrze uzasadnio* 
nym życiowym materjałem. Pozosta- 
wały bowiem do wyboru dwie drogi: 
podjęcie organizacji rachunkowości 
lub ograniczenie się do przeprowa- 
dzenia badań nad położeniem drob- 
nego rolnictwa drogą szeregu ankiet 
i opisów. Rezultaty ankiet, dokony« 
wanych w innych krajach, wykazały 
jasno, że nie są one w stanie dać 
wszechstronnego pojęcia o całym me- 
chanizmie obrotu poszczególnemi ka: 
pitałami, o wytwórczości i zbycie, 
robociznie, kosztach produkcji, do- 
chodowości etc. Jedynie wyniki ra- 
chunkowości rolniczej są w stanie 
odpowiedzieć na te pytania w spo: 
sób zadowalający, organizowane zaś 
co pewien okres czasu kosztowne 
ankiety (oparte na opisach gmin ty- 
powych) stanowią materjał cenny, ale 
tylko dodatkowy. Wzrost zaintereso- 
wania na wsi do prowadzenia rachun- 
ków umocnił Wydział w przekona- 
niu, że należy pójść drogą organizacji 
rachunkowości. 

Wypracowanie metody, przystoso- 
wanej do naszych warunków i odpo- 
wiadającej postawionym założeniom, 
wymagało pewnych odchyleń od 
wzorów obcych. Polska podjęła po- 
wyższe badania— śladem  kilkanastu 
innych państw—w oparciu o wzory 
i doświadczenia szwajcarskie, naj- 
słuszniejsze więc tu będzie porówna- 
nie z systemem prof. Laura w Brugg. 
Otóż prof. Laur zużytkowuje dane ot: 
rzymane z rachunkowości, niemal 
wyłącznie dla celów ogólnych obrony 
interesów rolnictwa, oraz naukowych, 
a więc wykazania co rok rentowności 
i wpływu na nią czynników ekono- 
micznych, (roztrząsania i rozwiązywa- 
nia zagaduień z zakresu ekonomiki 
rolniczej, dostarczania materjałów dla 
uczelni rolniczych oraz dla polityki 
agrarnej, prowadzonej przez Związek 
Chłopski, wreszcie używa ich za 
podstawę do szacunków nierucho- 
mości ziemskich przy spadkobraniu. 
Stawiając na pierwszym planie uzy- 
skanie materjałów naukowych, Wy- 
dział rozszerzył zakres prac, dążąc do 
otrzymania odpowiedzi na niektóre 
pytania, w systemie szwajcarskim 
nieuwzgłędnione, a odnoszące się do: 
1) wysokości produkcji gospodarstwa, 
2) opłacalności poszczególnych  dzia- 
łów produkcji zwierzęcej, oraz 3) 
pewnych zagadnień, dotyczących 
kultury wsi. 

  

  

kowska załytułowuje np. jeden ze 
swych wierszyków «Talerz z Kopen- 
hagi», Brzmi on: 

Z okrągłego siwego morza 
wychodzi chłopiec nagi 
i podaje swa złotą nagość, 
Jak na talerzu z Koperhagi. 

A czy ja koniecznie usiłuję zrozu: 
mieć o co chodzi? 

Jest w książeczcze petnej „Poca- 
łunków* (będzie ich ze dwie kopy) 
mnóstwo prześlicznych perełek — i 
sentymentu — i ironji — i filozofji 
życiowej. Są obrazki pokazane w pod: + 
niesieniu rolety па sekundę, na dwie 
najwyżej. 

Jak np. pokazanie nam kobiety 
przedziwnej urody, wchodzącej do 
morza w czarnym, Iśniącym trykocie, 
potem jak cała oddaje się morzu, po- 
tem jak wychodzi z objęć morza i 
rzekłbyś „skarb wyrzucony przez fa* 
le”, kładzie się na migdałowym piasku. 

Albo—jak to ładnie wyrażone: 

Nie widziałam cię już od miesiąca, 
I nic. Jestem może bledsza, 
trochę śpiąca, trochę bardziej milcząca, 
lecz widać można żyć bez powietrza! 

Albo to, zatytułowane «Telegram*: 
Wiadomość biegła szybko ze sztyletem 

[po drucie 
jak tancerka z parasolem po linie, 
i zdyszaną dobiegła w oznaczonej go- 

[dzinie 
by mnie zabić w oznaczonej minucie. 

A co tam było w telegramie? Mój 
Bożel Dla tych, co w Jot domyślić się 
nie potrafią —' p. Pawlikowska nie 
pisze. Nie rozmawia z nimi wcale. 

A znowuż taki np. wiersz, niemniej 
lapidarny i zamknięty w sobie: 

Wprawdzie przeprowadzana od 
jesieni zeszłego roku pod kierunkiem 
Prof. Fr. Bujaka próba zaszczepienia 
w dwuch wsiach małopolskich me- 
tody szwajcarskiej w formie nieska- 
żonej wykazuje, jak dotąd, rezultaty 
dodatnie, Wydział jednak, uznając ją 
za zbyt trudną do szerszego roz: 
powszechniania, a w każdym razie 
nie chcąc narażać się na zawód, pracy 
zaś na ewent. zwłokę, w dążeniu zara: 
zóćm do wspomnianego „roższerzenia* 
systemu—wszedł na drogę pewnych 
modyfikacyj. 

Przyjęty system opiera się na: 1) 
książce ze sprawozdaniami — jedynej 
tylko wypełnianej przez rolnika (kopje 
sprawożdań zosiają na miejscu), 2) 
inwenturze i 3) opisie gospodarstwa 
(wypełnianych przez instruktora), do: 
stosowanym do celów  rachunko- 
wości i stanowiącym uzupełnienie 
niezbędnych wiadomości o położeniu 
zagrody, szachownicy, stosunkach ro- 
dzinnych, uspołecznieniu etc. Biuro 
rachunkowe, odbierając raporty ty- 
godniowe, wyjaśnia w drodze Коге- 
spondencji z rolnikiem i miejscowym 
instruktorem niedokładności i wnosi 
wszystkie dane, dzieląc je na odpo- 
wiednie kategorje, do arkuszy zbior- 
czych tak ułożonych, żeby dokonanie 
zamknięć po roku obrachunkowym 
nie nastręczało potrzeby wertowania 
całego materjału sprawozdawczego. 
System ten jest droższy od szwajcar- 
skiego, ale pewniejszy do  zrealizo: 
wania w naszych warunkach. 

W zakresie organizacji rachunko- 
-wości rolnej posunęliśmy się nato- 
miast krok naprzód w porównaniu 

„z zagranicą. Niewątpliwie wszelkie 
otrzymane przez nas dane będą po- 
siadały tem większą wartość, im z 
równoinierniej rozmieszczonych go- 
spodarstw na terenie Państwa będą 
pochodziły, Jest to ważne z punktu 
widzenia ustalania liczb przeciętnych 
dla całego kraju ale przedewszystkiem 
dla charakterystyki poszczególnych 
okręgów gospodarczych. W tym celu 
Wydział określił, że z każdego po- 
wiatu, wyjąwszy najmniejsze w woje- 
wództwach zachodnich i na Śląsku, 
musi otrzymać rachunki przynajmniej 
z jednego gospodarstwa, a nie wię- 
cej niż z trzech, czyli przeciętnie 

mniej więce! « dwuch. Licząc 270 po- 
wiatów, jako minimum konieczne, Wy- 
dział otrzyria rachunki z 500 drob- 
nych gospodarstw. 

