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Błosowanie nad kudżefem. 
WARSZAWA, 13.VI. PAT. Na dzi- 

siejszem 23 posiedzeniu Sejmu przed 
przystąpieniem do głosowania nad 
preliminarzem budżetowym — zabrał 
głos sprawozdawca generalny pos. 
Krzyżanowski (BBWR) I zwrócił szcze- 
gólną uwagę na art. 5 ustawy Skar- 
bowej, załatwiający czasowo sprawę 
uposażeń urzędniczych, specjalnie pod- 
kreślając, że wszystkie wnioski dalej 
idące powinny być odrzucone. Refe- 
rent wniósł o przyjęcie budżetu w 
brzmieniu większości komisji, poczem 
Izba przystąpiła do głosowania. Naj- 
pierw Marszałek poddał pod głoso- 
wanie wniosek pos. Bitnera (Kom.) o 
skreślenie art. 1-go ustawy skarbo- 
wej. Wniosek ten upadł. 

Budżet Pana - Prezydenta Rzeczy- 
pospolitej przyjęto bez zmian. Do 
budżetu Sejmu i Senatu przyjęto 224 
głosami przeciwko 131 wniosek pos. 
Czapińskiego (PPS) o zwiększenie o 
25 tys. zł. uposażenia niższych funkcjo- 
narjuszy sejmowych. Budżet Najwyż- 
szej Izby Kontroli przyjęto bez zmian. 
Tak samo bez zmiany przyjęto budżet 
Prezydjum Rady Ministrów, W dziale 
tym odrzucono wszystkie wnioski 
rządu, za któremi głosował tylko 
klub BBWR. 

Budżet Ministerstwa Spraw Zagra- 
nicznych przyjęto w brzmieniu komi- 
sji. odrzucając wszystkie wnioski, 
zgłoszone do tego budżetu. 

W ;budżecie Ministerstwa Spraw 
Wojskowych przyjęto poprawkę pos. 
Liebermana (P.P.S.) o zmniejszenie 
wydatków biurowych w dziale utrzy- 

mania wojska o 572.193 zł. do wy- 
sokości 2 miljonów złotych. Odrzu- 
cono natomiast wniosek tegoż posła 
o skreślenie ze stanv budżetowego 
szeregowych niezawodowych 59.863 
szeregowych. Również odrzucono 185 
głosami przeciwko 181 wniosek pos. 
Wožnickiego (Wyzw.) o zmniejszenie 
liczby szeregowych o 9.863. Wszystkie 
inne wnioski a w tej liczbie wniosek 
o zmniejszenie funduszu dyspozycyj- 
nego o 3 miljony odrzucono. 

Przy budżecie Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych odrzucono 192 głosa- 
mi przeciw 155 wniosek pos. Kor- 
neckiego (KI. Nar.) o skreślenie ze 
środków lokomocji zarządu  central- 
nego 18 tys. złotych. Poprawka rzą- 
du o wstawienie 6 miljonów skreślo- 
nych na komisji budżetowej, jako 
fundusz dyspozycyjny upadła wszy- 
stkiemi głosami przeciwko głosom 
B.B.W.R., a przyjęto 214 głosami 
przeciw 140 poprawkę pos. Pregiera 
(P.P.S.), aby z podróży służbowych i 
przesiedleń Policjj Państwowe: skre- 
ślono 370 tys. złotych. Za poprawką 
tą głosowali socjaliści, Wyzwolenie, 
Stronnictwo Chłopskie, .Socj. Ukraiń- 
scy, Chrz. Demokracja, mniejszości 
narodowe i Klub Narodowy. Przyję- 
to dalej poprawkę pos. Bagińskiego 
(Wyzw.) i Korneckiego (KI. Nar.), aby 
ze środków lokomocji w dziale Pol. 
Państw. skreślono 500 tys. złotych. 
Poprawka ta skupiła te same głosy 
co poprzednie z wyjątkiem Ch. D. 
Inne poprawki rządu do tego budże- 
tu upadły, 

Budża? Minisf, Skarbu. 
Budżet Ministerstwa Skarbu przy- 

jęto z trzema poprawkcmi. Mianowi- 

i pos. Korneckiego (Kl. Nar.), zwięk- 
szając dochód z ceł o 30 miljonów. 
Głosowały za tą poprawką PPS, 
Wyzwolenie, Stronnictwo Chłopskie i 
ZLN. Następnie przyjęto dwie po- 
prawki pos. Marka (PPS) zwiększają- 
ce wpływy z monopoli tytoniowego i 
spirytusowego o 20 miljonów Ww kež- 
dej pozycji. Głosowały za niemi PPS, 

Wyzwolenie, Stronnictwo Chłopskie, 
NPR, Piast i mniejszości narodowe. 
Odrzucono natomiast 186 głosami 
przeciwko 169 poprawkę pos. Dia- 
manda o zwiększenie podatku ma- 
jątkowego o 20 miljonów. Dalej od- 
rzucono wniosek rządu o przywróce- 
nie 75 tys złot. na fundusz dyspo- 
zycyjny ministra skarbu. Za wnio- 
skiem tym oprócz BBWR głosowała 
NPR. Wszystkie inne poprawki 
upadły. 

Budžef Minisf. Sprawiedliwości. 
W budžecie Ministerstwa Spra- 

wiedliwości po odrzuceniu kilku po- 
prawek rządu przyjęto poprawkę 
rządową o przywróceniu na ustawo- 
dawstwo bieżące 100 tys. złotych, Za 
poprawką tą głosowali socjaliści, 
BBWR i ZLN. Przyjęto następnie po- 
prawkę pos. Liebermanna (PPS), aże- 
by w dziale wymiaru „sprawiedliwości 
zwiększyć uposażenie o 186 tys. Po- 

prawki dalej idące upadły. Poprawkę 
rządu, aby wstawić z powrotem 10 
złotych, skrešlonych w komisji z 
działu wydawnictw odrzucono wszyst- 
kiemi głosami przeciw głosom BBWR. 
Jak wiadomo chodzi tuo demonstra- 
cję przeciw Dziennikowi Ustaw z po- 
wodu nieumieszczenia uchwały Sejmu, 
znoszącej dekret prasowy. Wszystkie 
inne poprawki odrzucono. 

Budżefy pozasfałych ministerstw. 
Budżet Ministerstwa Przemysłu i 

Handlu przyjęto w brzmieniu komisyj- 
nem. Odrzucono wniosek rządowy © 
zmniejszeniu subwencyj o 350 tys. 
zł. Za wnioskiem tym głosowało 171 
posłów, przeciwko 183. 

Budżet M-stwa Komunikacji uchwa- 
lono z dwiema poprawkami pos. Ku- 
ryłowicza (P.P.S.), a mianowicie ko- 
szty ogólne eksp!oatacji kolei zmniej- 
szono o 200 tys. zł., oraz utrzyma- 
nie inwentarza zmniejszone. © 300 
tys. zł. 

Do budżetu M-wa Rolnictwa przyję- 
to wniosek pos. Malinowskiego ( Wyzw; 
o wstawienie kwoty 200 tys. zł. na 
robienie map gleboznawczych. Wszy- 
stkie inne poprawki upadły, a między 
innemi także poprawka rządu, aby w 
skreślić napowrót sumę 3.300 _ tys. 
zł. wstawione przez komisję na zasił- 
ki na popieranie rolnictwa. 

W budżecie M-stwa W. R. i O.P. 
odrzucono wniosek rządowy, aby 
skreślić kwotę 2.850 tys. zł. na zasił- 
ki na opłaty szkolne. Przyjęto nato- 
miast 183 głosami przeciwko 161 po- 
prawkę pos. Próchnika (P.P.S.), aby 
dochodach w dziale szkolnictwa šred- 
dniego skreślić sumę 2.560 tys. zł. 
na t. zw. taksy administracyjne. 

Budżet M-stwa Robót Publ. oraz 
M-stwa Pracy i O. Sp. przyjęto bez 

zmiany w brzmieniu, ustałonem przez 
komisję. Przy budżecie M-stwa Reform 
Rolnych przyjęto 195 głosami  prze- 
ciwko 155 poprawkę pos. Wyrzykow- 
skiego (Wyzw.), zwiększającą © 
2.400.000 zł. pomoc kredytową przy 
Scalaniu. Dalej przyjęto poprawkę te- 
goż posła zwiększającą o 225 tys. zł. 
kredyt na znoszenie służebności. Na- 
stępnie przyjęto poprawkę tegoż po- 
sła, zwiększającą o 1.000.000 zł. kre- 
dyt na meljoracje, Wreszcie przyjęto 
poprawkę pos. Kwapińskiego (PPS), 
zwiększającą o 875.000 zł. dotację na 
ulgowe oprocentowanie listów zastą- 
wnych Banku Rolnego. Przy budżecie 
M-stwa Poczt i Telegrafów przyjęto 
wniosek pos. Korneckiego (ZLN) o 
skreślenie jednego złotego na wykup 
akcji polskiej Akcyjnej Spółki Tel. 
Wniosek ten, za którym głosowała 
cała lzba z wyjątkiem Bl. Bezpartyj- 
nego i Wyzwolenia przeszedł 244 gło- 
sami przeciwko 147, Budżet rent in- 
walidzkich i pensyj przyjęto w brzmie- 
niu komisji, odrzucając wszystkie po- 
prawki. 

Przed przystąpieniem do głosowa- 
nia nad ustawą skarbową Marszałek 
zarządził przerwę dla dokonania о- 
bliczeń cyfrowych w związku z przy- 
jętemi poprawkami. 

Wymowa cyfr ustawy skarbowej. 
W wyniku głosowania nad budże- 

tem cyfry zawarte w ustawie skarbo- 
wej przedstawiają się następująco: 
wydatki zwyczajne 2.357.583.579. Wy- 
datki nadzwyczajne zostały niezmie- 
nione i wynoszą 146.318.450. Wo- 
bec tego łącznie wydatki wynoszą 
2.503.903.029. 

W  przedsiębiorstwach  panstwo- 
wych rozchody zwyczajne wynoszą 
obecnie 1.444.985.413. Rozchody nad: 
zwyczajne pozostały bez zmian i wy- 
noszą 277.319.638. W  monopolach 
państwowych rozchody zwyczajne nie- 
zmienione wynoszą 571.881.648. Roz- 
chody nadzwyczajne również bez 
zmian wynoszą 21.566.000. Ogólna 
suma wydatków oraz dopłat do nie- 

których przedsiębiorstw w kwocie 
19.855.480, wynosi razem 2.583,757.509 
zł. 

Jako pokrycie powyższej sumy usta- 
la się dochody administracji w kwocie 
1.580.846.902 zł. jako wpłaty przed- 
siębiorstw państwowych 199.601.013, 
a jako wpłaty monopolów 866.561.800. 

ten sposób. dochody wynoszą 

2.657.009.715. A zatem nadwyżka 
dochodów nad wydatkami wynosi 
133.252.206 złotych. 

Wniosek pos. Korneckiego (ZLN) 
do art. 5 ustawy skarbowej o pod- 
wyższenie o 25 proc. poborów urzę- 
dniczych i emerytur według  oŚwiad- 
czenia Marszałka nie mógł być gło- 
sowany dlatego, że w budżecie nie 
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można zmieniać ustawy ubezpiecze- 
niowej. 

Wniosek. pos. Marka, który rów- 
nież przewidywał podwyżkę 25 proc. 
na 9 miecięcy bież. roku budżetowe- 
go został odrzucony. Głosowali za 
Rim socjališcį, NPR, Ch.D, Niemcy i 
ZLN. Wniosek pos. "Marka, ażeby 
podwyżka poborów w formie 15 
proc. zasiłku odnosiła się także do 
rent inwalidzkich również został Od- 
rzucony. 

Art. 5 ustawy skarbowej przyjęto 
w brzmieniu komisji z dodaniem 
ustępu, który upoważnia ministra 
skarbu do otwierania kredytu 7.000.000 
zł. na zasiłki dla inwalidów wojen- 
nych ze szczególnem uwzględnieniem 
ciężko poszkodowanych. Do art. 8-go 
przyjęto wniosek pos. Wyrzykowskie- 
go (Wyzw.), aby marszałkowie Sejmu 
i Senatu mieli prawo przenosić kre- 
dyty z paragrafu na paragrai obejmu- 
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jący wydatki osobowe. Wniosek pos. 
Dąbskiego (Str. Chłp.) o upoważnie- 
nie ministra skarbu do udzielania z 
zapasów kasowych pożyczek do wy- 
sokości 100 miljonów złotych na pod- 
niesienie produkcji drobnego rolnictwa 
został odrzucony. 

W ten sposób lzba załatwiła w 
drugiem czytaniu preliminarz budże- 
towy. Następnie odesłano w pierw- 
szem czytaniu do komisji reform rol- 
nych projekt noweli do ustawy o 
uwłaszczeniu b. czynszowników, wol- 
nych ludzi ib. dzierżawców, a do ko- 
misji spraw zagranicznych kilka pro- 
jektów ustaw w sprawie ratyiikacji 
umów międzynarodowych, między in- 
nemi w sprawie ratyfikacji konwencji 
konsularnej między Polską a Jugo- 
sławją. Następne posiedzenie w pią- 
tek o godz. 1i-ej rano. Na porządku 
dziennym trzecie czytanie prelimi- 

narza. 

Mowa posła Jana Piłsudskiego. 
w czasie dyskusii nad budżetem: Min. Sprawiedliwości. 

Wobec zamieszczenia w numerze 
wczorajszym skrótów mowy pos. Pił- 
sudskiego drukujemy ją dzisiaj w ca- 
łości: 

Miałem z początku zamiar  prze- 
mawiać tylko rzeczowo w obronie 
kredytu 100.000 złotych na prace 
ustawodawcze, często mówi się o 
potrzebie przyśpieszenia  unilikacji 
ustaw, a jeżeli rząd wstawia na ten 
cel 100.000 zł., to panowie ja skre- 
ślają. Ma to iść na wynagrodzenie za 
poszczególne prace i dodatkową pra- 
cę nocną urzedników, atakże za pra- 
ce specjalnie zamówione, gdyż  mini- 
sterstwo nie posiada we wszystkich 
dziedzinach specjalistów. Mam nadzie- 
ję, że Sejm przywróci tę pozycję. 

Zarzut osobisty powtarzany był 
nieraz przeciw obecnemu min. spra- 
wiedliwości. We wniosku o amnestję 
powiedziano, że podlegają zapomnie- 
niu zbrojne wystąpienia części oby- 
wateli Państwa przeciw narodowi pol- 
skiemu. jeżeli nawet zbrojne wystą- 
pienia mają być puszczone w niepa- 
mięć, to tembardziej omyłka z przed 
lat 20. Dalszy zarzut opiewa, że ' mi- 
nister podobno jest przekonań mo- 
narchistycznych. Nie wiem, ale przy- 
puszczam, że trochę tak jest. Z dru- 
giej jednak strony słyszymy zarzuty 
10 razy większe właśnie z ław  zbli- 
żonych do obozu. Wielkiej Polski. 
Więc widocznie z tym monarchizmem 
nię jest tak źle. 