Wydział osiągnął porozumienie z 
7 organizacjami i izbami rolniczemi 
w Sprawie dostarczenia materjałów 
rachunkowych za czas od 1 lipca 
r. b, do 30 czerwca 1927r, Centralny 
Związek Kółek Rolniczych i Centraine 
Towarzystwo Rolnicze z terenu by- 
łego — Kiólestwa Kongresowego do: 

starczą 171 zamknięć rachunkowych, 
Małopolskie Tow. Rolnicze z całej 
Małopolski 164 zamknięcia, Wielko: 
polska Izba Rolnicza— 40, Pomorska 
—20, Śląska—15, oraz Centralny Zw. 
Osadników Wojskowych wraz z wo- 
jewódzkiemi kresowemi związkami 
kółek rolniczych — 90 zamknięć z 
ziem wschodnich. Kompletne mater- 
jały, wszystkie na formularzach Wy- 
działu, mają być odstąpione na okre- 
ślony termin i za umówioną indem- 
nizacją pieniężną. Wielkość poszcze- 
gólnych gospodarstw, z których są 
przekazywane rachunki, nie może 
przekraczać 50 ha ogólnej powierzchni, 
przyczem nie może być pominięta 
żadna z następujących kategoryj wiel- 
kości: 3—5, 5—10, 10—15, 15—30 ha, 
które muszą stanowić 80 proc. całej 
ilości gospodarstw opracowanych. 
Liczba gospodarstw o charakterze 
podmiejskim nie może przekraczać 

Aeroplan, najpiękniejszy ptak biały 
leci w oddal, ponad chmur szarzy- 

znę — 
Ma skrzydła jak szaraficza. Jest jak 

[orzeł śmiały, 

A oczy ma i serce mężczyźny. 

Oj to, to! 
Zaręczyłem, że są i pełne treści 

głębokiej quartiny? Oto jeden „je- 
sień" mu na imię: 

Chodzi w szalu czerwonym i złotym, 
Przegląda się w owalu jeziora. > 
Lecz jest chora, 1 nie nie wie o tem 
że ją pochowają w tym szalu. 

Oto drugi: 
Niebo się gniewa, 
obłoki nadbiegają w tłumie! 
Szczęśliwe drzewa! 
Będą się mogły wyszumieć! 

Oto trzeci: 
Widzę cię, w futro wiuloną, 
wahającą się nąd małą kałużą 
z chińskim pieskiem pod pachą, z pa- 

- rasojem i z różą... 
I jakżeż Ty zrobisz krok w nieskoń- 

czoność? 

loto czwarty, zamykający cykli, u 
kiórego progu pierwsze tchnienie je- 
sieni musnęło pierwszą zmarszczkę 
nad skronią. Oto „Spóźniony list*: 

Może kiedyś, nieoczekiwanie, 
przyjdzie list ten. I nic stę nie stanie. 
Tylko patrząc w oczy Panu Bogu 
rzeknę z cicha: <Zapóźno, mój Panie!» 

To ostatni akord. 
® 

Antoni Stonimski w najšwiežszej 
serji poezyj „Z dalekiej podróży” jest 
o wiele, wiele niż dotąd — spokoj- 
niejszy. Cyzeluje wiersz każdy — nie 
śpiesząc 1 się sposobił na 
członka jakiejś Akademji czterdziestu 
nieśmiertelnych. 

5 proc. całej ilości, pozostałe 15 proc. 
winny stanowić gospodarstwa do 3 
ha i powyżej 30 ha, Rachunki winny 
być przedstawiane w ilości od 1/s'do 
i|, z gospodarstw w szachownicy. 
Warunków powyższych nie przestrze- 
gają biura rachunkowe za granicą, 
wprowadzenie ich należy uważać za 
bardzo pożyteczną inowację. Aby 
mieć pewność otrzymania 500 zamk: 
nięć rachunkowych, Wydział rozdał 
między organizacje rolnicze przeszło 
930 egzemplarzy każdego formularza, 
licząc na to, że część gospodarstw 
może odpaść w ciągu roku "lub też 
pewna ilość rachunków zostanie 
zdyskwalifikowana. Również w ten 
sposób dajemy órganizacjom  rolni- 
czym możność rozwinięcia pewnej 
propagandy w kierunku prowadzenia 
rachunkowości. Wydział zapewnił zu- 
pełaą dyskrecję odnośnie do przej- 
mowanych materjałów rachunkowych 
i użycie ich wyłącznie do celów na* 
ukowych. ; 

Ogólna suma wypłacanej biuro! 
rachunkowym indemnizacji wyniesie 
70.000 zł., resztę kosztów pokrywają 
organizacje i izby rolnicze. Podobne 
porozumienie projektowane jest na 
przyszłość rok rocznie, 

Materjały wraz z zamknięciami 
będą, począwszy od jesieni 1927 r., 
klasyfikowane, badane i opracowy- 
wane w Wydziale, wyniki będą perjo- 
Jycznie ogłaszane w druku. 

— (w) (Konferencja Kupców 
żydowskich z delegatem Minister- 
stwa Skarbu. Jak wiadomo na zjazd 
inspektorów podatkowych, który się 
odbył w dniu 30 czerwca rb., przybył 
z Warszawy delegat Ministerstwa 
Skarbu p. Świtalski, do którego uda'i 
się wczoraj przedstawiciele žydow- 
skiego związku kupców, interwenjując 
w szeregu spraw podatkowych do- 
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URZĘDOWA 

Delegacja Tymczasowej 
Rady Białoruskiej u p. wojewody. 
Dnia 27 i 28 czerwca r. b. w Wilnie 
na zezwolenie władz odbyła się kon- 
ferencja delegatów organizacji Tym- 
czasowej Rady Białoruskiej z terenu 
województw: Wileńskiego, Nowo- 
gródzkiego i Poleskiego, żaś w dniu 
1-go lipca. delegacja pomienionej kon-_ 
ferencji na czele z dr. Pawlukiewi- 
czem zgłosiła się do p. wicewojewo- 
dy wileńskiego Olgierda Malinow- 
skiego i doręczyła teksty uchwał 
konferencji. P, wicewojewoda oznaj- 
mił delegacji, iż przedłoży teksty 
uchwał p. ministrowi spraw wew: 
nętrznych. 

—(t) W sprawie mieszkań pry- 
watnych w gmachach rządo- 
wych. Duża ilość urzędów państwo- 
wych nie mogąc znaleść pomiesz- 
czenia w budynkach państwowych, 
mieści się dotychczas w lokalach 
wynajętych. Ponieważ jest to kosz- 
towny sposób lokowania urzędów 
Rada Ministrów uchwaliła przepro: 
wadzić likwidację nadmiernej ilości 
mieszkań prywatnych w gmachach 
rządowych. Wszystkie lokale, zwol- 
nione przy zwinięciu urzędów, re- 
dukcji, likwidacji mieszkań prywat- 
nych winny być przeto oddawane do 

ROWE OCE ERZE CEZ EYE OOO EO SC O IIS III III 

Z refleksji poczęte wiersze, reto- 
rycznie rozwinięte lege artis, smaru- 
je omastą egzotyczności, Żeby pikant- 
niej było! Sam już tytuł: „Rio de Ja- 
neiro*—to jakby uwertura przygoto- 
wująca należyty nastrój. 

Murzyn mydlący asfalt kanczukową 
[szczotką 

Roztopił się w kałużę słodkiej czeko: 
[lady. 

Jak aibatrcs nad miastem, chcę pofru- 
[nąć blady 

Ze szczytu Corcovado zdmuchząć pal: 
[mę wioiką. 

Ach, ztej patelni, gdzie się czarne mię' 
so smaży, 

Z obłąkanego miasta Jektajdz iść 
1 m: 

Może znajdę ochłodę na cienistej 
> plažy, 

Jak grzebieniem czesanej palmowemi 
liśćmi. 

Noc nakłąda gorący bawełniany swe- 
ter 

Na dnia spocone ciało — a przed 
5 wschodem słońca 

Gdy przyjdzie jedna chwila, lotna, wi- 
я brująca, 

Nozdrzami chłonę w siebie cały kraj 
jak eter 

Ale i egzotyzm co pomoże? 
Z jadłospisu wszechświata już wszy« 

stko wybrałem, 
Zuam wszystkie smaki zbytku, prze* 

pychu i nędzy; 
Jeszcze zimnego mleka szklankę wy- 

pić chciałem — 
Niestety! Było już zapóżno... 
Dlaczego? Kto ciekaw może się 

dowiedzieć osobiście na. stronicy 49 
niedużej, ładnej książeczki — i nie 
drogiej. 