Mówiono o stronniczości sądów, 
przytem zaznaczono, żę stronniczość 
jest tylko klasowa. Jaka w tem wina 
może być dzisiejszego ministra? Dzi- 
siejszy skład sądów pochodzi z mia- 
nowarn za czasów rządów  Grabskie- 

go, Ponikowskiego, Sikorskiego i 
trzech rządów p. Witosa. Dalej sły- 
szeliśmy, że p. minister jest pionkiem 
w cudzym ręku, Słyszeliśmy anegdo- 
ty, tyczące się innych osób, będących 
doradcami Rządu, i że należy ich 
usunąć. l jajestem zwolennikiem ane- 
gdot, które się opowiada wobec dam, 
ale nie wobec dam stenograiujących. 
Dalej powiedziano, że p. minister 
sprawiedliwości tak samo, jak zresztą 
inni ministrowie, są pionkami w rę- 
kach trzecich, Wolę jednak ten Rząd, 
niź poprzednie, nie dlatego, że na je- 
go czele stoi pewna osobistość, ale 
wolę ten system Rządu, gdzie na cze- 
le stoi człowiek, który wie, czego 
chce, a reszta członków rządu z nim 
się solidaryzuje. Wątpię, żeby lepiej 
było, gdyby 12 ludzi było złączonych, 
z których jeden idzie do Sasa, drugi 
do lasa, jak to niejednokrotnie u nas 
bywało. (Oklaski na ławach BB.) Za- 
rzucono p. ministrówi, że powinien 

był reagować jako stróż prawa. | ja 
jestem zdania, że dotychczas ministro- 
wie sprawiedliwości zajmowali niewła- 
Ściwe stanowisko w gabinetach. Nie 
dlatego, że minister był generalnym pro- 
kuratorem, lecz dlatego, że do pewnego 
stopnia reprezentuje w gabinecie nieza- 
wisłą władzę sądową.Ale z drugiej stro- 
ny nie uważam za słuszne zdanie, że 
powinien on był zaprotestować prze- 
ciw pewnym aktom, które, jak powie- 
dziano, miały charakter „suwerennej 
pogardy dla prawa”. Jakież to były 
akty? Sejm dał rządowi plenipotencję, 
a gdy mocodawca „zarządał zwrotu, 
to plenipotent nie chciał się na to 
zgodzić. Rząd rzeczywiście otrzymał 
plenipotencję, ale czy od mocodawcy? 
Nie, od innego plenipotenta, bo mo- 
codawcą jest państwo, jest naród 
polski. Jeżeli był spór, to nie między 
mocodawcą a pełnomocnikiem, lecz 
między dwoma pełnomocnikami. Dalej 
ta suwerenna pogarda prawa miała 
się ukazywać w nominacji wicemini- 
Stra Cara na generalnego komisarza 
wyborczego. Zaznaczono jednak przy- 
tem, że rząd inaczej iaterpretował 
ustawę. Jeżeli ustawa tak była napi- 
sana, że dopuszczała taką  interpre- 
tację, to już o pogardzaniu prawa nie 
może być mowy. Ja jako sędzia co- 
dziennie miałem sposobność słuchać 
interpretacjj odmiennej dwóch stron 
procesowych, ale nigdzie nie mogłem 
z tego wyprowadzić zarzutu pogardli- 
wego traktowania prawa. Spór może 
być rozstzygnięty tylko przez sąd 
kompetentny, a nie przez jedną ze 
stron interesowanych. Jeżeli takiego 
sądu niema, to pozostaje sąd historji. 

Dalszym przykładem były dekrety 
prasowe. Ale Panowie zapominają 
jaki jest charakter tej pracy, jakie 
rozwydrzenie prasy. Jeżeli dodamy tę 
małą korekturę, toto załamanie Kon- 
Stytucji będzie trochę inaczej wyglą- 
dało. Zaznaczono, że konfiskowane 
były przemówienia wygłoszone z tej 
trybuny. i tu trzeba wprowadzić ma- 
leńką poprawkę. Nie wczytywałem się 
w te dosłowne teksty przemówień, 
ale mam wrażenie, że niejednokrotnie 
była nadużywana wolność słowa z 
tej trybuny. (Oklaski na ławach B. B. 
P. Pużak: Od tego jest Marszałek, a 
nie prokurator). | tu więc to narusze- 
nie konstytucji wygląda trochę inaczej, 

P. Trąpczyński powiedział, że p. 
minister powinien był w pewnym mo- 
mencie rzucić tekę na stół i ustąpić. 
Czy zmieniłoby się coś przez to? 
Gdyby ktoś inny, np. b. Marszałek 
Senatu stuknął był laską, może by- 
łoby mniej o jedno t. zw. naruszenie. 
(Oklaski). 

Minister Zaleski © Paryżu I Brukseli. 
Zgodność wytycznych zagranicznej polityki Polski 

i Francji. 
PARYŻ, 13.VI, PAT. Przed wyjazdem swym do Bruk- 

seli, zapytany przez k 'respondenta P. A. T., Įmin. Zaleski 
oświadczył, że odniósł jaknajlepsze wrażenie z rozmów, 
które miał w czasie pobytu w Paryżu z kierownikami 
polityki francuskiej. Rozmowy te pozwoliły ministrowi 
stwierdzić całkowitą zgodność zapatrywań kierowników 
polityki francuskiej z punktem widzenia polskim na róż- 
ne zagadnienia polityki zagranicznej. 

Powitanie min. Zaleskiego w Brukseli. 
BRUKSELA, 13 VI. PAT. Przybył tu min. Zaleski, powitany 

przez przedstawicieli ministerstwa spraw zagranicznych, posła 
Rzeczypospolitej Polskiej oraz wielu wybitnych osobistości. Mał- 
żonce min. Zaleskiego ofiarowano kwiaty. Minister uda? się do 
poselstwa, które wydaje dziś wieczorem obiad, a następnie przy- 
jęcie. 
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Kronika reklamowa lub nadesłane 40 gr. W a-rach świątecznych oraz z prowincji o 25 proc. drożej. Zagraniczne o 
50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelowe o 25 proc. drożej. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 gr 
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WARSZAWA—T-wo Księg. Kol. „Ruch“. 
WOŁKOWYSK—Kiosk B. Gołembiowskiego 

  

2-ej i Jrej 
      

36 gr. Za tekstem 10 groszy. 

Francja dzisiejsza. 
Gdyby się zapytano przeciętnego 

Francuza, „człowieka z ulicy", jak 

tutaj mówią, co myśli o kwestji roz- 

brojenia, Lidze Narodów, parlamenta- 

ryzmie, roli historycznej danego na- 

rodu i t. p. rzeczach, odpowie zaraz, 

albo przynajmniej pomyśli: „je ne 

m'en f... pas mal*. Tymczasem z ta- 

kiej odpowiedzi nie wynika, żeby 

Francuz nie miał zdania w powyž- 

szych kwestjach: wcale nie, ma on 

jeszcze opinie, tylko pytanie było źle 

postawione. 

Dochodzi bowiem Francuz do tych 

dalekich, metafizycznych zagadnień, 

rozwijając swoje najbliższe materjal- 

ne sprawy. Nie ma on żadnej natu- 

ralnej skłonności do analizowania 

abstrakcji. 

Na tem polega "praktyczność" i 

„materializm francuski. 

Jednak ponieważ, dzięki uprzywi- 

lejowanemu położeniu Francji, wła- 

snie przy zajmowaniu się osobistemi 

sprawami ma Francuz nieskończenie 
większą łatwość, a nawet koniecz- 

ność stykania się z reprezentantami 

całej kuli ziemskiej i zaznajamiania 
się z masą problematow i potrzeb, 

więc eksperymentalna baza jego są- 

dów, jego syntez jest o wiele bogatsza, 

nieskończenie bogatsza od takiejże 
bazy u przeciętnych członków innych 

narodowości. Pozatem rolę odgrywa 

podświadomość odziedziczona, w cią- 

gu dwóch tysięcy lat urabiana i nie- 

możliwa do zastąpienia. 

Tak więc dwie okoliczności, dwa 
przywileje, których nie zmieni żadna 

demokracja, dają Francuzom ułatwie- 
nia życiowe, których natura rzeczy 

odmówiła innym „cudzoziemcom, 

„etrangers". Sądy swoje formułuje 

Francuz tak, jak to powinien robić 

pełen doświadczenia życiowego przed- 

stawiciel starej cywilizacji i jak mie- 

szkaniec uprzywilejowanego kraju, 

sobie z tego zdaje sprawę. 

Ostro zarysowany, egoistyczny, 5ато- 
obronny, ryzykowny punkt widzenia 

połączony jest z zacięciem ironisty- 

cznem, które stara się przybrać jak- 

najudatniejszą iormę. 

W tworzeniu, w działalności Fran- 

cuzów jest dążność do zadowolenia 

osobistego z tą wybitnie odróżniają- 

cą cechą, ktorą Francuz zawdzięcza 

wskazanym wyżej przywilejom, że to 

zadowolenie osobiste Francuza wy- 

maga nietylko „wygody*, jaku Niem- 

ców, ale i harmonji, estetyki, umiaru. 

Francuz nie robi sztuki dla sztuki, 

ale dla siebie, nie hołduje ideom 

dla tych idej, lecz ze względu na ich 

użyteczność. jednak prócz tego, jak 

faworyt losów, który ma poczucie 

„de la joje de vivre", pozwala sobie 

Francuz na posiadanie pewnej siery 

swobodnej, fantazyjnej oceny, w któ- 
rej forma i blask grają większą rolę 

od użyteczności. Taki jest ogólny 

podkład umysłowości,  „mentalitė“ 

francuskiej. 
Trzeba wszakże dla scharaktery- 

zowania teraźniejszości  zrektyfiko- 

wać te ogólne założenia uwagą, że 

wielkie wypadki dziejowe, poczynając 

od Rewolucji irancuskiej, obostrzyły, 

wyolbrzymiły te dwie tendencje, rów- 

nocześnie karmiące egoizm Francuza: 

dążenie do wygody materjalnej i za- 

miłowanie do blasku formy. Z jednej 
strony zamiast gospodarczości zaczął 

się rozpowszechniać prosty materja- 

lizm, arriwizm i spekulacia, a z dru- 

giejį strony zapalono odurzające ka- 

dzidła irazesów, które okłamują, za- 

słaniają pierwszy z tych elementów, 

posiadający rzeczywistą przewagę, tak, 
że dzisiaj nie ma prawie we Francji 

różnicy między richesse i puiszance 

iten stan rzeczy wpłynął na osła- 

bienie organizacji społecznej i poli- 

tycznej Francuzów. 
Układ sił społecznych opiera się 

na czynniku materjalnym, politycz- 

nych zaś — na błyszczącym — ira- 

zesie. 

Wskutek tego brak równowagi w 

życiu narodowem i niewłaściwy. ro- 

kład kompetencji między Państwem a 

aukas — 

wołnemi indywidualizmami jednostko- 

wemi i klasowemi, a to prowadzi do 

zdezorganizowania,  zanarchizowania. 

Trudno bowiem w tych okolicznoś- 

ciach powiedzieć, kto rozkazuje, kto 

wykonywuje, a więc niema punktu 

oparcia i ustalenia odpowiedzialnoś- 

ci. Uwagi te dotyczą działalności . 

organów służby publicznej. Kto ma 

władzę i na czyją korzyść — trudno 
odpowiedzieć na to pytanie. : 

Właściwie w życiu publicznem 
Francji dzisiejszej zachodzą, gdy cho- 
dzi o najważniejsze akty, jakieś ogól- 
ne odruchy. Te odruchy, natchnione 
przez wyżej wspomniane pierwiastki 
naturalne Francuza, starają się napra- 
wiać naruszone egullibrtum. Takim 
momentem była np. „dyktatura wo- 
jenna“ Jerzego Clemenceau i takimże 
jest „dyktatura iinansowa* Raymonda 
Poincare. Niebezpieczeństwo polega 
na tem, że odruchy są reakcją na zła, 
choć sami Francuzi mówią: Mieux 
vaux prevenir que gućrir, a następ- 
nie powodują one zmianę  personalji 
i systemu, związanego z personaljami, 
ale nie zmianę struktury, która po 
pewnym czasie nagina, jakby auto- 
matycznje, ku dawnej dezorganizującej 
tendencji. Typowym przykładem pod 
tym względem jest upadek Millerand'a 
i Poincarėgo. 

Po wyborach 1924 roku i sytua- 
cja Poincarć'go przed ostatniemi wy- 
borami. 

We Włoszech, a raczej po za 
Włochami, zadaje się pytanie, co bę- 
dzie w razie zniknięcia Mussolini'ego i 
Stara się, stawiając ten znak za- 
pytania, osłabić potężne wrażenie od- 
rodzenia faszystowskiego. Tymczasem 
to pytanie i bez złej tendencji, lecz 

ze słuszną troską wypada postawić 
we Francji za każdym razem, gdy 
jakiś zbawczy system się wyłania i 
zaczyna realizować. 

We Włoszech zbawczy system 
opiera się dziś na instytucjach, we 
Francji zaś związany jest z jednost- 
kami i tylko z niemi oraz z ogólnem 
wrażeniem, jakie ma źle zorganizo- 
wana opinia. 

Opinja jest zorganizowana we 
Francji nie w solidarnem, zdyscypli- 

nowanem i zhierarchizowanem, wiel- 

kiem i interes powszechny mającem 
na względzie stowarzyszeniu społecz- 
no-kulturalno-politycznem, identyfiku- 
jącem się z Państwem, lecz w całym 
szeregu koteryj, reprezentujących in- 

teresy jednostek, grup dobrych przy- 

jaciół, profesji i religii. Te koterje 
zajmują się sprawami państwowemi 
nie na korzyść t. zn. nie dla służenia 
przedewszystkiem Państwu jako ta- 

kiemu. z 
Gdzie 

domo. 

Od czasu do czasu ukazuje się 

wybitny mąż stanu, który stara się 

owo Państwo przedstawiać, ale nie są 

przecież tem Państwem ani urzędnicy, 
ani zwykli ministrowie, ani Parlament. 
Jest -stan zsyndykalizowany  urzędni- 
ków, są ministrowie radykalni, czy 

socjalistyczno-radykalni, czy umiar- 
kowani, czy jacyś inni, są parlamen- 

tarzyści z lewicy, z prawicy i z lewe- 

go lub z prawego centrum, ale nie 

ma urzędników, ministrów czy parla- 

mentarzystów bez przymiotnika, od- 
bierającego im cechę osób publicz- 
nych. 

Kompetencje osób publicznych są 
wykonywane przez osoby prywatne. 

272 
Autor ukrywujący się pod pseudony- 

mem Z. G. jest jednym z młodych publi- 
cystów polskich bardzo głębokiego umysłu 
i głębokich metod pracy. Razem z jeszcze 
młodszym od niego (p. Bocheńskim mógłby 
stanowić określoną i najwyższą szkołą po- 
lityczną, gdyby dało się tych panów więcej 
wciągnąć w pracę dzienikarską. To też 
szczęśliwi jesteśmy, że po czteroletnim po- 

bycie w Paryżu i po powrocię do Warsza- 
wy,z której jest rodem do naszego Slowe, 
które mu najwięcej ideowo odpowiada skie- 
rows! swe artykuły o Francji dzisiejszej. 
Dziś drukujemy pierwszy z tych artyku- 
łów: niewątpliwie cykl ten żywo zajmie 
szych czytelników. 

jest Państwo — niewia- 
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OSZMIANA. 

- Wizytacja arcybiskupa Jego Eksce- 
lencji ks.. Jałbrzykowskiego. Oczekiwany 
dzień nądszedł. Nasze serca zabiły przy- 
spieszonem tętnem, licząc już tylko na go- 
dziny tę chwilę, która nas dzieli od powi- 
tania wysokiego dostojnika naszego Kościo- 
ła j. Ekscelencji Arcybiskupa ks. Romu- 
alda Jatbrzykowskiego! 

Słońce, którego tak oddawna Gczeku- 
jemy, nie obdarzyło nas miłemi promienia- 
mi, lecz pogoda dopisała! 

Już przed godziną 17, uszykowały się 
przed bramą tryumfalną, przy ulicy Poprze- 
cznej, stowarzyszenia i organizacje Sokoła, 
Koło Młodzieży Polskiej, Przysposobienia 
Wojskowego, Strąż Ogniowa, Gimnazium 
Koedukacyjne, Szkoła powszechna, Ochron- 
Ka Imienia Śniadeckich i inne, ze sztanda- 
rami i swemi przedstawicielami, by wziąć 
udział w procesji do kościoła i w nabo- 
żeństwie. : > 

Dźwięki orkiestry zwiastują przybycie 
Wysokiego Gościa, poprzedzone przyby- 
ciem Pana Kowalewskiego, Starosty i nad- 
įeždža auto, ubrane kwiatami i zielenią, 
w otoczeniu banderji konnej na dzielnych 
spienionych rumakach, To Sokoti! A 

Pierwszym powitał jego Ekscelencję 
burmistrz miasta p. Sielewicz z chleberz i 
solą; następnie zabrał głos, prezes powita- 
nia i przyjęcia Arcypasterza Goławski, 
senjor, w tych słowach: 

Witaj Ekcelencjo, Arcypasterzu drogi, 
Wstępujesz dzisiaj w nasze skromne 

progi, 
Wnosząc dla Kościoła światło pro-     
Które łaska Stwórcy w czyny 

zamieni! 
Tę wielką radość wszyscy odczu- 

wamy, | 
I w naszych sercach szczerą wdzię- 

M czność mamy. 
Żyj Ekscelencjo, jak najdłuższe lata, 
A tylko dobro niech życie prze- 

płata! 
Skłądając te życzenia, błagam w my- 

śli Boga, 
Niech w życiu Ekscelencję, nie spo- 

tyka trwoga. 

Od bramy tryumfalnej do kościoła 
Jego Ekscelencja w otoczeniu duchowień- 
stwą wszedł do świątyni pod baldachi- 
mem, przy śpiewie pieśni, przerywanej ог- 
kiestrą gimnazjalną. 

Utworzył się imponujący pochód. Nie- 
zliczone tłumyzwiernych, towarzyszyły uro- 
czystej procesji; porządek zakłócony nie 
„ostał. ы 

Przy bramie tryumfalnej przed kościo- 
łem powitał Arcypasterza miejscowy pro- 
boszcz Ks. Dziekan Holak i w pontyfikal- 
nych szatach Jego Ekscelencja, wkroczył 
do kościoła i zajął miejsce na wzniesio- 
nym tronie. Podniosłem słowem powitał 
Jego Ekscelencję ks. proboszcz, następnie 
od ołtarza przemówił Arcypasterz! 

Po skończonem nabożeństwie w ko- 
ściele Arcybiskup bierzmował,  poczem 
zwiedził Ochronkę Imienia Śniądeckich i 
więzienie. 

Już o godzinie 20 powitąliśmy jego 
Ekscelencję na raucie w teatrze ludowym, 
gdzie się zgromadziło przeszło sto osób z 
miejscowej inteligencji. Ziemiaństwo repre- 
zentowali pp. Cywiński, Szutowicz, Zahor- 
ski, że swym prezesem Związku, panem 
AL Żylińskim na czele. > 

Duża sala teatru ludowego była ładnie 
udekorowaną kwiatami i zielenią  stara- 
niem Pani Inżynierowej Skutkiewiczowej, 
wyrażając więc szczere podziękowanie za 
całość przygotowań na raut na pierwszem 
miejscu zaznaczyć je wypada. S 

Do suto zastawionych stołów tortem i 
ciastkami przy herbatce zasiądło całe za- 
proszone towarzystwo. 

Wieczór urozmaicony był muzyką pań- 
stwa dr. Laegerów i śpiewem p. Walika, 
za które składamy podziękowanie. Miłym 

nam 

i ujmującym był występ ośmiu dziewczy- 
nek z miejscowej ochronki, Które przy 
akompanjamencie fortepianu  odśpiewały 

piosenki przy odpowiedniej gestykulacji i 

ruchach, to też kierowniczce zakładu Pani 
Kaczyńskiej należy uznanie pracy i inicja- 

tywy. 
` "Niedługo przed godziną jedenastą 
Jego Ekscelencja dziękuje za odczute mi- 

łe wrażenia i żegna całe towarzystwo do 
jutra. = 

: W sobotę zrana, po Mszy Św. Jego 
Ekscelencja odwiedził kaplicę w  niedale- 

kich Polanach i Gimnazjum Koedukacyjne 
w Oszmianie, a po godzinie dwunastej do- 

i a iai 

į Olimpijski rekord i 

herbata 

i 
f 

į w dziedzinie herbat — to 

į marki [15 E. P. 
  

pełnia poświęcenia lokalu Komunalneį Ka- 
sy Oszczędności, przy sejmiku pow., któ- 
rej dyrektorem jest p. Zawistowski Włady- 
sław. 

Przed godziną pierwszą witaliśmy Eks- 
celencję na plebanii, gdzie się odbył obiad, - 
do którego zasiadło przeszło trzydzieści 
osób; po deserze Starosta pan Kowalew- 
ski, dziękując za przybycie prosił, o błogo- 
sławieństwo dla całego powiatu, już wprę- 
dce potem Ekscelencja pożegnał wszyst- 
kich, a wsiadającego do auta Arcypaste- 
rzą żegnało spiewem Koło Młodzieży Pol- 
skiejj a zebrana publiczność zasypała 
auto kwiatami; samochód jęknął i uwiózł 
Arcypasterza ku Horodnikom i dalej. W 
bardzo miłym nastroju pożegnaliśmy Arcy- 
pasterza naszej djecezji. 

Już w drodze Arcybiskup w osobie ks. 
dziekana Holaka wyraził szczere podzięko- 
wanie całemu komitetowi za serdeczne i 
gościnne przyjęcie, co z przyjemnością za- 
znaczam. Lis 

> SŁONIM. 
— Posiedzenie Rady opiekuńczej szko- 

ły rolniczej. W dniu 31 maja odbyło się 
posiedzenie Rady opiekuńczej przy średniej 
państwowej szkole rolniczej w Żyrowicach 
pod Słonimem pod przewodnictwem preze- 
sa Rady hr. Czapskiego. Posiedzenie to 
zostało zaszczycone obecnością p. woje- 
wody Nowogródzkiego Beczkowicza, który 
wykazał wielkie zainteresowanie stanem 
szkoły i jej dalszym rozwojem. Obecny 
był również starosta pow. Słonimskiego p. 
W. Henszel. 

— Zebranie Rady Opiekuńczej Bur- 
sy. Dnia t-go czerwca odbyło się w Sło- 
nimie zebranie Rady Opiekunczej Bursy 
przy państwowem Seminarjum naucz. m 
skim w Słonimie. Skład Rady stanowią: 
przewodniczący dr. Korolko, członkowie— 
rejent Piotrowski, hr. Czapski, pułk. Boro- 
dzicz, dyrektor sem. Płocha i prof. Chmie- 
lewski. Przyjęto do wiadomości sprawo- 
zdanie kasowe Bursy za rok ubiegły, bar- 
dzo starannie prowadzone przez p. dyrekto- 
ra Płochę, i omówiono szereg spraw bie- 
"żących, a przedewszystkiem palącą kwestję 
rozlokowania internatu. Zadecydowano sta- 
rać się o kredyty na budowę internatu. 

— O komunikację z miastem. Nader 
palącą jest sprawa zaopiekowania się władz, 
jak  administracyjnych, tak i magistrackich 
losem podróżnych, którzy do Słonima przy- 
jeżdżają w sząbas lub święta żydowskie. 
Na pociąg, który przychodzi z Baranowicz 
w nocy, nie zjawia się kompietnie ani jed- 
na dorożka. Zaspana bufetowa stacyjra, 
tłumaczy lakonicznie: iż dzisiaj jest świę- 
to. Zdawałoby się, iż władze starościńskie 
powiniy w ten nader boleśny szczegół 
wnikuąć i wymagać ud dorożkarzy pewnej 
kolejności dyżurów w szabasy. Słonim jest 
największym miastem w województwie No- 
wogródzkiem. Słonim leży przy szłaku 
kurjera Paryż—Warszawa—Moskwą—Wła- 
dywostok. Nie dość jest wysztafirować sta- 
cję zewnątrz dla oka zagranicznych gości, 
—trzeba wnknąć i w życie obywatela, 
mniej, niż zagraniczny gość, wymagającego— 
ale w każdym razie płącącego podatki. 

Przygodny. 
i Li] 

Pierwsze posiedzeniz nowego 
Reichstagu. 

BERLIN, 13. VI. PAT. Dzisiejsze 
posiedzenie Reichstagu ograniczyło 
się tylko do czystej formalności о4- 
czytania listy obecnych posłów. 

Posiedzenie zagaił najstarszy wie- 
kiem 82 letni poseł socjalistyczny 
Bock, który wssedłszy na trybunę o- 
Świadczył, że obejmuje przewodnictwo 
z prawa starszeństwa i wygłosił krót- 
kie przemówienie, w którem w imie- 
niu Reichstagu wyraził ubolewanie 
rodzinom ofiar poległych w katastro- 
fie kolejowej pod Norymbergą, a ja- 
ko najważniejsze zadanie nowego 
Reichstagu wskazał na sprawy  pole- 
pszenia bytu inwalidów wojennych, 
wdów, sierot i bezrobotnych oraz ko- 
nieczność rozpoczęcia walki z kon: 
cernami, wzmagającemi się tak w 
ostatnich czasach w sile, że mogą 
stać się groźnemi dla państwa. Po 
przemówieniu pos. Bocka odczytano 
listę obecnych, przyczem okazało się, 
że na pierwsze posiedzenie przybyło 
462 posłów. Po zakomunikowaniu, że 
do prezydjum zgłoszone zostały na 
pismie wnioski w sprawie amnestji, 
jak również w sprawie akcji pomocy 
dla terenów okupowanych pos. Bock 
oświadczył, że wyznacza następne po- 
siedzenie Reichstagu na czwartek 
godz. 2-ga pp. Na tem posiedzeniu 
dokonany zostanie wybór prezydjum 
i załatwione będą zgłoszone wnioski. 
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Sprawa ROWCGO 
° Sfahthelm paralizuje 

wo 

yabinefu Rzeszy. 
kroki posła Millera. 

BERLIN, 13.VI. PAT. W związku z mającemi się rozpocząć oiicjal- 
nemi rokowaniami pomiędzy irakcją socjalistyczną a ludowcami o utwo- 
rzenie gabinetu prezydjum Stahlhelmu ogłosiło dzisiaj specjalną deklarację. 

W deklaracji tej prezydjum Stahlhelmu wyraźnie zastrzega Się, że 
członkowie Stahihelmu, którzy zostali 
go. nie mogą brać udziału w żadnych koalicjach ze stronnictwami, stoją- 

posłami do parlamentu niemieckie- 

cemi na stanowisku klasowem, należącemi do międzynarodówek i do orga- 
nizacyj pacyfistycznych. 

(Komunikat Stahlhelmu posiada 0 tyle poważne znaczenie polityczne, 
że prawie jedna czwarta część członków niemieckiej partji ludowej jest 
członkami Stahihelmu. Wystąpienie Stahihelmu ma więc na celu utrudnie- 
nie rokowań posła Miillera z irakcją ludową. 

Przesilenie rządowe pofrwa do Z-ch fygodni. 
BERLIN, 13—VI. Pat. Wbrew początkowym zapowiedziom, że pos. 

Herman Miiiler ma zamiar przeprowadzić rokowania o utworzenie nowe- 
go rządu w Szybkiem tempie i że nowy gabinet powstanie w ciągu trzech 

czterech dni, okazuje się ostatnio, iż rokowania prowadzone przez pos- 
ła Miillera potrwają dłużej niż się spodziewamy. Prasa prawicowa mówi 
nawet z pewnaem zadowoleniem, że rokowania te potrwają zapewne około 
2 tygodni. W ciągu dnia dzisiejszego 
wami, które przyszły kanclerz podjął 
posunęły się ani na krok naprzód. 

rokowania pos. Miillera ze stronict- 
kolejno według ich liczebności nie 

Ostatnie dni chrad międzynarodowej konieren- 
cji pracy. 

GENEWA. 13.VI. PAT. Prace międzynarodowej konierencji pracy po- 
suwają pomyślnie naprzód, tak, iż zakończenia ich oczekiwać można już 
w sobotę. Komisja do spraw zapobiegania nieszczęśliwym wypadkom przy 
pracy w zakładach przemysłowych, jak również komisja do spraw mini- 

wagonów na kolejach żelaznych. 

malnych płac w pewnych gałęziach przemysłu, 
ferencji swoje sprawozdania w bardzo krótkim 
konierencja pracy przyjęła dziś sprawozdanie o automatycznem zczepianiu 

przedstawią plenum kon- 
czasie. Międzynarodowa 

ERUZACGNOSIE 

Szowinišci lilewsty przeciw imporiowi polskiemu 
KOWNO, 12.VI. PAT. Na posiedzeniu kowieńskiej Izby Handlowej 

przemysłowiec Bajlikajtis wskazał na zalew rynku litewskiego przez towary 
polskie. Większa część importowanej 
towarów tekstylnych pochodzi, zdaniem mówcy, 

do Litwy masy cukru, cementu oraz 
z Polski. Wobec tego 

Bajlikajtis zażądał wprowadzenia w odniesieniu do tych towarów świadectw 
pochodzenia celem umożliwienia kontroli. 

Prezes Izby Handlowej oświadczył w swej odpowiedzi, że począwszy 
od dnia 1 października r. b., wejdzie 
towary, pochodzące z krajów, 
handlowych. 

z któremi Litwa nie posiada 
Pozatem Ministerstwo Skarbu ma możność podwyższenia w 

w życie 30 proc. podwyżka ceł na 
traktatów 

każdej chwili tych ceł do 300 proc. W ten sposób będzie można zamknąć 
rynek litewski dla towarów polskich. 