: czu 

от оОМО 

tyczących województwa Wileńskiego. 
Przedstawiciele kupców żydwskich w 
dłuższej konferencji przedstawili cięż- 
ki stan i kryzys ekonomiczny przežy- 
wany przez przemysł i handel woj. 
Wileńskiego, podkreślając konieczność 
zastosowania szeregu ulg podatko: 
wych dla miejscowego kupiectwa.De- 
legat p. Świtalski oświadczył, iż za- 
rzuty czynione władzom skarbowym 
w nieuwzględnianiu potrzeb kupiectwa 
woj. Wileńskiego są bezpodstawne, 
gdyż Państwo znajduje się w ciężkiej 
sytuacji finansowej i źżmuszone jest do 
bezwzględności. Natomiast o ile cho- 
dzi specjalnie o Wileńszczyznę, to 0- 
czywiście znajduje się ona w. nader 
ciężkich warunkach gospodarczych, 
lecz wzięto to już pod uwagę, o 
czem świadczy statystyka wpływów 
podatkowych, gdzie Wileńszczyzna 
stoi na przedostatniem miejscu wśród 
innych prowiacji. Tak więc nawet Wo- 
łyń, Polesie i Tarnopolskie płaci wię- 
cej od Wileńszczyzny. Ze swe jstrony 
delegat Min.Skarbu wyraził przekona- 
nie, iż uda się mu wyjednać u władz 
skarbowych, by ewentualne podania 
o ulgi podatkowe, skierowywane do 
lzby Skarbowej. były rozpatrywane 
przychylnie. 

GIEŁDA WARSZAWSKA, 
1 lipca 1926 r. 

Dewizy i waluty: 
Tranz. Sprz. Kupno. 

Dolary 9,74 © 950 9,48 
Holandja 402,50 403,50 401,50 
Londyn 47.79 46,82 46.93 
Nowy-York 9.80 9.60 962 
Paryž 27,10 26,55 26,61 
Praga 29,65 20,72 29,58 
Szwajcarja 190,72 186,25 186 71 
Wiedeń 136 12 126.47 135.78 
Włochy 34,70 34,78 34,62 
Belgja 26,75 | 26.81 26,69 
Stokholm - — — — 

Papiery wartošciowe 

Pożyczka dolarowa 6565 (w złotych 
# kolejowa 148,00 

5 pr. pożycz konw. 32,32 32.75 
pr. pożyczk. konw, — 

—proc. listy zast. 
ziemskie przedw. 

675,— 

23,86 23.95 23,90 

E == 

dyspozycji właściwych wojewodów, 
względnie ministerstwa robót pub- 
licznych celem zużytkowania ich dla 
pomieszczeń urzedowych. 

-— (x) Skreślenie etatu powo: 
zów w Komendzie Wojewódzkiej 
P. P. Według otrzymanych informa- 
cji Komenda Główna Pol. P. w 
Warszawie wydała w dniu wczoraj: 
szym zarządzenie, mącą którego 
skreśłone żostały z etatu powozy 
używane dotąd przez 'Komendantėw 
Komend Wojewódzkich i Komendan- 
tów miast. 

— (x) Redukcja koni w policji. 
Ministerstwo Spraw Wewn. wydało 
w dniu wczorajszym telefoniczne 
zarządzenie, by Komenda Okręgowa 
Pol. Państw. w Wilnie, niezwłocznie 
w drodze przetargu publicznego 
sprzedała 88 koni, oraz 12 koni prze- 
słała do Komendy Głównej w War- 
szawie. Powyższe zarządzenie wyda* 
ne zostało w związku z przeprowa: 
dzaną obecnie akcją oszczędnoś: 
ciową. . 

— (x) Redukcja mężatek. Od; 
powiednio do przeprowadzanej obec- 
nie akcji oszczędnościowej p. Woje- 
woda Wileński wydał w dniu wczo: 
rajszym do poszczególnych Starostw 
okėlnik, polecający prżystąpić nie- 
zwłocznie do zredukowania wszyst- 
kich urzędników, mających pewne 
nieruchomości, oraz wszystkie mę- 
żatki, których mężowie zajmują 
posady rządowe. 

— (t) O konieczności meldo- 
wania o zmianach w posiadaniu 
koni. Wobec istnienia ustawowego 
obowiązku meldowania przez posia- 
daczy koni o wszelkich zmianach w 
posiadaniu tychże (sprzedaży lub 
nabyciu) władzom gminnym, władze 
wojewódzkie zarządziły sprawdzenie 
ewidencji koni będących w posiada- 
niu prywatnem z tem, że właściciele 
koni, którzy nie zgłosili o zmianach 
będą pociągnięci do odpowiedzial- 

ności. » 
° — (0 Рорагс!е тогате dla 

Reduty. Ministerstwo Spraw We- 
wnętrznych wystosowało okólnik do 
wszystkich pp. Wojewodów, w któ- 
rym w związku z rozpoczęciem go- 
ściunych występów w miastach pro- 
wincjonalnych Rzeczypospolitej przez 
zospół Reduty, poleca udzielić temu 
teatrowi jaknajdalej idącego poparcia, 
uważając za rzecz pożądaną nieobcią- 
żanie Reduty podatkami komunalny- 
mi i widowiskowymi. 

SAMORZĄDOWA 

— (x) Odbudowa mostów.w 
pow Wil-Trockim. Sejmik pow. 
Wil.Trockiego (przystąpił ostatnio do 
odbudowy zrujnowanych mostów w 
Olkienikach, w Darguszach, koło Ol- 
kienik, w Tociarkach i w Sliżunach. 
Koszta odbudowy powyższych mo- 
stów wyniosą około 80.000 zł. 

Wobec tego, że sejmik pow. Wil.- 
Trockiego na wspomniane roboty 
otrzymał pożyczkę w sumie tylko 
25.000 zł. przeto nosi się z zamiarem 
zaciągnięcia dalszej pożyczki w sumie 
około 55 000 zł. 

MIEJSKA 

— (x) Regulacja ulicy „Góra 
Boufałowa*, Prace nad | i 
uporządkowaniem ulicy Góra Boufa- 

łowa, które trwają już od roku, mają 

Jutro w sobotę dn. 3 lipca 1926 r. o g, 10 rano kościele św. 
(po Dominikańskim), jako 

Ś. fp. 

Tadeusza Stanisława 
odbędzie się nabożeństwo - żałobne za 

** O czem powiadamiają 
Rodzina i Komitet 

się ku końcowi. 
dokonaną przez Magistrat kosztem 
około 90.000 zł. Ulica ta, która w 
swoim czasie była prawie niedo- 
stępna dla przechodn ów jak i furma- 
nek, obecnie stanowi bardzo dogodne 
połączenie między ul. Pohulanką a 
centrum miasfa. 

— (x) Wciąż pustki w kasie 
miejskiej. Magistrat m. Wilna, któ: 
ry na interwencję związku pracow- 
ników miejskich przyrzekł w dniu 1 
lipca _ wypłacić połowę  nalež- 
nych im poborów za lipiec, nie 
dotrzymał obietnicy, a to z powodu 
pustek w kasie miejskiej. Jak się da- 
ło zauważyć, Magistrat w ostatnim 
czasie stale zalega w opłatach pobo- 
rów miesięcznych w. należytym cza- 
sie, co wywołuje całkiem uzasadnio- 
ne rozgoryczenie wśród pracowni- 
ków miejskich. 

£— (o) Polewanie ulic. Wobec 
tego, że utrzymywanie w porządku 
chodników i jezdni obecnie wchodzi 
w zakres obowiązku władz samorzą- 
dowych, że w niektórych dzielnicach 
miasta brak wody powoduje przeno- 
szenie konewki wody dla polewania 
ulicy z kilometrowej odległości co 
tylko stwarza syzyfową pracę bez 
żadnej korzyści, grupa właścicieli nie- 
ruchomości postanowiła zwrócić się 
do władz odnośnych z prośbą o 
przelanie na Magistrat obowiązku 
czyszczenia i polewanie ulic, a to z 
tego powodu, że miasto pobiera na 
utrzymanie bruków i chodników spe- 
cjalny podatek, lecz obowiązki jego 
dotychczas nie zostały wyszczegól- 
nione, 

WOJSKOWA. 