Epidemia tylusu brzusznego gnębi Kowno. 
KOWNO 12 VI PAT. W ostatnich czasach w Kownie zarejestrowano oko- 

ło 100 wypadków zachorowania na tyfus brzuszny. Choroba przybrała cha- 
rakter epidemiczny. Wskutek braku miejsca w szpitalach, przystąpiono już do 
rozmieszczenia chorych na tyfus nawet w lokalach szkolnych. 

Konkretne wiadomości z „Ifalii”, 
RZYM, 13. VI. Pat. W dniu dzisiejszym nawiązana została z ołerętem 

„Citta di Milano" komunikacja radjotelegraficzna. Tą drogą otrzymano spra- 
wozdanie gen. Nobile, ktory Bodaj, iż dnia 25 maja o podz. 10 min. 30, gdy 
„ltalja* znajdując się na wysokości 500 m. usiłowała wznieść się wyżej jedna 
z kabin nagle oberwała się i uległa uszkodzeniu, podczas gdy sam sterowiec 
uniesiony został na wschód. Osoby znajdujące się w kabinie ocalały. w dniu 
30 maja komendant Cytto i Szwed Malgrem udali się do przylądka północnego, 
mając nadzieję przebywać dziennie 10 km. Inni członkowie załogi 
przy sterowcu zaopairzeni w żywność na przeciąg trzech miesięcy. 

FONA 
grupie 

gen. Nobile jest dwóch rannych. Jeden z wich jest juź w okresie rekonwale- 
scencji, drugi zaś ranny powyżej kolana powróci wkrótce do zdrowia. 

Ekspedycja sowiecka na pomoc „Iifalji”. 
, MOSKWA, 13.VI, PAT. Radjostacja moskiewska donosi: Kamieniew z zastępcą 

komisarza wojny i marynarki, wiceprzewodniczący komitetu pomocy dla sterowca 
„lialia“ zakomunikował piasie, że komitet nie Otrzymał dotychczas żadnej odpowie- 
dzi od państw, zaproszonych do współudziału w akcji ratunkowej. Jedynie Norwegja 
poza ZSSR postanowiła przyjść z efektywną pomocą. Łamacz lodów „Krasin*, noszą- 
cy przedtem nazwę „Swiatogor* odpłynie na poszukiwanie sterowca 14 b. m. Na stat- 
ku tym udaje się ekspedycja złożona ze 140 ludzi. Nadto weźmie udział w ekspedy- 
cji 8 uczonych sowieckich oraz przedstawiciele prasy sowieckiej i włoskiej. Łamacz 
jodów zawiera zapasy żywności na okres 6-ciu miesięcy. 

Pomoc rządu szwedzkiego. 
STOKHOLM, 13 VI. PAT. Rząd szwedzki otrzymał we wtorek bieżącego, ty- 

godnia depeszę sterowca „Citta di Milano” zawierającą prosbę o wysłanie na pomoc 
geu. Nobile wielkiego wodnopłatowca, jako najodpowiedniejszego. Na zasadzie poro- 
zumienia rządu szwedzkiego z Towarzystwem Aerotransport, trzechsilnikowy wodno- 
płatowiec z żywnością, odzieżą, obuwiem i środkami leczniczemi, odleci do miejsca 
pobytu załogi „italia* uopiero w piątek bież. tygodnia, a nie dzisiaj jak podano we 
wcześniejszej depeszy. 

sh     

Defraudaniowi Kesslerowi zwiększono karę w 
2-gj imsfancji 

KATOWICE, 13—VI. Pat. Wczoraj odbyła się przed lzbą karną w 
Królewskiej Hucie na skutek odwołania prokuratora ponowna rozprawa 
przeciwko b. urzędnikowi pocztowemu Kesslerowi, skazanemu pierwotnie 
ną 5 lat ciężkiego więzienia za zdefraudowanie półtora miljona złotych, 
Kesslerowi podwyższono karę więzienia na trzy miesięce. 

  

Prasowe porozumienie polsko-remnńskie. 
BUKARESZT, 12.6 PAT. Pierwsze 

posiedzenie konferencji prasowej pol- 

sko-rumuńskiej odbyło się wczoraj w 
sali syndykatu dziennikarzy. Dyrektor 
biura prasowego ministerstwa Spraw 

zagranicznych Filotti powitał przyby- 
łe delegacje, oświadczając, że zada- 
niem konferencji jest przełożyć na 
język faktów i wprowadzić w życie 
decyzje i dezyderaty konierencyj po- 
przednich, w tej bowiem dziedzinie 
wiele jeszcze pozostało do zrobienia. 
Następnie wyraził wdzięczność inicja- 
torom polsko-rumuńskiego porozu- 
miania prasowego, przyczem wymie- 
nił nazwiska Grabowskiego i Kijeń- 
skiego, poczem zebrani złożyli hołd 
pamięci Konstantyna Milie, założycie: 
ła i b. prezesa komitetu rumuńskiego 
polsko-rumuńskiego porozumienia 
prasowego. 

W dalszym ciągu red: Grzegor- 
czyk odczytał raport o działalności 
rorozumienia od czasu ostatniej kon- 
ferencji, zaś delegat rumuński Odczy- 
tał raport dotyczący przyjaznych Sto- 
sunków polsko-rumuńskich. W  imie- 
niu wydziału prasowego polskiego 
ministerstwa spraw zagranicznych p. 
Libicki oświadczył, że dotychczasowa 
działalność polsko-rumuńskiego po- 
rozumienia prasowego žibyla raczej 
negatywna, i że należy przystąpić do 
działalności pozytywnej i do gorliwej 
współpracy w celu lepszego wzajem- 
nego poznania się. Dalej red. Grze- 
gorczyk zaproponował stworzenie 
stypendjum dla dziennikarzy w celu 
umożliwienia im wzajemnego pozna- 
nia obu krajów. 

Ta propozycja znałazła poparcie 
u dyrektora Filottiego, który obiecał 
poczynić u rządu odpowiednie kroki. 
Następnie p. Libicki zawiadomił o 
nominacji p. Rogalskiego attache 
prasowym poselstwa polskiego w 
Bukareszcie. W końcu delegat ru- 
muński odczytał referat o koniecz- 
ności bezpośredniego połączenia tele- 
ionicznego między Warszawą a Bu- 
karesztem. Dzisiejsze posiedzenie po- 
Święcone będzie uchwaleniu rezolucji. 

* * - 

BUKARESZT 12 VI PAT. Dzisiaj rano 
odbyło się drugie, a zarazem ostatnie po- 
siedzenie konierencji porozumienia praso- 
wego rumuńsko-polskiego. Przewodniczą- 
cy Branishteana odstąpił fotel przewodni- 
czącego p. Grzegorczykowi, wyrażając w 
ten sposób uznanie dla niezmordowanej 
działalnosci delegata polskiego. : 

Następnie konferencja po wysłuchaniu 
sprawozdania p. Pollaka w” przedmiocie 
wspólnych interesów _polsko-rumuńskich 
przyjęła jednomyślnie szereg rezolucyj, u- 
chwalając: !) zmianę statutu, 2) stworze- 
nie połączenia telegraficznego pomiędzy 
Warszawą a Bukaresztem, 3) interwenjowa- 
nie u obu rządów w celu stworzenia burs 
dla dziennikarzy. 

Wreszcie konferencją zobowiązała oba 
komitety do opracowania szczegółowych 
programów zgodnie ż rezolucjami narady 
rzeczoznawców prasowych. odbytej w Ge- 
newie w roku ubiegłym. 

Następuie przewodniczący Grzegorczyk 
ogłosił konferencję zamkniętą, przyczem 
zakończył swoją mowę okrzykiem: „Niech 
żyje król i niech żyje braterstwo polsko- 
rumuńskie”. Po konferencji delegaci polscy 
wzięli udział w bankiecie wydanym na ich 
cześć przez stowarzyszenie prasy bukaresz- 
teńskiej. 

НООа ааСа ВО 

Podziękowanie. 
W imieniu Zrzeszenia Komitetów Ro- 

dzicielskich Szkół Powszechnych m. Wiłna 
składam serdeczne podziękowanie organi- 
zatorowi wycieczki krajoznawczej (Warsza- 
wa, Kraków, Wieliczka, Ojców) dla dzieci 
szkół pow. m. Wilna, p. Insp. K. Bocewi- 
czowi, kierownictwu tejże wycieczki p. W. 
Fleury, p. A. Świdzińskiej, p. J. Popowi- 
czowi i całemu gronu nauczycielskiemu, 
biorącemu czynny w tem udział, za pełną 
poświęcenia uciążliwą pracę, która dała 
możność dzieciom.naszym poznania Kraju 
Ojczystego i zwiedzenia najdroższych każ- 
demu Polakowi pamiątek. 

J Nogrodzka. 
Prezeska Zrzeszenia Kom. 

Rodz. Szkół Powsz. m. Wilna 

Podcóż powietrzna min. Romac- 
kiego. 

WARSZAWA 13 VI PAT. Dnia 13 bm. 
o godz. 7 rano p. minister komunikacji inż. 
Romocki odleciał wielkim trzymotorowym 
aparatem Fokkera F 7, który niedawno przy- 
był do Polski z zakładów w Amsterdamie 
do Dęblina. 

Aparat pilotował porucznik Kazimierz 
Kalina, który przed kilku dniami przypro- 
wadził wspólnie z por. Szałasem z Amster- 
damu do Warszawy. P. Minister komuni- 
kacji zwiedził w Dęblinie urządzenia portu 
lotniczego, poczem o godz. 13 min. 30 po- 
wrócił również drogą powietrzną do War- 
szawy. 

Szczegóły lotu Warszawa — An- 
gora. 

We wtorek, jak donosiliśmy, e 
godz. 4-ej min. 30 popoł. z lotniska 
Mokotowskiego nastąpił odłot trzech 
polskich samolotów do Angory. 

W raidzie tym wziął udział szef 
depart. lotnictwa wojskowego pułk. 
Rayski, który pilotuje jeden z platow- 
ców. Jako obserwator odleciał z pułk. 
Rayskim, kpt.  Jungram. Załogę 
dwóch pozostałych stanowią: mir. 
Makowski z mechanikiem plut. Szyrką 
oraz kpi. Beseljak z mechanikiem 
kpr. Wąsowiczem. 

Start maszyn odbył się w  zupeł- 
nym porządku. Pierwszy wyruszył 
samolot, prowadzony przez pułk. 
Rayskiego, za nim dwa pozostałe. 
Platowce szybko wzbiły się w górę i 
zatoczywszy olbrzymi krąg nad  lot- 
niskiem poszybowały w kierunku po- 
łudniowo-wschodnim. 

Trasa raidu jest następująca: 
Warszawa --Bukareszt Belgrad Za- 
grzeb—Sofja— Konstantynopol -Ango- 
ra. Lot odbywa się etapami, jednakże 
w drodze powrotnej lotnicy nasi po- 
stanowili przebyć olbrzymi dystans 
Angora— Warszawa bez lądowania 
„jednym skokiem”. Cały raid potrwa 
około 2 tygodni, o ile nie zajdą żad- 
ne nieprzewidziane okoliczności. 

Piloci nasi odbywają lot na pla- 
towcach obserwacyjnych typu Potez 
XXV, wyposażonych w Silniki Łorraj- 
ne — Dietrich o sile 450 koni każdy. 

i 
BUKARESZT, 13.VI. PAT. Trzy 

płatowce polskie odbywające łot pod 
dowództwem szeia departamentu lot- 
nictwa M-stwa Spraw Wojskowych 
pułk. Rayskiego wylądowały tu ро- 
myślnie o godz. 9 min. 45. Płatowce 
znajdują się w dobrym stanie. 

® 

<
 

Prawokacyjna mowa prezesa 
Sownarkomu likrainy  Czubara. 

MOSKW 4, 13. VI. PAT. Mowa prezesa 
Sownarkomu Ukrainy Czubara, atakująca 
w niezwykle ostry sposób Polskę, aljans 
polsko-rumuński, całokształt polityki mię- 
dzynarodowej w stosunku do Sowietow. 
polityki zależnej jego zdaniem od požy- 
czonych Polsce dolarów i funtów, wywo- 
łała ujemne wrażenie w tutejszych kołąch 
dyplomatycznych. W kołach tych uważają, 
że Czubar, stosując przy omawianiu za- 
gadnień polityki zewnętrznej metody agita- 
cyjne, niedopuszczalne w stesunkach mię- 
dzynarodowych wykazał brak niezbędnej 
równowagi, Žobowiązująceį narówii ze 
wszystkimi, odpowiedzicinymi politykami u- 
kraińskiego premjera. Powszechnie ttu- 
maczą sobie to mało szczęśliwe wystąpie- 
nie Czubara zdenerwowaniem, panującem 
obecnie w rządzie ukraińskim z powodu 
złych perspektyw tegorocznych zbiorów: 

. , ' 

M. Piagggki w taaa 
jest bardzo smaczną i 

Mazznanam manna zewn 6 

POWRÓCIŁ przyjęcie od 5—7 w. , 
AE Trocka 3, tel. 1151. 

j Czekolada zdrowia 

B 
i, pożywna dla dzieci. 

Dr. Pergament 

W. Z. P.Nr 16. 

  

fabryki 

; Żądać wszędzie. 

choroby wewnętrzne 

  

PRZEZ IMAGINACJĘ. 
е ш. 

Im fernen Land unnachbar eu- 
ren Schritten 

Liegt eine Burg die Monsalvat 
genannt. 

*Lohengrin* 

— Pan jeszcze w mieście? 
Temi słowy przywitała mię wczo- 

raj pewna piękna, młoda dama, pod- 
chodząc do mnie w ogrodzie Sztralla 
podczas muzyki. Zerwałem się na 
równe nogi. Podemną rozpadło. się 
krzesełko, któremu każde poruszenie 
się groziło już oddawna katastroią. 

Jestem, jak pani widzi! 
— Ale pan lada dzień wyjeżdża? 
— Nie sądzę — odrzektem. — Wilno 

jest tak piękne, tak urocze o tej 
właśnie porze! Zresztą, dopiero co 

przestaliśmy, za przeproszeniem, : zę- 
bąmi dzwonić i w palce chuchać... 
Dopiero pierwszy akuratny piorun 

trzasnął nam w elektrownię, a drugi 

stuletnią topolę rozwalił pod świętą 

Katarzyną... Są to zjawiska atmosie- 
ryczneg na wielką skalę, któremi nie 
ręczę czy uraczyłaby miłośnika przy- 

rody nawet najszczersza „wieś... To 

też — dodałem — nie Śpieszę się by- 

najmniej opuszczać miasta. 

— A dokąd pan jedzie na wa- 

kacje letnie? zainteresowała się 

czarująca młoda dama, którejbym 

chętnie wyjawił imię i nazwisko, jeśli- 

y elementarna dyskrecja nie stała 

u na przeszkodzie. ` 

- Czy mam dokąd pojechać! że 

ałem. Sto i jedną miejscowość 

mam upatrzoną. Rozerwać się, słowo 
daję, trudno. | to pachnie i to nęci. 

— To już bardzo dużo — zau- 
ważyła moja interlokutorka — jeśli 
się powzięło decyzję. 

O, tak! — rzekłem. Ošmielę 
się jednak zauważyć, że jest rzeczą 
jeszcze ważniejszą mieć za co wyje- 
chać tam, dokąd dusza ciągnie. 

Piękna, młoda dama przyznała mi 
rację. Westchnęliśmy oboje -— po: 
czem poznałem, że i ona... jeszcze 
tylko wie, dokąd chciałaby  poje- 
chać. 

— Ach, mój Boże! —- rzekła — 
Otacza nas wszystkich rok cały tak 
niemiłosierna proza życia... Taka sza- 
rość... Taka powszedniość... Chciała- 
bym choć przez krótką wakacyjną 
chwilę skąpać się w innej atmo- 
sferze... 

Romantyczne zakątki są jeszcze 
w; Europie—podchwyciłem. 

— Z ust mi pan wyjął słowo: ro 
mantyzm. Niemodny to gust, wiem. 
Lecz... niechże mi pan podpowie: 
gdziebym mogła krótkie wakacje te- 
goroczne spędzić naprawdę... jakby 
tu powiedzieć?.. naprawdę romantycz- 
nie? Chybaž nie w Pucku lub w 
Gdyni? 

Przerwałem: 
, — Może pani raczy spocząć... Or- 

kiestra właśnie  ucichła. Będziemy 
mogli porozmawiać. 

W sekund kilka byliśmy już za- 
topieni w głębokie ogrodowe fotele 
trzcinowe. 

- Dwie wody z sokieml 
lowałem  półgłosem. Mogą 

ciastka! : 

obsta- 
być 

   
  

      

1 zaledwiem wymówił te wyrazy, 
nic na pozór nie mające wspólnego 
z żadnem czarnoksięstwem... 

Pani! Dokąd to my idziemy?.. Co 
to znaczy? ь 

Wspinamy się na jakieś potężne 
wzgórze, którego wierzchołek tonie w 
obłokach i chmurach. Co to za góra? 
Ach, cóż za potężny roztacza się 
krajobraz dokoła, obejmując bez- 
brzeżną panoramę! 

A.. niechże pani co rychlej spoj- 
rzy tam w lewo! wespół z nami wstę- 
puje na to wspaniałe wzgórze jakaś 
niesamowita postać. Kto to być mo- 
że? Widmo - nie widmo! jezus — 
Marja — Józef! 

„„U ramion ma skrzydła z barw 
Szaleństwa, tułów rubaszny, w żytach 
iw pszenicach rozparty, młode pier- 
Si radosnej piękności, łapy lwa... a 
głowa! Głowę ma o włosach pło: 
wych, z lecącemi przez nią skrami 
elektrycznemi, że sny przez nią ogro- 
mne przechodzą. On Śpi ale serce 
jego czuwa i ma sny. 

Nie! To my z panią zasnęliśmy ja- 
kimś dziwnym snem i serca nasze 
czuwając — Śnią. 

Pani! Ja to wszystko mówię... dla 
ożywienia rozmowy. Widzimy przecie 
jasno ja i pani, kto to kroczy tam 
bokiem góry. To przecie Mickiewicz 
wstępuje na Monsalwat... jak to zre- 
sztą nic innego przez życie całe nie 
robił. Artur Górski utrzymuje, że do- 
Szedł na szczyt Monsalwati, a oto 
okazuje się, że nawet w osiemdziesiąt 
a lat po Śmierci wciąż jeszcze 
Idzie. 

Tak, droga pani, jesteśmy i my 
na Monsalwacie. Tylkośmy sobie naj- 
spokojniej w świecie dojechali więcej 
niż do połowy góry doskonałą kolej- 
ką zębatą. Ja radziłem jechać aż na 
sam szczyt; pani uparła się wysiąść 
i iść pieszo... koniecznie i nieodzow- 
nie jak Parsifal z Gurnemanzem. 

Niech będzie! -- Lecz uprzedzam, 
tam na szczycie nawet już Śladu nie- 
ma potężnego zamczyska, gdzie pod 
majestatyczną kopułą nabiegał pro- 
mienistą krwią kielich... Święty Gral. 
I półmiska już tam niema, w którego 
wodzie Zbawiciel palce swe umoczył 
podczas Wieczerzy i w który potem 
krew Zbawcy Świata zebrał Józei z 
Arymatei... Wszystko to zczezło i 
znikło tak zupełnie, jak niezliczona 
moc legend, co się wylęgły kiedyś, 
kiedyś tam na szczycie tej góry w ta- 
jemniczych odmętach kłębiących się 
obłoków i chmur. Wszystko to zni- 
kło... jak poznikali Parsifal i Gurne- 
manz, Amportas i Titurel i Kundry, 
która może właśnie na tych cudnych 
gazonach, dotaczających się aż do zrę- 
bu skał, wyprobowywała na Parsifalu 
potęgę powabów swych i wdzięków, 
podnosząc się z łoża kwiatów „w ian- 
tastycznych wiotkich szatach, zdradza- 
jących arabskie pochodzenie" — jak 
stoi najwyraźniej w objaśnieniach Wa- 
gnera. 

Tam na szczycie Monsalwatu znaj- 
dziemy tylko kościół, w którym ža- 
den puhar nie zaczerwieni się promie- 
nistą krwią, tylko zakrystjan pokaże 
nam mocno zczerniały obraz Matki 
Boskiej, przed którym ciężko ranny 
Igaacy Lojola zawiesił na wieczne 

czasy miecz swój i zbroję, zamierza- 
jąc poświęcić się całkowicie kontem- 
płacyjnemu i klasztornemu żywotowi. 

Napawajmy się niezrównanemi kra- 
jobrazami, które mamy przed oczami. 
W romantycznym i one są stylu. 

Nie sposób oderwać zachwyconych 
oczu od tego Oto pasma gór Kata- 
lańskich, od tej niezrównanej, a tak 
oryginalnej równiny, rozściełającej się 
u ich stóp. A z przeciwległej znowuż 
strony... cóż to za widok na dalekie, 
lazurowe morze! Dziś ich nie widać, 
lecz gdy powietrze jest dostatecznie 
przezroczyste widać jak wyspy Bale- 
arskie zdają się pływać, hen, tam po 
morzu jak ogrody w kwiatach, dła 
których niema ani jesieni ani zimy... 

Pani by już chciała wracać do 
Barcelony? Doskonale. Panią spotkał 
zawód. Pani nawet na samym Mon- 
salwacie nie znalazła Romantyki... 
chcę powiedzieć takiej, którąby można 
wziąć jak dziecko na ręce i przyci- 
snąć do falującego łona. Niestety! Ro- 
mantyczność, niejako z krwi i kości, 
już nigdzie na świecie nie istnieje. 

Mój Boże! Nawet na cudne wzgó- 
rze Tibidabo, górujące nad Barceloną 
tak, nie przymierzając, jak Góra Zam- 
kowa nad Wilnem, i skąd roztacza 
się na Barcelonę widok, że umrzeć z 
zachwytu — ludzie wjeżdżają kolejką 
zębatą, a wagoniki na linie wciągają 
turystów prostopadle, aż włosy dę- 
bem stają! do „pustelni“, tak, do 
„pustelni* Świętego Hieronima... San 
Jeronimo. I utrzymaj się tu, człowieku, 
jak kot nalodzie, w romantycznym 
nastroju! 

Ale — Śpieszmy się! Słyszę jak 

gwiżdże lokomotywka na stacji. Za 
kwadrans będziemy tam na dole, w 
miasteczku Monistrol u stóp... niechże 
pani nie mówi: Monsalwatu, lecz Mont- 
ierratu, jak go zowią Hiszpani. 

_ Napijemy się wody  selcerskiej i 
coś niecoś przekąsimy. Albo może 
pani woli nie psuć sobie obiadu w 
Barcelonie? 

Przepraszam najmocniej. Potrwaj- 
my jeszcze przez krótką chwilę... po 
za Wilnem. Dobrze? Pomimo, że ży- 
ce w naszem mieście pulsuje j 
szalone wszelako nic się w ciągi 
pięciu minut chyba nie stanie nadzwy- 
czajnego. Co najwyżej odświęcony 
będzie jaki jubileusz albo rocznica. 

Pani ć propos wie, jaki iście bra- 
'wurowy gest jest specjalnością Wilna? 
Polega na tem, aby.w samem Wilnie 
urządzić jaką, co się zowie, uroczy- 
stość, a potem... odświęcać co roku” 
jej rocznicę! Pierwsza rocznica, druga 
rocznica, trzecia i tak, dalej... Starczy 
tych rocznic na dwa stulecia. 

Raz jeszcze przepraszam. Miałem 
tylko to powiedzieć, że Ów z pod 
ciemnej gwiazdy „filatelista", zawodo- 
wy filatelista, który zapewniał panią, 
że znaczek pocztowy z San Marino 
jest osobliwością, wart, aby jego sa- 
mego  Sanmaryńskiemi znaczkami 
'pocztowemi oblepič i wystawić na 
widok publiczny podczas Targów Pół- 
nocnych, jako największą osobliwość. 

Siądźmy sobie w auto... | pom- 
knijmy po równinie —jak stół! zaraz 
za Rimini, O! Tam w dali widzi paci 
tę górę? To właśnie San Marino. 

| 

—
 

и



—
—
—
—
—
—
-
 

S LO wo # 

Inzię szóstym dniu wyscigów konnych o Popieszce z totolizntorem odbedzie się konkurs hipniczny lekki dla p.p. Ofierd. 
Początek konkursu hippicznego o godz. 2 m. 30 pp. 

  

NURJER GOSPODARCZY ZLA WYCYODNICE 
Uwagi o polskim bilansie handlowym. 

1, Charakterystyka ogólna. 
Nasz bilans handlowy znów staje 

| się przedmiotem powszechnego zain- 

teresowania. Doświadczenie lat ubieg- 
łych wykazało, że prężność bilansu 

|po stronie przywozowej jest ogrom- 

' na: gależnie od warunków gospodar- 
czych, walutowych i przedewszystkiem 
od polityki gospodarczej Rządu przy- 
wóz towarów do kraju to kurczy się 
do jakiegoś ułamka niedawno przed- 
tem uważanej za normalną liczbę, — 

| co się zdarzyło w drugiej połowie 
1925 r.,-to znów zaczyna wzrastać 
w tempie niesłychanie gwałtownem i, 
zdawałoby się, lekceważącem sobie 
wszelkie przeszkody, — zjawisko takie 
miało miejsce w historji naszego bi- 
lansu handlowego już parokrotnie. W 
odróżnieniu od przywozu, wywóz po- 
siada u nas charakter o wiele bardzie 

też stały i oscyluje wciąż w-granicach 
około 200 mij. zł. obiegowych mie- 
sięcznie, wzgl. ich równowartości w 
łatach poprzednich. W związku z tem, 
całą dotychczasową historję naszego 
bilansu handlowego od chwili doko- 
nania pierwszej reiormy walutowej 
można podzielić na trzy okresy: okres 
bilansu ujemnego marzec 1924—sier- 
pień 1925, który przyniósł łączny 
deficyt w wysokości ok. 150 mj. fr. 
zł. i zakończony został katastrofą 

walutową i głęboką depresją gospo- 
darczą w kraju; okres bilansu dodat- 
niego wrzesień 1925- marzec 1921, 
który dał ok. 600 mlj, fr. zł. nad- 
wyżki i cechuje się pozatem znaczną 
poprawą sytuacji gospodarstwa naro- 
dowego; oraz trzeci, obecnie przeży- 
wany, okres ponownej ujemności bi- 
lansu handlowego, który się rozpo- 

| czął w kwietniu r. 1927 i w ciągu 13 
miesięcy przyniósł łączny deficyt w 
wysokości ok. 160 mlj. zł. obiego- 
wych, czyli ok. 450 mij. fr. zł. Na 
ile grożącego nam niedoboru zbożo- 
wego oraz zaciekłej walki konkuren- 
cyjnej na rynkach zagranicznych cyfry 
ie nabierają szczególnego znaczenia; 
zrozumiałem więc jest zainteresowa- 

„z którem cyfry, dotyczące nasze- 
g0 bilansu handlowego, są zwalczane 
przez szerokie koła w społeczeństwie. 

2. Pozycje aktywne i pasywne w 
| naszym bilansie handlowym. 

Jeżeli polski bilans handłowy, wzię- 
ty jako całość, na skutek zygzakowa- 
tego przebiegu linji przywozu a mniej 
więcej jednakowego kształtowania się 
wywozu, w poszczególnych okresach 
swego rozwoju przedstawia obraz wy- 
soce zmienny i nierównomierny, są z 
drugiej strony w tym bilansie pozycje, 
kształtujące się z roku na rok mniej 
więcej jednakowo i przynoszą bądź 
Stałe, mniej lub więcej jednakowe de- 
ficyty, bądź stałe, mniej lub więcej 
różne nadwyżki. 

Stałą coroczną nadwyżkę wywozo- 
wą mieliśmy dotychczas z obrotu wy- 
tworami produkcji hodowlanej, leśnej 
i górniczej, stały coroczny niedobor 
przynosiły natomiast produkcja meta- 
lowa, chemiczna i włókiennicza. Co 
się tyczy obrotów wytworami pro- 
dukcji rolnej, są one zależne od uro- 
dzaju; w latach pomyślnych dają nad- 
wyżki, w latach niepomyślnych nie- 
dobory. 

Rola tych siedmiu gałęzi wytwór- 
czości w naszym obrocie handlowym 
Gest wielce niejednakowa, to też będą 
one wymagały nieco bliższej i szcze- 
gółowszej analizy. 
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3. Produkcja rolna. 

Jak powiedziałem, obrót produk- 
tami rolnemi jest u nas w wysokim 
stopniu zależny od urodzaju. Niepo- 
myślne zbiory w 1924 r. spowodo- 
wały deficyt w obrocie zbożem w 
wysokości stu kilkudziesięciu mj. ir. 
zł., nieurodzaj roku 1926 przyniósł 
sto kilkanaście mlj. fr. zł. deticytu, 
Natomiast urodzaj roku 1925 przy- 
niósł nadwyżki ok 150 mij. fr. zł. i 
w ostatecznym wyniku niezbyt po- 
myślnego urodzaju r. 1927 będziemy 
prawdopodobnie znów mieli deficyt 
w wysokości kilkudziesięciu mlj, zł.; 
w ciągu pierwszego tercjału r.b. przy- 
wieźliśmy czterech zbóż zasadniczych 
na sumę ok. 30 mlj. zł. (wobec 6 
mlį. w tym samym okresie roku 
ubiegłego), wywieźliśmy na sumę Ok. 
20 mlj. (wobec 15 тЦ. м roku ub.). 
Przewidywany niedobór zbożowy w 
roku bieżącym z całą pewnością $ро- 
woduje nowy deficyt w wysokości 
zapewne nie niższej od stu milj. zł. 
W deficytach tych partycypują zawsze 
przedewszystkiem pszenica i żyto; 
jęczmienia zawsze mamy drobne nad- 
wyżki wywozowe i obrót owsem 
zwykle mniej więcej się równoważy. 