— (0 Zezwolenia na śluby 
obowiązapym do służby woj" 
skowej. Wobec coraz częściej zda- 
rzających się wypadków udzielania 
ślubów przez duchownych wszyst* 
kich wyznań osobom obowiązanym 
do służby wojskowej, a bez zezwo: 
lenia władzy wojskowej, władze 
wojewódzkie poleciły urzędom 1 
instancji pociągać do bezwzględnej 
odpowiedzialności karno-administra- 
cyjnej zarówno zawierających związki 
małżeńskie bez zezwolenia P. K. 
jak też duchownych udzielajacych 
ślubów wbrew ustawie z dnia 21 Ill 
1925 r. (Dz. Ust, 37 poz. 253). 

— (t) Pobór rocznika 1905 
skończony. Pobór rocznika 1905 
na terenie Wileńszczyzny został 
ukończony, ilość uchylających się od 
obowiązku służby wojskowej była 
bardzo znikoma. Ten bardzo dadatni 
wynik poboru zawdzięczać należy 
stale wzrastającemu uświadomieniu 
ludności i osłabieniu agitacji prze- 
ciwpaństwowej. 

— (0) Sprawy poborowe. Włe- 
dze wojskowe wyjaśniły, że szerego- 
wi, którzy komisjom  poborowym 
przedstawią zaświadczenia oficerów 
przysposobienia wojskowego, ża co- 
najmniej przez 2 latą bezpośrednio 
przed powołaniem brali udział w 
ćwiczeniach hufców szkolnych lub 
innych organizacjach przygotowania 
wojskowego, otrzymują skrócenie 
służby do 12 miesięcy. 
PRACA iOFIEKA SPOŁECZNA 

— (t) System akordowy przy 
robotach inwestycyjnych. Mini- 
sterstwo Robót Publicznych celem 
jaknajekonomiczniejszego zużycia sum 
przeznaczonych na zwalczanie bezro- 
bocia, zaleciło stosować przy rozda- 
waniu robót system akordowy w 
szerokich granicach. 

— (w) Zakończenie  strejku. 
Trwający od dłuższego czasu  strejk 
pracowników huty szklanej przy. ul. 
Kalwaryjskiej w dniu wczorajszym 
został zakończony. Przedsiębiorcy od: 
mówili wypłacenia pracownikom huty 
większych płac zarobkowych, oświad- 
czając jednocześnie, iż jeśli w dniu 1 
lipca tb. strajkujący robotnicy nie 
przystąpią do pracy, umowa z nimi 
uważarma będzie za zerwaną i praco: 
dawcy wyrajmą robotników 2 Kró- 
lestwa. Do pracy przystąpiło 20 ro- 
botników. Pracę podjęto, 

— (x) Z walnego zebrania 
chrześć. zw. piekarzy w Wilnie. 
W ubiegłą sobotę dnia 26 czerwca 
odbyło się walne zebranie chrześci- 
jańskiego związku piekarzy. Prócz 
całegu szeregu spraw związanych z 
fachem piekarskim omawiano sprawę 
zatrudnienia bezrobotnych swoich 
członków. W końcu powzięto reza- 
lucję, iż każdy pracujący członek tego 
związku zobowiązany jest jeden dzień 
pracy w każdym tygodniu ustąpić 
bezrobotnemu członkowi tego związku 

KOLEJOWA 
— (x) Zmiany personalne w 

P. K. P. w Wilnie. Dotychczasowy 
zastępca naczelnika wydziału oso- 
bowego Dyr. P. K. P. w Wilnie p. 
inż. Stanisław Linowski z dniem 1 
lipca r. b. przeniesiony został ne 
stanowisko naczelnika wydziału kont- 
roli dochodów dyrekcji Radomskiej. 
Nadmienić należy, iż wspomniany 
urząd znajduje się w Bydgoszczy. 

Regulacja została 

   

  

| Ducha 
w pierwszą rocznicę zgonu 

Wróblewskiego 
spokój duszy Jego. 

Biblioteki im. Wróblewskich 

Zjazd inspektorów sam. 
W dniach 26—29 czerwca odbyła 

się w Wilnie druga część obrad zjaz- 
du inspektorów samorządu gminune- 
go. Obrady zagaił wice-wojewoda p. 
Olgierd Malinowski, podkreślając do- 
niosłą rolę jaką w administracji in: 
spektorzy samorządowi odegrywają.« 

Po przemówieniu p. Wojewody 
pomocnik inspektora samorządowego 
pow. Wil.-Trockiego p. Niedek zrefe- 
rował zebranym opracowaną w trak- 
cie obrad zjazdu w Głębokiem in- 
sirukcję biurową i rachunkową dla 
gmin. 

Następnie z zaciekawieniem wy- 
słuchano referatów inspektorów po- 
szczególnych powiatów na temat co- 
raz częściej zdarzających się nadużyć 
i sposobu zapobiegania im. 

Wyjaśniono  przytem, że w og- 
romnej większości wypadków nadu- 
życia te popełnia nie personel facho 
wy, rekrutujący się ze sfer inteligent- 
nych, a sołtysi wskutek niedosiatecz- 
nego przygotowania do pełnienia 
funkcji społecznych. Jedynym środkiem 
zapobiegawczym jaki został wysunię- 
ty przez obradujących, był projekt 
zwiększenia uposażenia sołtysów dro- 
gą zmniejszenia ilości sołtysów.Rzad- 
ko kiedy powodem nadużycia, popeł- 
nionego przeż inteligenta, jest chęć 
zysku, najczęściej grała rolę lekka- 
myślność. 

Po obiedzie obradowały sekcje: 
techniczna (organizacja szarwaiku, 
drogomistrze, komisje drogowe, in- 
wentaryzacja dróg i mostów i sprawy 
budowlane), oświatowa (szkolnictwo 
zawodowe, oświata pozaszkolna, spół 
dzielczość i popieranie rozwoju rol- 
nictwa), sanitarno-wsterynaryjna oraz 
administracyjno-organizacyjna. 

W dniu drugim (27-go) uczestnicy 
zjazdu udali się do Bukiszek celem 
zwiedzenia szkoły rolniczej i bliższe- 
go zapoznania się z działalnością i wy- 
nikami prac tej fachowo-oświatowej 
placówki. : 

Po południu obradowały nadał 
sekcje, poczem ks. Kucharski prof. 
gimn. oo. Jezuitów wygłosił piękny 

U., referat na temat: „Samorządy gminne, 
a prace kulturalno-ošwiatowe“. Po 
wysłuchaniu odczytu odbyła się dy- 
skusja fachowa, w której zabierali 
głos: przedstawiciel P. M.S.p. Ciozda, 
inspektor pów. Postawskiego p. Jako- 
wicki, nacz. wydz. szkół zawodowych 
kuratorjum p. Łukaszewicz i inni. 

Trzeci dzień poświęcony został 
dalszym obradom plenarnym i sekcji 
oraz zwiedzaniu agend magistratu m. 
Wiłaa, Przy zwiedzaniu straży ognio: 
wej miejskiej specjalną uwagę zwie: 
dzających zwróciły warsztaty, w któ: 
rej pracują strażacy w chwilach wol- 
nych od zajęć fachowych strażackich. 

Z kolei zwiedzono 8 rezerwua- 
rów do wody stacji miejskich wodo: 
ciągów, zbudowanych w postaci grot 
podziemnych, a mieszczących się w 
ogrodzie Bernardyńskim (za kośc. 
św. Anny) poczem spcžyto wspólny 
obiad na werandzie restauracji Koła 
Polek, 

„ Po obiedzie zwiedzono elektownię 
miejską, pięknie położony szpital 
dziecinny na Antokolu, duszą którego 
jest dr. lszora i schronisko im. Zu- 
bowicza. te 

Z okazji ukończenia roku szkol- 
nego w schronisku zorgańizowana 
była właśnie pržez kierowniczkę p. 
Jastizębską wystawa prac dzieci. 
Artystycznie wykonane robótki wy- 
chowanków schroniska budziły ogól- 
ny zachwyt 2 

Prace zjazdu zakończone zostały 
ostatecznie we wiorek 29 b. m. 

Podczas całego zjazdu rozpatrzone 
zostały nasiępujące sprawy: wydawa* 
nia Świadectw przez urzędy gminne, 
normy obszaru gmin i gromad, tryb 
ściągania podatku gruntowego, spra- 
wa  sekwestratorów,  meldunkowa, 
poczty konnej i wiele innych. 