Ježeli niedobory zbożowe przy na- 
szych warunkach klimatycznych i przy 
obecnym stanie kultury rolnej są zja-- 
wiskiem przynajmniej czas od czasu 
nieuniknionem, a wobec wzrostu lud- 
ności i zwiększenia spożycia krajowe- 
go będą zapewnie i w przyszłości 
nieuniknione, to bezwarunkowo szko- 
dliwym i niewytłumaczalnym czasami 
jest dowóz do Polski niektórych wa- 
rzyw i owoców strefy klimatycznej 
umiarkowanej. Niedawno jeszcze jed- 
ną z całkiem znacznych pozycyj przy- 
wozowych stanowiła u nas — cebula, 
której w r. 1927 przywieźliśmy prze- 
szło na 2 mlj. zł.; na 6 mlj. w tymże 
roku przywieźliśmy Śliwek, a w ciągu 
pierwszego tercjału r. b. przywóz Śli- 
wek przekroczył już T milj..—dla po- 
równania dodać można, że na takąż 
sumę przywieźliśmy do kraju rudy 
żelaznej; notowany jest tenże przywóz 
grzybów suszonych i różnych  prze- 
tworów owocowych z Czechosłowacji 
it. d. Są to wszystko zjawiska nie- 
normalne, które wcześniej czy póź- 
niej winny ustać, 

Wywoz cukru, do niedawna jeszcze 
jednego z głównych filarów naszego 
eksportu, mimo rosnącej wytwórczo- 
Ści widocznie się obniża; według do- 

tychczas ogłoszonych danych wynie- 
sie on w ciągu bieżącej kampanii naj- 
wyżej 60—70 proc. wywozu kampanji 
zeszłorocznej i z pewnością mniej od 
połowy wywozu podczas rekordowej 
kampanji 1924 roku. Stoi w związku 
poczęści ze wzrostem spożycia we- 
wnętrznego, poczęści z trudnościami 
zbytu: tylko na rynkach państw bai- 
tyckich i skandynawskich cukier nasz 
utrzymuje się . zwycięsko, ustępując 
gdzieindziej bądź tańszemu cukrowi 
trzcinowemu, bądź premjowanej pro- 
dukcji obcych krajów (Sugar Subsidy 
Act w Anglji). Gdyby nie Szczerba, 
którą ten spadek wywozu powoduje 
w bilansie handlowym, nie byłoby w 
tem zjawisku nic szkodliwego. Stan 
rzeczy, przy którym ceny eksportowe 
stanowią zaledwie: około 40 proc. cen 
wewnętrznych, nie może być uważany 
za zdrowy i normalny. 

4. Produkcja hodowlana. 
Stałe nadwyżki wywozowe daje 

produkcja hodowlana, obrót wytwo- 
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Po obu stronach szosy, .po której 
pędzi nasze auto, „uciekają” jak 5та- 
lone pola... zboża... morwy... kuku- 
rydza... mnóstwo esparcety. Aniśmy 
się spostrzegli, jak wpadliśmy... do Re- 
publiki San Ma rino. 

Cała wzdęta jak bąbel. Jedna fak- 
tycznie góra — Monte Titano! — na 
szczycie której miasto San Marino, a 
u której stóp trzy spore wioski 
Wjeżdżamy przez średniowieczną bra* 
mę do staroświeckiej, ogromnie, sta- 
roświeckiej stolicy, liczącej dwa tysią- 
<e mieszkańców—na 12 tysięcy ogółu 
ludności, niepłacącej żadnych  po- 
gazów. 

Czy to pani westchnęła? Nie? To 
widocznie ja sam. 

Ratusz. Urzęduje w nim aż dwóch 
prezydentów Republiki. Własne; woj- 
sko. Teatr podczas karnawału. Gazeta: 
„ll Popolo Sanmarinese". Rząd włoski 
wypłaca corocznie 800.000 lirów za 
sóli tytoń, exportowane z San Marino. 
To pokrywa cały budżet suwerennego 
państwa; nie potrzeba mu innych do- 
<hodow „niestatych“. Ten raj na zie- 
mi ma wszystkiego 60 kwadratowych 
kilometrów obszaru. Domek ciasny — 
lecz własny! Czegoż trzeba więcej? 
Korzystali z jego gościnności nawet 
tacy wielcy wygnańcy-tutacze, jak Ga- 
žibaldi, jak Kossuth. 

Kto założył „Republikę San Mari- 
nc? Pewien wielki wojak Marinus, co 
został eremitą na tej górze, jeszcze 
w czwartym wieku ery Chrystusowej. 
Miał przyjaciela i wspólnika. Zwał się 
Leo. Od Marinusa i od Leona wywo- 
dzą sie wszystkie rodziny w San Ma- 
rino. Okrutnie stare wszystko rody 
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Obu zaś założycieli państwa na 
Monte Titano Kościół kanonizował. 
Stąd nazwa republiki: San Marino. 

Co więcej? 
Na miły Bóg, niechże pani nie 

pyta, iak ekspedjentka w sklepie. 
Choćby się za miljon złotych kupiło, 
jeszczeby zapytała: 

— Co więcej? - 
San Marino nie jest — dotąd!—re- 

prezentowane w Lidze Narodów. Na- 
tomiast ma swoich konsulów po šwie- 
cie Bożym. l z tego są sanmaryńczy- 
cy okrutnie dumni. Dochód ze znacz- 
ków pocztowych San Marino, ucho- 
dzących... wybaczy pani... wśród la- 
ików za „osobliwość, pokrywa pensje 
konsularne. 

Mniejszości narodowych w Repu- 
blice San Marino niema wcale; niema 
też kwesji żydowskiej — niema też 
ulicznych kwest, 
‚ — Jest natomiast nieustanny przypływ 
i odpływ cudzoziemców, co jest dla 
miasta i kraju istną manną z nieba. 
Bo też—niech-pani rozejrzy się do- 
koła z tego Monte Titano! Co za wi- 
doki na wszystkie strony! Te Apeniny, 
zaśnieżone w głębi... ta dolina Ma- 
rechji, porosła ciemnemi lasami... w 
lewo - Adrjatyk! 

Patrzmy, patrzmy, wchłaniajmy w 
siebie to piękno krajobrazowe, nie- 
wysłowione. Doprawdy, dlatego tylko, 
aby oglądać takie widoki, warto było 
tu przyjechać... 

Nie ruszać się 
Ge, J. 

Przez imaginację. 
z. Wilna. 

rami której po stronie biernej polega 
głównie na przywozie skór surowych 
i wyprawionych, w drugim rzędzie 
tłuszczów jadalnych, po stronie czyn- 
nej zaś—na wywozie trzody chlew- 
nej, jaj, masła i mięsa. Łączne saldo 
dodatnie tego działu sięga 200 milj. 
zł. rocznie. 

Przy istniejącem w Polsce rozka- 
wałkowaniu własności ziemskiej i nad- 
miarze rąk roboczych oraz wobec 
istniejącego zagranicą wielkiego zapo- 
trzebowania na produkty hodowlane, 
dział ten przedstawia olbrzymie możli- 
wości rozwojowe i w przyszłości sta- 
nie się zapewnie jądrem i kręgosłu- 
pem strony wywozowej naszego bi- 
lansu handlowego. Rozwój hodowli 
krajowej i ulepszenie metod produkcji 
garbarskiej pozwoli z pewnością po- 
wstrzymać dowóz skór zagranicznych, 
możliwości zaś rozwojowe wywozu 
produktów hodowlanych są — jak 
Świadczą przykłady Holandji i Danji, 
ostatnio również Łotwy prawie nie- 
ograniczone. Że życie gospodarcze w 
Polsce zdążyło już możliwości te wy- 
czuć, świadczą o tem same cyfry: wy- 
wóz trzody chlewnej od r. 1914 do 
r. 1927 wzrosł od 24,1 ml. fr. zł. do 
91,5 ml., wywóz jaj od 16,2 ml. do 
97,2 milj., wywóz masła od zera do 
23 milj. Pierwsze cztery miesiące r.b. 
notują w porównaniu z tymże okre- 
sem: w roku zeszłym wprawdzie przej- 
šciowe zapewnie obniżenie wywozu 
jaj z 49 miłj. zł. do 39 milj.. wzrost 
natomiast wywozu masła z 6 do 16 
milj. i wywozu trzody chlewnej z 35 
do 70 miljonów zł. Ulepszenie metod 
przeróbki i konserwacji, standaryzacja 
towaru i usprawnienie działalności 
handiowej przez usunięcie zbyteczne- 
go pośrednictwa są obecnie główne- 
mi postulatami polityki gospodarczej 
w tej dziedzinie. 

5. Produkcja drzewna, 
Rzut oka na statystykę handlu za- 

granicznego zdaje się prowadzić do 
analogicznych wniosków w dziale 
produkcji drzewnej. Wywóz drzewa 
od szeregu lat stale wzrasta, w roku 
1927 dochodzą do liczby siedmiokrot- 
nie wyższej, niż w roku 1922, jeszcze 
w 1924 r. wywoz drzewa stanowił 
około 10 proc. całego wywozu, w 
roku 1927 wysunął się już na pierw- 
sze miejsce, stanowiąc 24,5 proc. 
ogólnego wywozu. Tendencja ta utrzy- 
muje się i nadal; w pierwszym tercjale 
r. b. wywoz drzewa osiągnął sumę 
194 milj. zł. wobec 190 milj. w od- 
powiadającym okresie roku ubiegłego. 

Posiadając zaledwie 0,33 ha lasu 
na głowę ludności i spożycie drzewa 
już teraz całkiem znaczne, Polska z 
istoty swojej nie może być zaliczona 

do rzędu państw, wykazujących znacz- 
niejsze nadwyżki eksportowe drzewa 
i jego przetworów. Cyiry powyższe 
Świadczą więc o tem, że dziś pro- 
wadzimy w dziedzinie produkcji leśnej 
gospodarkę w wysokim stopniu de- 
wastacyjną i rabunkową, co wcześniej 
czy później będzie musiało na go- 
spodarce narodowej dotkliwie się 
zemścić. W dziedzinie tej należy ocze- 
kiwać rychłego załamania się, które 
albo będzie wynikiem odpowiedniego 
posunięcia ze strony polityki gospo: 
darczej państwa, albo też - najdalej po 
paru latach — będzie następstwem cał- 
kowitego wytrzebienia nadających się 
do eksploatacji przestrzeni leŚnych i 
wtedy z kolei nastąpi okres, w któ- 
rym Polska zmuszona będzie przejść 
do obozu importujących drzewo 
państw. j 

Przy tym stanie rzeczy zjawiskiem, 
zasługującem na szczególnie ostre 
potępienie, jest wywoz drzewa nie- 
obrobionego, ilościowo przewyższają” 
cy u nas prawie dwukrotnie wywoz 
wytworów i półwytworów drzewnych. 

6. Produkcja górnicza. 
Dodatnim jest dla nas również i 

to w wysokim stopniu obrot wytwo- 
rami produkcji górniczej, W ciągu 
4-ch lat 1924 1927 ogólne saldo do- 
datnie tego działu naszego bilansu 
Eo ORegO wyniosło około miljarda 

Sz 
Pasywna strona tego działu skła- 

da się głównie z przywożonych wy- 
sokoprocentowych rud żelaznych, nie- 
zbędnych dla naszego hutnictwa že- 
laznego, oraz rud cynkowych, nie- 
zbędnych także dla ogromaie rozbu- 
dowanego hutnictwa  cynkowego, 
którego potrzeb nie: zaspakaja pro- 
dukcja rud krajowych. Import ten po- 
siada charakter inwestycyjny, w znacz- 
nyn: nawet stopniu posiada cechy 
obrotu  uszlachetniającego i zastrze- 
żeń żadnych nie nasuwa. 

Wśród pozycyj, figurujących po 
stronie biernej tego działu, miejsce 
dominujące i naczelne zajmuje wy- 
wóz węgia. Wywóz ten jest w b. wy- 
sokim stopniu zależny od konjunktur 
na rynkach Światowych; przed wojną 
celną z Niemcami wynosił on około 
2,5 milj. ton kwartalnie, w trzecim 
kwartale 1925 r.—bezpośrednio po 
wybuchu zatargu celnego z naszym 
zachodnim sąsiadem — obniżył się do 
1,4 milj. ton, w trzecim kwartale r. 
1926 w wyniku strajku angielskiego 
podniósł się do 6 milj. ton i od po- 
czątku r. 1927 utrzymuje się na po- 
ziomie mniej więcej jednakowym 

niespełna 3 milj. ton kwartalnie. War- 
tość rocziiego wywozu węgla: z Pol- 
ski waha się około sumy 200 milj. 
tr. zł. 

Wywóz węgla posiada u nas cha- A 
rakter wybitnie dumpingowy i jest 
prowadzony ze stratą dla gospodarki 
narodowej kosztem konsumenta kra- 
iowego; konjunktury na rynkach Świa- 
towych handlowi tym artykułem bez- 
warunkowo nie sprzyjają. Na rynkach, 
skandynawskich i bałtyckich, stano- 
wiących główne rynki zbytu dla na- 
szych producentów węglowych, drugi 
już rok toczy się zaciekła walka mię- 
dzy produkcją angielską a produkcją 
polską, połączona z wielkiemi strata- 
mi dla obu stron. Położenie kresu 
tej walce w drodze znalezienia  jakie- 
goś kompromisu na wzór Paktu Sta- 
lowego lub porozumień wielkich kon- 
cernów naftowych, byłoby, zdaje się, 
i możliwe i wskazane i korzystne dla 
wszystkich zainteresowanych. 

B. znaczne nadwyżki wywozowe, 
sięgające 50 milj. fr. zł. rocznie, daje 
także obrót pochobnemi ropy  nafto- 
wej. Szereg okoliczności jednak, mię- 
dzy któremi wymienić należy wyczer- 
pywanie się naszych złóż naftowych, 
wysokie koszta produkcji, konkuren- 
cja Rosji i Rumunji oraz ostatnie wy- 
nałazki techniczne w dziedzinie upłyn- 
nienia paliw twardych nie rokują zbyt 
świetnej przyszłości tej dziedzinie na- 
szej produkcji krajowej. 

7. Przemysł metalowy. 
Grupę deficytowych z punktu wi- 

dzenia naszego bilansu handlowego 
gałęzi naszej wytwórczości krajowej 
otwiera przemysł metalowy, do któ- 
rego zaliczymy wszystkie stadja prze- 
róbki metalów, poczynając od hutni- 
ctwa i kończąc na wytwarzaniu naj- 
bardziej precyzyjnych maszyn i in- 
strumentów. 

Po stronie czynnej tego działu fi- 
guruje przedewszystkiem wywóz cyn- 
ku, pod względem wytwórczości któ- 
rego Polska obok Stanów Zjednoczo- 
nych i Belgji zajmuje jedno z pierw- 
szych miejsc w Świecie. W roku 1927 
wywóz cynku dał nam 109 milj. fr. 
zł; w roku bieżącym wywóz ten iloś- 
ciowo nawet się powiększył, chociaż 
wobec spadań cen Światowycą na ten 
produkt dał nieco gorsze wyniki #- 
nansowe. W porównaniu z cynkiem 
podrzędną rolę odgrywają w tym 
dziale rury, blacha żelazna i stalowa, 
wreszcie szyny kolejowe i inne wyro- 
by żelazne. 