Prace te trwały siedem dni—cztery 
w Wilnie i trzy w Głębokiem, przy- 
czem zaznaczyć należy, że zjazd zajął 
a 001 tylko trzy dni powsze- 
nie. ; 

Zjazd ten przyczynił się znacznie 
do skoordynowania prac, wylknięcia 
biędów popełnionych przez urzędy 
gminne i władze nadzorcze, oraz do 
ustalenia, na przyszłość, jednolitości 
kierunku tych prac. + 

BETA AIDS I ADS 

ROŽNE 

— Termin polowań na kaczki 
Inspektor prawidłowego łowiectwa 
podaje do wiadomości pp. myśli- 
wych, że polowanie na kaczki i inne 
wodne i błotne ptactwo rozpoczyna 
się z dniem 13-go lipca. 

— (o) Kasie chorych nie wol- 
no bezpośrednio licytować ubez- 
pieczonych. W dniach ostatnich Sąd 
Najwyższy w Warszawie wydał bar- 
dzo ważne orzęczenie, w myśl które: 
go kasom chorych przy Ściąganiu 
należności od ubezpieczonych i pra- 
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codawców nie przysługuje prawo niczną pod dyr. M, Salnickiego, po raz drugi — Ujęcie podpalacza. Policja areszto= ; > Arcydzieło wszechświatowej sławy! Król ekranu MIKOŁAJ KOLIN i j J 
egzekucji bezpošrednio. i ostatni. 2 wała Mikołaja Kosińskiego (w Zalkow Kin o-Teatr ės rcydzieło wszechświatowej sławy! Król ekranu i czarująca MABEL PAULTON 

W myśl tego orzeczenia, kasy Program osłkowicie nowy, szczyzna gm. Grodeckiej), który na tle w salonowo!erotycznym 
„chorych będą musiały zwracać się do 
odnośnych instancyj o potwierdzenie 
wykazów należytości i egzekucja tych 
należytości będzie przeprowadzoną 
przez organa administracyjne. 

Przeciwko próbom takich egzeku- 
cyj w drodze sądowej, co podnosiło 
ciężar samej opłaty dia kasy chorych, 
zainteresowani mogą występować na 
drodze prawnej. 

Jak wynika z powyższego orze- 
czenia, kasa chorych również będzie 
zmuszoną pozbyć się swych licz- 
nych sekwestratorów, opłacanie któ- 
rych tak cięży zarówno na samej 
instytucji, jak i na kieszeniach ubez- 
pieczonych i pracodawców. 

— Wręczenie świadectw w 
państwowej szkole rzemieślni- 
czo przemysłowej odbędzie się w 
dniu 3-go lipca r.b. o godzinie 12-tej 
w lokalu kursów dokształcających ul. 
Wielka 51, 

% — Loterja fantowa Polskiej 
Macierzy Szkolnej. Główne losy 
loterjj iantowej wygrane zostały 
przez następujące osoby: Nr. 1 Apa- 
rat fotograficzny, wygrał p. Orzy- 
bowski Antoni z Wilna. Nr. 6 Ma- 
szynę do szycia wygrała p. Gilewska 
Anna z Wilna. Nr. 7 Rower wygrał 
p. Bogusławski z Lidy. Nr. 10 Me- 
ble wygrał p. Górecki z Głębokiego. 
Nr. 12 Dzieta malarskie St. Wyspiań- 
skiego wygrała p. Czajkowska z 
Wilna. Nr. 15. Łożko wygrał p. 
Piotrowski Wł. z Lidy. Nr. 11 Koń 
bilet nie sprzedany. 

Pozostałe fanty, które padły na 
numera 2, 3, 4, 5, 8, 9, 13, 14 są 
do odebrania, Posiadający powyższe 
N-ra proszeni są o zgłoszenie się 
do Biura Polskiej Macierzy Szkolnej 
—Benedyktyńska 2—3, codziennie w 
godzinach biurowych od 10 rano do 
3-ciej po poł. po odbiór wygranych. 
Po 15 lipcu rzeczy nie odebrane 
przechodzą na własność Polskiej 
Macierzy Szkolnej. 

TEATR i MUZYKA, 

— Teatr Letni. Staraniem Dyrekcji Te- 
atru Letniego, zorganizowany zespół opere- 
tki warszawskiej, po uzupełnieniu sił pomoc- 
niczych, jak orkiestra, chóry i balet, pozoe 
staje w Wilnie na sezon letni, zamierzając 
kontynuować przedstawienia z repertuaru 
ostatnich nowości warszawskich. Wśród ze- 
społu, prócz gościnnych występów Elny Gi. 
stedt, Meli Grabowskiej, Wikterji Kaweckiej, 
Lucyny Messal, widnieją nazwiska, dające 
gwarancję, iż przedstawienia te odbywać się 
będą na właściwym poziomie artystycznym 
W Baa przyszłości rozpocznie wystę- 
py ulubienica Wilna Mela Grabowska, w 
operetce” <Orłow», poczem wystawiona żo0- 
stanie ostatnia nowość, operet«a Oskara 
Straussa <Terezina i Napoleon». Operetka 
ta (kostjamowa z ensaniblem) o wysokiej 
wartości artystycznej, odbiegająca od sza- 
blonu ostatnich utworów operetkowych, cie- 
szyć się będzie prawdopodobnie, jak i w 
Warszawie olbrzymiem powodzeniem. Dal- 
szą obsadę stanowią artyści tej miary: Mie- 
czysław Dowmnnt —król humoru, ulubieniec 
Wilna, Wacław Zdanowicz — utalentowany 
wodewilista, Marjan Domosławski, Józef 
Winiaszkiewicz, Pola Milewska i inni. Ca- 
łość reżyseruje długoletni i ceniony reżyser 
warszawskiej operetki—Marjan Domosławski. 
Część muzyczną przygotowuje kapelmistrz 
Stanisław Nawrot. Kierown'kiem imprezy 
operetkowej jest znany komik, artysta ope- 
retki warszawskiej Józef Winiaszkiewicz. 

Przedstawienia odbywać się będą co- 
dziennie, bez wzgłędu na pogodę, o g. 8 m. 
15 wiecz. Bilety do godziny liszej w kasie 
<Lutni», od g. 3ej pp, w kasie teatru Iet 
niego, 

Dziś, t. j. w piątek 2 lipca, fascynująca 
operetka Oranichstąaedtena <Orłow», z czaru- 
jącą Einą Gistedt w roli tancerki Nadi. 

— Ostatni występ Stanisława Gru- 
szczyńskiego w ogrodzie po'Bernardyń: 
skim. Wczorajszy występ znakomitego arty- 
sly naszego bobaterskiego tenora Stanisława 
Gruszczyńskiego ściągnął do ogrodu niezli- 
czone iłumy publiczności, Przyjęcie jakiego 
doznał St. Gruszczyński, było wprost entu- 
zjastyczne. Prawie wszystkie numery pro- 
gramu były bisowane. 

Jutro w sobotę zaakomity artysta му 
stępuje wspólnie z Wil. Orkiestrą Symfo. 

CONAN DOYLE. Е 

9 Koło w trójkącie, 
ROZDZIAŁ Vi. 

Mrok gęsty zapadał już, gdyśmy 
spotkali się zaowu. Holmes byt po- 
ważny, ja — zaciekawiony, a obaj 
dedektywi nie ukrywali zdenerwo- 
wania. 

— Panowie będą łaskawi być obe- 
cnymi przy sprawdzaniu mych spo- 
strzeżeń. Sami będziecie mogli zdecy- 
dować, czy hipoteza moja jest słu: 
szna. Musimy znaleść się na miejscu 
przeznaczonem, zanim zciemnieje zu: 
pełnie, Wyruszamy więc natychmiast. 

Po kilku chwilach stanęliśmy przed 
mostem, Holmes zsunął się na dół 
fosy i ukrył się wśród krzaków, 
poszliśmy za jego przykładem. 

— Co będziemy tu robić — za- 
pytał inspektor tonem rozdražnio 
nym. ; on 

— Musimy uzbroić się w cierpli- 
wość i jaknajmniej hałasować — od- 
rzekł Holmes, 

— Poco przyszliśmy tu? Zdaje 
mi się, że mógłby pan być z nami 
bardziej szczerym. 

Holmes roześmiał się. 
— Watson dowodzi, iż mam zdol- 

ności do grania na scenie — roze- 
śmiał się. A jednak praca nasża by: 
łaby może zbyt nudna, gdyby nie 
efektowne rozwiązanie zagadki, które 
„obie przygotowujemy. 

WYPADKI I KRADZIEŻE, 

— Porażenie słoneczne. Dn. 1 b. m. 
na ul. Mickiewicza nagle stracił przytomność 
lekarz Tadeusz Szeligowski (Bakszta 10). 
Wezwane pogotowie skonstatowało poraże- 
nie słoneczne. Poszkodowanego odwieziono 
na jego mieszkania. 

Międzyklubowe regaty. 

Zapowiedziane na dzień 4 lipca 
r. b. l-sze w Wilnie regaty między- 
klubowe dojdą do skutku. [Inicjatywę 
A, Z. S. przejęła Lokalna Międzyklu- 
bowa Komisja Regetowa, organizując 
pod protektoratem J. W. Pana Woje- 
wody Olgierda Malinowskiego, jako 
uczczenie 150 cio letniej rocznicy 
niepodległości St. Zjedn. A. P, 

Program regat przewiduje nastę- 
pujące konkurencje: : 

1) Bieg nowicjuszy — сгмуби! 
odkryte—dystans 1000 mir, 

2) Bieg pań (wewnętrzny A. Z. 
S.)—czwórki odkryte—dystans 1000 
metr. 3 

3) Bieg słabszych — czwórki od- 
kryte—dystans 1500 metr. 

4) Bieg jedynek półrasowych — 
dystans 1800 metr. (Nagroda Ligi 
Morskiej i Rzecznej). 

5) Bieg wprawnych —czwórki od- 
kryte—dyst. 1800 metr. (Nagroda, 
ofiarowana przez pana Wojewodę). 

W dniu 3-go lipca rb. odbędą 
się przedbiegi do biegów 1, 3 i 5 go, 
które wejdą jako składowa część do 
programu regat wewnętrznych Wileń* 
skiego Towarzystwa Wioślarskiego. 
To ostatnie w sobotę prócz biegu o 
puhar Amerykańsko-Kanadyjski czwó- 
rek wprawnych i jedynek półraso- 
wych zapowiada w programie bieg 
dwójek półrasowych i spacerówek na 
cztery krótkie oraz zabawę na rzece: 

bieg pychówek, walka kajaków, bieg 
w baljach i t. p. atrakcje. 

W regatach miedzyklubowych 

wezmą udziat osady wszystkich kiu- 

bów wioślarskich, to też liczymy, że 

„tout“ sportowego Wilna  zapełni 

trybuny na przystaniach Wileńskiego 
Towarzystwa Wioślarskiego, 3 p. sap. 
i «Pogoni», by z zapartym oddechem 
przypatrywać się emocjonującej a 

szlachetnej walce. ` 
Szczegółowe wyniki sobotnich 

przebiegów oraz szanse finalistów 
podamy w niedzielnym numerze. 

% 

Z Wil. T—wa Wioślarkiego. 

W W. T. W, wre gorączkowa praca. 
W. T. W. przygotowuje się do regat, które 
odbędą się 3-go lipca. 

Program urozmaicony bajecznie. Nie 
wiadomo tylko jeszcze, czy nie ulegnie 
zmianie. Primo—bieg jedynek klepkowych 
(terminy — że się tak wyrażę — fachowe i 
trudne do zrozumienia klepkowy znaczy, że 
łódki są sklecone z klepek), secundo: bieg 
łódek podwójnych spacerowych ze sterni- 
kiem, tertio: bieg kojaków, quarto: bieg 
czwórek poreyickowzc o nagrodę przej: 
ściową puharu im. T—wa Angielsko'Kana- 
dyjskiego (darowanego swego czasu T—wu 
Wil. Wioślarskiemu). 

Zamieszczone są dalej przeróżne atrak- 
np. bieg na baljach. Na baljach po Wi- 
ALE — nieprawdaż? 
Przewoźnicy staną również do zawo- 

dów. Który z nich dopłynie pierwszy, do* 
stanie nagrodę pieniężną i butelkę wódki— 
ani mniej ani więcej! (warto spróbować). 
W.T.W, będzie również demonstrować ras 
a: i wyskoczenie z wywrotowych 
odzi. 

Rmocje, jednem słowem, nielada! Oby 
tylko pogoda dopisała. 

cje, 
Ii 

    

Cienie zgęszczały się coraz bar- 
dziej, zamarzaliśmy literalnie w kry- 
jówce naszej, oddychając wilgotnemi 
wyziewami fosy. 

— Jak długo będzie to trwało je 
szcze? — zapytał inspektor. I czego 
my tu czekamy? 

— |le czasu będziemy musieli 
czekać — nie wie.n równie dobrze 
jak pan — odrzekł Holmes ostro. — 
Oczywiście byłoby о wiele wygo- 
dniej, gdyby zbrodniarze działali we- 
dług z góry ustalonego rozkładu, w 
rodzaju rozkładu pociągów. Ach! 
patrzcie — oto na co czekamy! 

W oknie bibijoteki ukazało sę świa- 
tlo I cień jakiś ukazał się w głębi po- 
koju. Leżeliśmy naprzeciw okna, w 
ocl:głości pięćdziesięciu kroków naj- 
wyżej. Usłyszeliśmy trzask otwiera- 
nego okna i ujrzeliśmy mężczyznę 
wychylającego się przez nie i spo- 
glądającego uważnie dookoła. Zda- 
wało się, że sprawdza, czy nikt go 
nie śledzi. Nachylił się, rozległ się 
plusk wody w fosie, człowiek ten 
szukał czegoś w fosie, za pomocą 
długiego kija. 

Po chwili wyciągnął swą zdo- 
bycz — była to duża paczką. 

— Czas już! — zawołał Holmes— 
Idziemy. 

Pobiegliśmy na zmarźaiętych na- 
szych nogach, ku zamkowi i wpa- 
dliśmy nagle do pokoju, w którym 
znajdował się tajemniczy człowiek. 

Światło pochodziło od lampy na- 
ftowej, którą trzymał Barker. 

zemsty osobistej podpalił las Karola Karnic« 
kiego. 

— Podrzutek. Około domu Nr, 4 przy 
ul. Wiłkomierskiej znaleziono dziecko płci 
męskiej w wieku ozoło dziesięciu miesięcy. 
Podrzutka skierowano do  przytułk 
ciątka Jezus. 

eDzie! 

  

W.T.W. rozwija się chwalebnie. Liczy 
dziś około 200 członków, w czem dużo 
młodzieży szkolnej, uniwersyteckiej z A; Z. 
Su, trochę niewiast. Warunki przyjęcia: 
20 zł. wpisowe, 60 zł. roczna składka, 

Młodzież uniwersytecka i panie (mimo 
głoszonego równouprawnienia i iu mają 
prerogatywy) płacą połowę. 

Zarząd stanowią pp.: Wańkowicz, pre: 
zes; Zalisz i Chojnick', wiceprezesi; Górecki, 
sekretarz; Buczyński, naczelnik przystan', 
Urniaż, st. sternik, 

W.T.W. gości obecnie n siebie instruk- 
tora z Warszawy do nauki wioślarstwa, p. 
jaus Anchowekiezo, sternika warszawskiego 

* 

Stanowczo niewlašciwy jest stosunek 
Magistratu do W. T. W. Wszędzie w Pol- 
sce I zagranicą popiera się całą siłą sporty. 

Tymczasem w Wilnie władze magisira- 
ckie utrudniają pracę instytucjom sporto: 
wym. Wiadomo przecież że imprezy podej: 
mowane przez t—wa sportowe przeważnie 
są deficytowe. Cóż bo dać mogą regaty? 
Czy wskazany jest wobec tego haracz ma 
glstracki na W.T.W. w postaci 10 proc. od 
biletów wejścia? Albo Czyż nie śmieszne 
jest żądanie podatku od szyldu? 

Zarówno z akcją kulturalnosoświatową 
wskazane jest przecieź popieranie sportu... 

A nie — tamowanie jego A 
ch. 

L ii] 

Zbiórka na nieuleczal- 
nych. 