Strona bierna działu tego składa 
się z szeregu pozycyj o różnym cha- 
rakterze i znaczeniu niejednakowem. 
Przywozimy w rosnących ilościach 
przedewszysikiem metale, u nas nie- 
wydobywane, jak np. miedž i cynę, 
następnie różne półwytwory hutnicze 
oraz w bardzo znacznych ilościach 
różne maszyny, aparaty i środki ko- 
munikacji. Produkcja krajowa w nie- 
licznych dopiero dziedzinach zaczyna 
zastępować import zagraniczny: do- 
piero półtora roku temu przestalismy 
sprowadzać z zagranicy tabor kolejo- 
wy i dopiero po wielu latach stanie 
się dła nas może niepotrzebny przy- 
wóz maszyn rolniczych i kotłów  pa- 
rowych — przyrzędów stosunkowo 
nieskomplikowanych i wytwarzanych 
już teraz w znacznych ilościach w 
kraju. 

Ogólne sałdo ujemne obrotu wy- 
tworami przemysłu metalowego w r. 
1927 sięgnęło około 150 mitj. fr. zł. 
Ostatnio deficyt ten jeszcze się po- 
głębił: w ciągu pierwszych czterech 
miesięcy r. b. wyrobów metalowych 
sprowadziliśmy z zagranicy na sumę 
okrągło dwukrotnie większą, niż w 
tym samym okresie roku ubiegłego, 
—podczas gdy wywóz pozostał pra- 
wie bez zmiany. Zaznaczyć należy, że 
wywóz zeszłoroczny w tym dziale też 
był więcej niż dwukrotnie większy od 
przywozu w r. 1926. Należy poważ- 
nie liczyć się z możliwością, że tego- 
roczne Saldo ujemne tego obozu 
sięgnie kwoty 350 - 400 milj. zł. 

Wzrost importu maszyn i wyro- 
bów metalowych nie jest zjawiskiem 
ujemnem, przeciwnie ;świadczy on o 
postępującej rozbudowie i racjonali- 
zacji naszych urządzeń technicznych i 
warsztatów rolnych, jaki przemysło- 
wych. Z czasem dowóz ten nam zna- 
komicie się opłaci, umożliwiając dal- 
sze uniezależnienie się od zagranicy 
pod względem dowozu wyrobów go- 
towych, a może nawet lokowanie 
drobnych nadwyżek eksportowych w 
krajach słabiej uprzemysłowionych. 
Dziś jednak ciąży on poważnie na 
naszym bilansie handlowym. 

(D. N.). Michał Król. 

SPORT. 
Regaty na jeziorze Trockiem. 
Dowiadujemy się, że w dniu 8 bm. 

odbyło się kolejne zebranie członków Ka- 
mitetu Organizacyjnego  Wszechpolskich 
Związkowych Reget Żeglarskich na jeziorze 
Trockiem. Prezes Komitetu, Dyr. Szwy” 
kowski poinformował zebranych, że Woje- 
woda Wileński, p. Władysław Raczkiewicz, 
łąskawie obiecał swoj protektorat. 

Program regat obejmuje: 
Dnia 29 czerwca w piątek nastąpi ot- 

warcie przystani, spuszczanie na wodę 
nowonabytej joli, oraz jej chrzest, 

Wieczorem wielka zabawa, połączona 
z loterją fantową. 

„ Dnia 1 lipca. Eliminacyjne regaty olim- 
pijskie. 

Sekcja komunikacyjna zapewnia bez- 
pośrednią komunikację autobusową z Wii- 
na; Dyrekcja Wileńska uruchamia specjalne 
ranne pociągi w dniach 29. VI i 1. VII. do 
Landwarowa.   

Początek wyścigów o godz. 4-ej. 

Dnia 6 czerwca 1928 r. 
w wieku 

województwa Poleskiego. 

kój Jego duszy 

zmarł po ciężkich 

ste 
M 

„.EMANUEL BLANA 
Pogrzeb odbył się dnia 9 czerwca 1928 r. 

Dnia 10 czerwca 1828 r. odpraw 

i aługich cierpieniach M 
łat 60 

R: х 

w majątku Dąbrowie, 

wiona została Msza Święta za spo- 

0 czem zawiadamia pozostała w głębokim żalu RODZINA. 

  

KRONIKA 
CZWARTEKI 
#4 ог Wschód sł. g. 3 m. 31 

Bazylego Zach. sł. o g. 19 m. 48 
jutro 

Ne SerceP. J. 

Spostrzeżenia meteorologiczne 
Zakładu Meteorologii 0. 5. В. 

z dnia —- 13 VI 1928 r. 

Ciśnienie | 167 
średnie w m. 1 

Temperatura j ; 
średnia į + 

Opad za do- ! z 
bę w mm. l 

Wiatr J przewažający 1 Zachodni. 

Uwagi: Pogodnie 
Minimum za dobę —2C. 
Maximum na dobę 15>C. > 

Tendencja barometryczaa: wzrost ciśnienia. 

KOŚCIELNA. 
— 40 godzinne nabożeństwo. W pią- 

tek po oktawie Bożego Ciała t. j. 15 czerw- 
cą r. b. w kościele Sióstr Wizytek przy 
ul. Rosa rozpocznie się 40-to godzinne na- 
bożeństwo przed uroczystością Najśw. Ser- 

ca Jezusowego. й 
Porządek nabożeństwa przez trzy dni: 
Piątek: prymarja o 7-mej — wotywa o 

9-tej—suma z kązaniem o 11-ej —rieszpo- 
ry o 5S-tej- 3 ) 

Sobota: prymarja o 7-mej 
10-ej nieszpory o 5-ieį. 

Niedziela: ten sam porządek co w pier- 
wszym dniu. i 

Z soboty ,na niedzielę nocna adoracja 
Najśw. Sakramentu. : 

Ponadto w piątek doroczna procesja Z 
z kościoła O.O. Jezuitów. 

WOJSKOWA. 
— (r) Nie 3-ch miesięczny termin 

wypowiadania służby, lecz |-o miesięcz- 
ny obowiązuje w oddziałach wojskowych. 
W związku z okólnikiem Prezydjum Rady 
Ministrów oraz stosownie do rozkazu Min. 
Spraw Wojsk., dotyczących zmiany 3-ch 
miesięcznego wypowiadania stosunku Służ- 
bowego na 1-nomiesięczny termin, który 
winien być stosowany do niższych funkcjo- 
narjuszów, mianowanych do odwołania 
oraz wszystkich pracowników cywilnych 
kontraktowych, zajmujących stanowiska niż- 
szych funkcjonarjuszy (zarówno nowoprzy- 
iętych, s też i poprzednio zatwierdzo- 
nych), Dowództwo Okręgu Korpusowego 
III zarządziło stosowanie się do tych roz- 
porządzeń. 

Niezależnie od tego wszystkie umowy, 
uprzednio sporządzone, mają być odnowio- 
ne z uwzględnieniem zmian, przewidzianych 
w ostatnich odnośnych przepisąch. 

Termin zastosowania się do tych prze- 
pisów, oznaczono na 15 bm. 

— (0) Przepisy mundurowe przyspo- 
sobienia wojskowego. Władze wojskowe 
zatwierdziły przepisy mundurowe kilku or- 
ganizącyj przysposobienia wojskowego, jak 
związku strzeleckiego, „Sokoła* i t. d. 

Według nowych przepisów  organiza- 
cjom tym nie wolno używać takich części 
umundurowania, a zwłaszcza odznak, ze 
których poznaje się armję regularną. Za- 
kaz ten odnosi się do gwiazdek, galonów 
srebrnych i oksydowanych na ramienni- 
kach, srebrnych wężyków, patek i wypu- 
stek na kołnierzach, guzików, orzełków na 
tarczy. jeżeli która z organizacyj odznak 
tych używa, ma je niezwłocznie usunąć. 

Broń wolno nosić tylko przy publicz- 
nych występach. Nie wolno też używać ty- 
tułów wojskowych. 

SZKOLNA. 
— Dyrekcja Gimnazjum Sióstr Na- 

zaretanek powiądamia, że egzamina wstęp- 
ne od kl. Il-ej do Vi-ej włącznie rozpocz- 
ną się 18-go czerwca o godzinie 9-ej. Po- 
dania przyjmowane będą do ló-go b. m.; 

Egzamin wstępny do kl. l-ej odbędzie 
się dn. 27-g0 czerwca o godzinie S-ej i 
28-go o godz. 10-ej. Podania do kl. l-szej 
składać można do dnia 25-40 b. m. 

— (0) Równoległe klasy gimnazjal- 
ne. Ostatnio zostało wydane rozporządze- 
nie w Sprawie otwierania równoległych 
klas gimnazjalnych dla młodzieży, która 
ukończyła pełaą szkołę powszechną i pra- 
gnie kształcić się dalej. Rozporządzenie 
przewiduje otwarcie dodatkowych kląs, po- 
cząwszy od 4-ej wgórę w tych wszyst- 

kich gimnazjach, które posiadają 'do tego 
odpowiednie warunki lokaiowe. Nowe od- 
działy mają być otwarte z początkiem no- 
wego roku szkolnego. 

— (o) Przymus noszenia mundurów 
dla uczniów szkół Średnich. Z począt- 
kiem roku szkolnego 1928—29 wchodzi w 
życie przymus noszenia mundurów przez. 
ucznió » szkół Średnich państwowych, spo- 
łecznych i prywatnych. Wzory umunduro- 
wania będą określone przez Ministerstwo* 

Przymus ten nie będzie obowiązywał 
w przyszłym roku szkolnym jedynie klas 
óśmych. 

Równocześnie Ministerstwo wprowadza 
jednolite legitymacie dla uczniów wszyst- 
kich szkół średnich. 

Obydważ te zarządzenia mają na celu 
wprowadzenia kontroli nad zachowaniem 
się uczniów po zą murami szkolnemi. 

Nieprzestrzeganie tych przepisów po- 
ciągąć będzie za sobą represje do relego- 
wania uczna ze szkoły włącznie. 

Nowe legitymacje uczniowskie. 
Ministerjum WR. i OP. nadesłało do Ku- 
ratorjum szkolnego okólnik, z którego wy- 
nika, że poczynając od początku roku 
szkolnego nastąpi zmiana przepisów, doty- 
czących korzystania przez młodzież szkoł- 
nę z ulgowych przejazdów kolejami. 

Zmiana ta polega na tem, że młodzież 
obowiązana będzie okazywać władzom 
władz kolejowych oprócz zaświądczeń szkol- 

wotywa O 

nych (obecnego wzoru)—legitymącje ucz. 
niowskie. 

Każda kategorja szkół posługiwać się 
będzie legitymacjami o kolorze odmien- 
nym: dla gimnazjów niebieski, dla zakła- 
dów kształcenia nauczycieli—czarny, dła 
szkół zawodowych —zieiony. 

KOMUNIKATY. 
— Wileńskie Koło Związku Bibljo- 

tekarzy Polskich. W piątek 15 czerwca 
1928 r. o godz. 8-ej wieczorem odbędzie 
się 53 zebranie członków Koła z odczytem 
p. Włodzimierza Piotrowicza p. t.: „Wypo- 
życzanie książek w  bibljotece uniwersy- 
teckiej”. 

Goście mile widziani. 
46-sta Środa Literacka przedostat- 

nia w bieżącym sezonie odbędzie się dziś, 
we czwartek 14 bm. w zwykłym lokalu ul. 
Św. Anny 4, o godz. 8 wiecz. 

Na Środzie tej omawiane będą różne 
wileńskie zagadnienia kulturalno-artystycz- 
ne, aktualne w chwili obecnej. Między in- 
nemi dyrektor Targów Północnych p. Łucz- 
kowski wygłosi pogadankę na temat stro- 
ny artystycznej wystawy wileńskiej. Zapro- 
szeni są prócz członków Związku Litera- 
tów przedstawiciele  Prezydjum miasta, 
szereg fachowców z łona władz miejsk ch 
i rządowych, sympatycy Śród Literackich, 
oraz wszystkie osoby, interesujące się 
rozwojem Wilna pod względem kulturał- 
nym. 

ZABAWY. 
-— „Sobótki i wianki* w noc śwjęto- 

jańską dorocznym zwyczajem organizuje 
w ogrodzie po-Bernardyńskim T-wo „PŹP* 
Wkrótce ogłosimy bliższe szczegóły tej 
tradycyjnej zabawy. 

„— Nowe kabie telefoniczne otrzyma 
Wileńszczyzna. Dowiadujemy się, że Mi- 
nisterstwo poczt i ielegrafów opracowało 
plan budowy szeregu kabli telefonicznych 
na całem terytorjum Rzeczypospolitej. Wi- 
ieńszczyzna zdobyłaby przy tej okazji 
kable na linji: Wilno— Białystok — Warsza- 
wa, dług. 419 klm. i Wilno - Turmonty, 
dług. 157 klm. Prócz tego kresy nasze 
otrzymają jeszcze jeden kabeł, Białystok— 
Baranowicze, dług. 200 kim. 

RÓŻNE. 
— Sprostowanie. We wczorajszym nu- 

merze „Słowa” w sprawozdaniu z Walnego 
Zgromadzenia Przedstawicieli Kresowego 
Związku Ziemian zaszły następujące omył- 
ki w druku, a mianowicie powinno być: 
„Podatek gruntowy projektuje się podnieść 
o 100 proc.*, a dałej „wreszcie podatek 
majątkowy, wycofany z Sejmu stanowić 

miał 5 pro mille i t. d.* 

— (r) Zmiana odznaki „Orlęta”. Ka- 
pituła odznaki honorowej „Orlęta* posta- 
nowiła wobec przypadającego w tym ro- 
ku 10-cio lecia obrony Lwowa, zmienić 
kształt dotychczasowych odznak, tembar- 
dziej, że odznaki dotychczasowego typu są 
już zupełnie wyczerpane. 

Ze zmianą odznak i dyplomów  prze- 
prowadzona będzie ścisła weryfikacja, tak. 
że obecnie odznaczenie tu będą mogły po- 
siadać jedynie osoby istotnie do tego upra- 
wnione. 

Na przyszłość tylko te odznaki „Orląt* 
będą ważne, które na stronie odwrotnej 
będą miały wybity napis: „Ewidencja Or- 
ląt*, liczbą porządkową i odpowiedni znak 
własnościowy; dyplomy zaś zaopatrzone 
będą okrągłą pieczątką, odbitą tuszem 
czerwonym. 

7е względu na ściśle określony termin 
wymiany odznak i dyplomów należy zgło- 
szenia kierować jaknajspiesznej pod ad- 
resem: „Ewidencja Orląt", Lwów, ul. Ko- 
ralnicka |. 4, parter. 

TEATRY i MUZYKA. 

— Teatr Polski (sala „Lutnia*). Osta- 
tnie przedstawienie „Niespodzianek 
rozwodowych*. Dziś po raz ostatni w 
sezonie grane będą „Niespodzianki rozwo- 
dowe", niezmiernie zabawna farsa Bissona 
i Marsa, wraz z dodatkiem rewjowym. 