Wilnianie! znaną jest ofiarność wa- 
sza, do serc też waszych apeluję, Jest 
w Wilnie skromny domek, przy z. 
Rossa Nr. 3. A w tym domku ból i 
cierpienie, tam są nieuleczalni, tam 
śmierć wciąż u podwoi stoi. Nie 
znali mieszkańcy tego domku rozko- 
Szy za życia, teraz w cierpieniach 
ze śmiercią walczą, a często pomimo 
szczerej chęci ulżenia ich doli, nie- 
możność—niedostatek tam gości. W il- 
nianie! Niech rosną, wychowują się 
na pożytek ukochanej Ojczyźnie dzie- 
ci w ochronach ale nie zapominajmy 
io tych nieszczęśliwych, . promyczek 
jaśniejszego bytowania już niedługie- 
go im dajmy, przed skonaniem ich 
pocieszmy, by bez żalu wielkiego 
świat i nas, w pośród ktćrych żyli, 
opuścili! ° 

Kto ile może, tyle niech ofiaruje, 
a będzie to na dobrą sprawę. 

, Jutro—niedziela—4 lipca zbiórka 
uliczna ofiar na schronienie dla nie- 
uleczalnie chorych w Wilnie (z. Ros- 
ВНО OŚ 

Opiekun schronienia, 
Ks Czerniawski. 

TK aa aa DRUKARNIA 
ai „ WYDAWNICTWO 

WILEŃSKIE* 
5 Kwaszelnia 23.17 

NG 
Hs 

ad przyjmuje wszel- 
kie roboty w za- 
kres drukarstwa 
wchodzące. 

wa 
— Czego tu szukacie, do djabła? 
Oczy Holmesa błyskawicznie obie: 

gły cały pokój, skoczył ku stołowi, 
pod którym leżała, przed chwilą wy- 
jęta z wody, paczka. 

— Szukamy, panie Barkerze, pa- 
czki, która spuszczoną była do wo- 
dy za poinocą hantla, 

Barker spojrzał na Holmesa z roz- 
paczą. | 

— Skądże, do djabła, pan wie 
o tem? 

— Bardzo proste. Ja sam ją tam 
wpuściłem. 

— Pan wrzucił, pan? 
— Właściwie powinienem powie- 

dzieć, że wrzuciłem z powrotem, Pa- 
miętają panowie, że odrazu zwróci- 
łem uwagę na brak jedoego hantla, 
Nie przypisywaliście temu żadnego 
znaczenia. Ja zaś wyobraziłem sobie, 
że coś musiało być wrzucone do 
fosy, przy pomocy tego ciężaru. 
Chciaiem sprawdzić moje przypusz- 
czenie i wczoraj udało mi się wy- 
ciągnąć haczykiem od parasola Wat- 
sona tę tajemniczą paczkę. Ważnem 
było dowiedzieć się, kto rzucił ją 
do wody. Doścignąłem celu, oznaj- 
miając panu Barkerowi, że jutro wo- 
da z fosy będzie spuszczona, mogłem 
wobec tego z całą pewnością spodzie- 
wać się, iż człowiek, który ją wrzu- 
cił zechce skorzystać z dzisiejszego 
wieczoru, aby wydobyć ją z wody. 
Teraz wiemy, kto jest tym człowie- 
kiem i możemy zażądać od pana 
Barkera-wyjaśnień . Holmes położył 

   

„Helios“ 22 dramacle 
Nadzwyczajna wystawa, 

DUSZA ARTYSTKI w 9 akt. 

Niebywała gra artystów! 

  

Miejski Kinematograt 
KULTURALNO-OŚWIATOWY |: 
SALA MIEJSKA (ul. Ostrobramska 5) || 

    

Dziś będzie wyśleilany film 
> Ё 5 «« dramat w 7 aktach. Osnuty na „Biały bóg papuasów ile noweli CLIWE ARDENA, 

W rolach vytułowychi BEBE DANIELS i RICHARD DIX. Rzecz dzieje si ę współcze- 
śnie w Darbury, Spokojnej mieścinie Angielsk,ej i 

Archipelagu Polinizyjskiego. 
na jednej z bezlud nych wysp 

Nad program: „Ogród zoologiczny w Poznaniu" 
  

  

  

Godzienne 
Wiadomości 

Ekonomiezn 
© 

będnem wydawnictwem 

Dodatek tygodniowy 
do C.W.E. p. t. 

Abonament przyjmuje: Prze 

„Gazeta Handlowa 

e 

czy też banku. 

dstawicielstwo Wileńskie 
Ajen eji Wschodniej — ul. Mickiewicza 4 

  

Lefniska 
Wilno, Dąbrowskiego Nr 3 

2) Informowanie osób, które 

© 
© 
G © 

wiejskie 
m. 6 od g. 3—5 po poł. 

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

zechcą z letnisk skorzystać. 

  

  

PORTRET 
DANO ozawiony 
w ramie wartości 30 złotych 
rozmiaru 55x45 może otrzymać każ- 

dy. Bliższe szczegóły po nadesłaniu 
adresu i znaczku poczt, za 16 gr. 

Adr. Warszawa 
Plac Napoleona Skrz. pocz Nr 627. 

  

SPÓŁDZIELNIA R 
KRESOWEGO ZWIĄZKU 
ul ZAWALNA 1 

BB Komunikujemy, iż na sezon 

e stale sprzedajemy ze składu 

zaś ze sklepu na Kalwaryj 
= = w detalu 

workami za. zaliczeniem 

ал аяаа 
TELEFON 1—147 

UKIER 
kryształ 

na worki (100 kl.) 

Na żądanie pp. Rolnikom wysyłamy cukier 

= wypłaceniu zaliczki 35 zł. za worek. 

m_U_G_E B.B, BB 

w každej sumie z 
Gotówkę zupełną gwarancją 

lokuje najkorzystniej 

Dom H-K. „ZACHĘTA“ 
Portowa 14 telefon 9—05. 
  

  

Mieszkenia, domy, majątki sklepy 
poleca Dom H. K. <ZACHĘTA» 

Portowa 14 tel. 9— 05.       

— nie loterja 

Z-A-N-O0-P-x 

B.L-I-N-L U 

L NO-W-I 
OLNA Sy 
ZIEMIAN a 

bezplatnie. 

jagodowy simy nadeslač nam pi 
Zawalna I 

& 

& 
trzy miasta polskie 

E na 

Przedsiębiorstw 

u stawiona przez P.K,U, 

  

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

LECZY RADYKALNIE 
WODA ORYGINALNA 

VTONRY-E 
Celestins, Hópital,Grande-Grilie 

oraz tabletki (comprimćs), pastylki i sole VICHY-ĖTAT. 
Żądać we wszystkich aptekach i skład 

Jeneralna Reprezentacja na Polskę! 

J. Saidendorff, Warszawa, Krucza 6, 

Mjencji Wschodniej 
zawierające najświeższe najzródłowsze i najobfitsze informacje i sprawozdania z giełd pieniężnych 
i akcyjnych całego Świata, notowania towarowe ze wszystkich rynków w kraju i zagranicą—są niez. 

podręcznem w každem przedsiębiorstwie handlowem, 

46 poświęcona jest sprawom, potrzebom i 
stulatom kupiectwa polskiego 

wartościowe przedmi 

  

  

przemysłowem 

po- 
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CZY JESTEŚ CZLONKIEM 
L 0. P. P. 

904044064444404444666644466646646 

Kociół Parowy. 
używany, kornwalijski 

kupimy 
Minimum 100 m2 powierzchni, około 10 
atmosfer, z kominem żelaznym lub bez. 
Olerty pod «Fabryka parowa» przesyłać 
pod adresem; Warszawa, Poczta Główna, 

- skrzynka 55. 

24004400000300000000006000090000 

Czy odgadniecie? 
‚ nie podział 

Tak drogie i pożądane w dzisiejszym 
czasie „kamgarny na ubrania i kosijumy 
damskie, bieliznę damską i pościelową 
gotowe ubrania i płaszcze męskie i dam- 
skie, kołdry watowe, zegarki złote, dam- . 

„skie i męskie, aparaty fotograficzne i inne 
ioty, możecie u nas otrzymać zupełnie 

INiema żadnego ryzyka. Niepowodzenie wykluczone, Pro« 
rawidłowe rozwiązanie obok umieszczo- 

nego zadania, [itery należy ułożyć w szesz, które oznacza 
. Wraz z zadaniem prosimy w liście po- 

dać dokładny adres, oraz załączyć znaczek 
„co otrzyma WP. zo R] nieżpodaleakć 

Posiadamy dużo listów dziękczynnych. 
szczegółowy prospekt i niespodziankę. 

o Handlowe «RECORD», Łódź о 
Piotrkowska 37. 

  

a rap się Akuszerka SS" na ŚW S BE skradzione „Ww W. Smiałowske legitymację wy. Ba b. r, nastę ujące p'zyjmuje od godz. daną przez U.S.B. w a dokumenty wystoso. do wa SWE = imię Ry- 
° wane na imię Tadeu- D Ni Sand A IRE. ZAM: skiej Nr 2 E gen ® Bożka WZP Nr 63, w Wilaie, przy ul. 

m mi _ фе a podpor, rezerwy i ecekć 62 ы uniewažnia sie. 
a p łoda nauczyciel- Pa Taiės mier- kolejowem BS a Wilnie 1) Książka ka z doskona: Ł nicza i czerwo- 

służby oficerskiej wy- łym francuskim dziela lekcji konwer- lizną Fong 

  

Kra: 2 Sacji — poważne re- i a bilieacyjna, З) Legity- Komendacje | Olerty Kwjatowoj Uezowego macja WAWA piśmienne przyjmuje znalazcę Ai zdici аН Брггёи Dy. redukcja PAT ul. Uni- zą Eika ONE 
rekėję Poczt w Krako- „WSISYtecka 6-8. ni. Lwowska 31 m. 4, 
wie i prolongowana Od r. 1843 istnieje atyzm na 1926 r. pizez Dy. ha dobrej : rą 
rekoję Poczt w Wilnis ziemi 6 klm. OILĖ NKI N 
oraz szereg innych od Wilna 
legitymacyj 1 — @о- 
kumentów  wystawio- 
nych przez organizacje 
społeczne i sportowe. 

na rozbiórkę sprzedam, 
Pisemne zgłoszenia 
przyjmuje Gromadzki 
Bydgoszcz Toruńska 

16. 

d TAT 
п 

ach aptecznych. 

tel. 230—13.   u 
  

  

paczkę na stole, obok lampy i roz: 
wiązał sznur, odrzucił hantlę i wyjął 
parę butów: «wyrób amerykański, 
jak panowie widzą» —zauważył, po: 
tem długi, ostry nóż, prócz tego 
paczka zawierała bieliznę, skarpetki i 
krótkie żółte palto. 

— Ubranie jest najzwyczajniejsze— 
mówił Holmes—oprócz palta, które 
posiada dziwne cechy. 

Podniósł je ostrożnie ku światłu. 
— Tutaj widzimy kieszeń we 

wnętrzną, tak długą, że możnaby w 
niej ukryć nieduży karabinek. Firma 
krawca znajduje się na kołnierzu 
„Neal Vermissa U. S, A.“ Byłem w 
bibljotece i dowiedziałem się, iż Ver- 
missa jest to małe miasteczko, znaj- 
dujące się w dolinie żelaznego i 
węglowego rejonu. Stąd wynika, że 
znaki na kartce V. V. oznaczają „Ver- 
missa Valiey*, następnie, możemy 
stąd wnioskować, iż ta dolina, która 
morderców nasyła nie jest niczem 
innem, jak ową „Doliną strachu", o 
której słyszeliśmy od pani Douglas. 
Teraz pan Barker opowie nam bliższe 
szczegóły zajścia... Twarz Barkera 
wyrażała żal, przerażenie i niezdecy- 
dowanie. Próbował szukać ratunku 
w ironji. 

— Cóż mógłbym dodać 
panie Holmesie, 
dużo? 

— Naturalnie, że mógłbym jeszcze 
cośniecoś panom opowiedzieč—od- 
rzekł Holmes—lecz uważam za bardziej 
wskazane, oddanie panu głosu. 

jeszcze, 
skoro pan wie tak 

— Wobec tego powiem panom 
tylko tyle, że jeśli w tej sprawie jest 
jakaś tajemnica, to nie należy ona 
do mnie i z moich ust nie dowiecie 
się panowie niczego. 

— W takim razie, panie Barker 
—oznajmił spokojnie inspektor — 
nie pozostaje nam nic innego, jak nie 
Spuszczać pana z oczu, dopóki nie 
uzyskamy rozkazu aresztowania pana. 

— Mogą panowie robić, co chcą. 
Stanęlśmy znowu na martwym 

punkcie. Dosyć było spojrzeć na 
marmurowo-spokojną i zdecydowaną 
twarz Barkera, aby pojąć iż żadna 
siła ludzka nie zdoła zmusić go do 
zmiany decyzji. W tej chwili rozległ 
się w pokoju głos kobiecy. Pani 
Douglas słyszała widocznie wszystko 
poprzez nawpół otwarte drzwi i teraz 
weszła do pokoju. 

— Dosyć już pan dla nas zrobił, 
panie Cecilu — rzekła. — Dosyć tego... 

— Dosyć i nawet powiem pani— 
rzekł poważnie Holmes že ponieważ 
współczuję pani bardzo, więc radzę 
zaufać sługom prawa. Może błędem 
było z mej strony, że nie odpowie- 
działem pani na propozycję, którą 
zrobiła mi pani za pośrednictwem 
mego przyjaciela. Wtedy jednak przy- 
puszczałem, że pani jest współwinną 
w tej zbrodni. Teraz pewien jestem, 
iż tak nie jest. Dużo jednak kwestyj 
mamy do wyjaśnienia i dlatego radzę 
stanowczo, niech pani wpłynie na to, 
aby pan Douglas sam zabrał głos. 

Okrzyk zdziwienia był odpowiedzią 

Oszmiańskiej do sprze- 

woč częściami. 
wiedzieć się Zawal- 

  

Prybiąkat się 

Szpic, zgłosić się na 

przy szosie ul Tatarska 20. 

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

Niedrogo. 

SPRZEDAZ 
l. Popławską Nró6. NA R A TY 

ania. Można kupo- 
Do- 

a 8—2 od g. 10—1. 

  

na ulicy biały 

pani Douglas. Nie zdążyliśmy jeszcze 
oprzytomnieć, gdy wyrósł, jakby z 
pod ziemi, człowiek, w którego ra- 
miona upadła pani Douglas. Barker 
uścisnął serdecznie jego dłoń. 

‚ — Tak będzie lepiej—rzekła żona 
—jesiem pewną, że tak będzie lepiej. 

— Ma pani rację — potwierdził 
Holmes. - 

Przed „nami stał Douglas, który 
robił wrażenie człowieka, przycho- 
dzącego z ciemności na światło. 
Twarz jego energiczna i śmiała wy- 
wierała silne wrażenie, Przyjrzat się 
nam wszystkim po kolei i ku zdu- 
mieniu memu, zbliżył się w końcu 
do mnie, podając mi plikę papierów. 

— Słyszałem o panu—rzekł z przy- 
jemnym akcentem nawpół angielskim 
i pół amerykańskim — wiem, że nie 
jest pan dedektywem, lecz history- 
kiem. Myśię, że chyba nigdy jeszcze 
nie miał pan tak ciekawej historji w 
swych rękach. Oto dokumenty, które 
może pan wykorzystać. Dwa dni, 
spędzone w ukryciu, wykorzystałem 
dia opisania mojej historji. Oto 
dzieje „Doliny Strachu*. 

— Jest to historja przeszłości, my 
żądamy wyjaśnienia zajść ostatnich.” 

— W tej chwili będę służył opo- 
wiadaniem. Proszę mi pozwolić pier- 
wiej zapalić, gdyż trudno sobie wy* 
obrazić, jak ciężko jest mieć papie- 
rosy w kieszeni, a nie móc zapalić, 
bojąc się być wykrytym. 

(D. ©. N.) 
  

Wydzecz Stanislaw Mackiewicz w/z Czesław Karwowski Odpowiedzialny ra egioszenia Zenon Ławiński. Drukarnia „Wydawnictwo Wileńskie" Kwaszelna 23,