— Jutrzeįsza premjera. Pierwszy wy- 
stęp Mieczysława Dowmunta i prima- 
donny HelenyKamińskiej. Jutro poraz pier- 
wszy w Wilnie grana będzie ostatnia no- 
wość scen zagranicznych, komedja muzy- 
czna, pełna wpadających w ucho melodyj, 
oraz humoru W. Kollo „Tylko ty“, którą 
wprowadza na scenę K. Wyrwicz-Wichrow- 
ski, zaś stronę muzyczną przygotował ka- 
pelmistrz Mieczysław Kochanowski. 

Ze względu na przyjazd do Wilna Mie- 
czysława Dowmunta, do którego publicz- 
ność od szeregu lat jest stęskniona, jak 
również na udział w tej komedji muzycz- 
nej primadonny teatru „Nowości* Heleny 
Kamińskiej, M. Szczęsnej, $. Marjańskiego, 
M. Lenka, Z. Opolskiego i innych, premije- 
ra wzbudziła żywe zainteresowanie. | 

WYPADKI I KRADZIEŻE. 
— Ofiara burzy. Dn. 11 bm. wskutek 

uderzenia piorunu został raniony uczeń 
szkoły 12-letni Mieczysław Rutkowski 
(Legionowa 1.) Lekarz pogotowia udzielił 
poszkodowanemu pomocy. | 

Ё Mity mąž. Dn. 11 bm. zostata po- 
bita przez męża 27-letnia Michalina Bile- 
wicz (Ogórkowa 17), której rozbito głowę. 

Wezwany „lekarz pogotowia udzielił 
poszkodowanej pomocy. 

— Wściekły pies. Dn. 12 bm. została 
pokąsana przez wściekłego psa Marją Mar- 
cinkiewicz (Beliny 30). Psa zabito. 

— Z okna na bruk. Dn. 12 bm. pod- 
czas mycia okna wypadła i rozbiła Sobie 
zm Teofila Marcinkiewicz (Stroma 12- 

į Poszkodowanej 
pomocy. 

pogotowie udzieliło 

ofiary. 
— H.-Q. dla najbiedniejszych zł. 1 
— Bezimiennie dia najbiedniejszych 

   

   



  

  

SŁOWO 

lat go się widuje w siodle. Sam fakt, że RADJO—WILNO. Kino- oline" Parter od | zł., Balkon 70 gr. Szlagier Paryża! Świat nizin i świat błyszcz 5 
$ ? : : . : “ . ących szczytów 

Wyścigi konne. jego „nieszczęśliwy wypadek* był pierw- PEDRA || | Tear „Ielios | ksiže i APASŽKA“ (MILOSC ZA PIENIĄDŽE) porywający romans # udziałem czarującej gwiazdy Virginii 
szem jego „leženiem“ na torze,—jaskrawo ! Wiłeńska 38. Valli i George O Briena. Dyplomaci rządzą światem, a dyplomatami kobiety! Seansy o g. 6, 8 i 10.15. У j 

Dzisiejsze zapisy. 
to ilustruje. Mój brat Stanisław, który swe- 13.00 — Transmisją z Warszawy: 
  

  

  

  

  

  

Ł Gonitwa z płotkami o nagr. 700 zł. sygnał czasu, hejnał z Wieży Mariackiej w IKI —— - — - —н 
& PNE: С , no- Dziś premiera! Największy sensacyjno-zalonowy dramat w 160 aktach, pełen emocjonujących przygód i | 

Opea RE oe Śliwińskiego, 2) A e 2 К ra 2 0: konka O iai а Teatr „Polonia awantur miłosnych p. t. „PERŁY i KOBIETY". W rolach tytułowych: najsłynniejszy akrobata Świata. Talaso į 

kaj Polmoodie* S-ki Lubelskiej, 3) nem, cytuje w swej książeczce » 2 16.00 -16-25: Transmisja = Warszawy: | Ą.Mickiewicza 224 Albertini i urocza Rosjanka Elžbieta Pinajef. Nad program: Arcywesoła bohaterska komedja w 2 akt. p. t. | 

"SEO chit* St, Bronikowskiego, 4) „Ma- w Służbie sportsmena* stare przysłowie z „Tspy POI R OZ u „Leo, pogromca Lwów*. Początek o g. 5.30, Ost. 10.25, 
ъ * St. ‚ 4) » US X A u „Radj a" wyg! : ае oi a ės a DODY OOOO ZET O CCA SSB оааа = ie 

++ Gr. Ofic. 9 p. S. K., 5) „Erica“ rtm, Koranu, mniejwięcej tej treści: „że nigdy ZA 2 : : argi IS 

Dougialio i por. Juścinskiego. ten nie zna czempionatu blasku, kto się AAS Muzyka z płyt gramofo- | Kino- « i Dziśl Wielki wieczór poezji i piesni! Na srebrnym ekranie wyświetla się najgłosniejsze arcydzieło Freda 

Il. Gonitwa z płotkami o nagr. 500 Zł. nie tarzał w piasku”. Ponieważ major TO- nowych. SR Teatr „Vanda Nibla podług powiešci Aleksandra Dumasa „DAMA KAMELJOWA“ erotyczny dramat w 12 akt. W rolach | 

Dystans 2100 mtr. Н ° в z, 16:45 170.00: Chwilka litewska. Wi ik 30 tytułowych: Norma Tolmagde i Roland Gilbert. Podczas wyświetlania filmu. będą wykonane przez znanych | 

Niko* D 2) „St czek w Wilnie pierwszy raz leżał w pias : „00: Chwilka : ielka 30. Ariystów: onejówach arie One -Krakdta" | in 

2) „Blódwęniko: por. Donnerą. ) аЗ. Kuo aim, ai dt; 1700-1715: Komunikat harcerski. o ) perowych arie z opery „Tray - 

Bronchit“ St. Bronikowskiego, 3) „Dago- ku na torze wyścigowym, dopiero OC 16] 17.15 17.40: „Wartości muzyczne jazz- 
naoścież droga do 
  

ber“ K. K. Ważyńskich, 4) „Tancerka" itm. chwili otwartą mu stoi 

Reliszko, 5) „Bandurka” i 6) „Bajeczna" — czempionatu i w tej dziedzinie,—czego mu 
obie rtm. Dowgiałło i por. Juścińskiego. erdecznie życzę. 

i s 
D: o. 6-nagr. 700 zł, Chociaż trzeba wiedzieć, że to nie jest 

х 1) „Jazon“ Gr. Ofic. 21 p. uł., 2) „Du- tak łatwo, ponieważ wielka jest różnica 

najec* por. Donnera, 3) „Atlanta" S-ki Lu- pomiędzy jazdą konkursową a wyścigową, 

bandu* odczyt z działu: „Muzyka* wygłosi . 
Stanisław Węsławski*. į 

17.45-—18.55: Transmisįaz z Warszawy: | 
koncert w wykonaniu orkiestry domrzys- ; 

stów pod dyr. Bazylego Zubrzyńskiego. į 
19.05—19.30: Audycja literacka: Auto- 

recytącja poetycka wiersze własne O umę- 

Od dnia 9 do 14 czerwca 1928 r. 1 H « według powieści Stefana Kiedrzyńskiego w 
włącznie będzie wyświetlany film: „LEW MÓDIA 12 aktach. W roli głównej: Marja Malicka z 
udziałem inarynarki wojennej i handlowej oraz lotnictwa morskiego. Orkiestra pod dyrekcją p. 
Wł. Szczepańskiego. Kasa czynna od g. 5 m. 30, w niedzielę i święta od godz, 3-ej m. 30. Po- 
czątek seansów O godz. 6-ej, w niedziele i święta od godz. 4. Następny program: „PASIERBICA* 

Kiejski: Kinematograt 
Kutturalno-Oświatowy 

SALA MIEJSKA 
wi. Ostrobramska 3 | 
  

belskiej, 4) „Alfa II" por. Abramowicza, 5) ; rządko bardzo te dwa talesty idą w pa- 

    

„Herołd* Gr. Ofic. 9 p. S. K, 6) „Dago- 

ber“ K. K. Wažyfskich, 7) „Byle-Jaki“ pik. 
aa: 8) „Kaprys“ Gr. Ofic. 9 p. 

3. K. 
IV. Steeple-chase o nagr. 1000 Zl. Dy- 

stans 3200 mtr. 
1) „Brawo* Gr. Ofic. 21 p. uł., 2) 

„Mignon* ppor. Šliwinskiego, 3) „Bandura“ 
por. Alexandrowicza, 4) „Umizg” rajr. Fale- 

wicza, 5) „Wojak“ por. Donnera, 6) „Ho- 
rodenka“ Gr. Ofic. 21 p. uł., 7) „Czarow- 
na“ ptk. Kozierowskiego, 8) „Ma Coquinc* 
por. Jankowskiego. 4 ь 

V. Gonitwa plaska — pocieszenia Ww 
nagr. 500 zł, Dystans 1600 mtr. 1) Puszta 
Ski Lubelskiej, 2) Droga St. Bronikowskie- 
go, 3) Mista płk. Karatiejewa, 4) Pas d“ 
Argent St. Bronikowskiego 5) Esmeralda 
por. Kamionko i Aleksandrowicza. 

VI. Steeple-Chase o nagr. 700 zł. Dys- 

tans 3000 mtr. 1) Bandura por. Aleksan- 
drowicza, 2) Xalapa mjr. Falewicza, 3) 
Caraibe ppłk. Rómmula, 4) Liberty Ki 
*Ważyńskich, 5) Moment 9 p. SK. 6) Mig- 
non por. Śliwińskiego. 

VII. Gonitwa włościańska o nagrodę 

400, 120 i 40zł. dla koni włościańskich. 
Dystans 800 mtr. 

Hasi faworyci. 
1) Magnat, Umykaj, Polmoodzie 2) 

St. SŁ Bronchit, bandurka 3) Jazon He- 
ro d 4) Umizg, Horolnka 5) Mista, Es- 

meralda 6) Caraibe, Bandura, 

* Rierzrzęśliwy wypadek majora  Toczka 
W Wilnie. 

Kto pamięta, ile do przewrotu bolsze- 

wickiego moje barwy wygrały steeple-chai- 

sów, ten wie że mam prawo w tej sprawie 

głos zabierać, — 2 dyktuje mi to także 

obowiązek, — ponieważ od rana okrzycza- 

nego dnia „Armji Wileńskiej”, listem chore- 

go prezesa do Zarządu, było mi zdane 

oraesidium Wileńskiego Towarzystwa Wy- 

ścigowego i z tem odpowiedzialność za 

sobie imię tego klubu. 

Gazety zarzuciły Zarządowi naszemu 

winę, „że budowa jednej z przeszkód była 

tak fatalna, że mogła się nietylko grobem. 

jeźdca, majora Toczka, ale i cennego ma- 

terjału końskiego w postaci jego Kaszte- 

łana. Ogłoszono urbi et orbi, że rów za- 

rośnięty trawą stał się przyczyną katastro- 

ty, — że był niefachowo zbudowany, — że 

powołanie komisji wojskowej dla zbadania 

torów steeplowych będzie skutkiem tego“- 

*Viadomość ta zatytułowana była: „Nie- 

szczęśliwy wypadek majora Toczką w 

Wilnie". 

Wszystkie te ciężkie zarzuty są nieu- 

zasadnione, i łatwo je odeprzeć, — lecz 

przedewszystkiem trzeba wyjaśnić pojęcia 

elementarne. 
Trzeba wiedzieć, że na każdej prze- 

szkodzie w steeplu może kark skręcić 

taksamo jeździec jak i koń. Za dowód 

niech służy fakt, że niedawno zwycięzki w 
Grand National dżokiej zabił się tydz eń 

- później na małym prowincjonalnym torze 

steeple chisowym. Przeszkoda się na to 

buduje, aby przeszkadzała. Inde nomen. 

Dalej, major Toczek jest ogólnie ob- 
wieszczonym znanym jezdcem konkurso- 

wym, na torze zaś jest bardzo młodym 
sportsmenem. Nie trzeba mieszać tych 

dwuch pojęć. Na torach dopiero od dwuch 

Н. BALFOUR. 

* OALRA © DORUMENTY 
ROZDZIAŁ V. 

Binks decyduje się prowadzić 
śledztwo na własną rękę. 

Neda nie opuszczały złe przeczu- 

cia i podczas drogi do Londynu 

nerwy jego  naprężały się coraz 
bardziej. 

Binko spotkał go na dworcu i 

autem udali się na Green street, gdzie 

miał na nich czekać Jack. 

W drodze Ned próbował uzyskać 

od Binksa bardziej istotnych wiado- 
mości, ale bez powodzenia. 

— Podejrzewam, że Jonah mógłby 
nam dużo wyjaśnić, gdyby tylko się 
zdecydował mówić, odrzekł Binks, 
— ale biedny murzyn jest podobny 
do psa, który stracił swego pana i 
nie ma do nikogo zaufania. Nie po- 
wie ani słowa, zanim go nie przeko- 
na się. Jestem bardzo rad, że przy- 
jechałeś. 
„Jack nie jest bardziej rozmowny, 

niż Jonah, a jednak pewien jestem, 
że pełną ma głowę hipotez najprze- 
różniejszych, z któremi nie chce się 
podzielić. 

‚ — Zapewne, jednak żaden z was 
nie pomyślał o tem, że Bill mógł 
wyjechać w jakiejś sprawie i dla je- 
mu tylko znanych powodów  posta- 
nowił odbyć podróż incognito. 

— Mój drogi, — odrzekł Binks, 
Jack ani na chwilę nie chciał zasta- 
nowić się nad tego rodzaju hipotezą, 

rze. W konkursie np. oddaje się po skoku 

cugie koniowi,-- w steeplu zaś naodwrót, 

trzyma się go za pysk, aby nie było „nie- 

szczęśliwego wypadku*. Ma się rozumieć 
cum grano salis. To też tych dwuch, talen- 

tów przewidzieć nie można trzeba odcze- 

kać. Takim czempionem na dwie strony 

jest pułkownik Rómmel, który równie do- 
brze jeździ wyścigi jak konkursy. 

Dłatego nie trzeba się znowu zbytnio 

przerażać spadnięciem majora Toczka z 

Kasztelana. A jeżeli się już przeraziliśmy, 

to trzeba być sprawiedliwym i konsek- 

wentnie powinniśmy przerażeni bić we 

dzwony z powodu upadnięcia pułkownika 

Rómmła tembardziej, Który 1-„0 czerwca 

upadł z koniem na murze i nie tylko się 

KK. nie skarżył, lecz przeciwnie w okrzyczanej 

„Armii Wileńskiej” 3 czerwca zajął drugie 
miejsce na świeżo kupionej Signorinie Ro- 
manelli, a 4 dni później na niej „wygrał 

„Wileński Steeple-Chaise*. Gdy go popro- 

siłem o współpracę przy powiększaniu to- 
ru steeplowego,—na którym nam, znany ze 

swej bezinteresownej pomocy prezes Ale- 

xandrowicz ofiarował nową przekątną, po- 

nieważ coraz większe nagrody wymagają 

poważniejszych przeszkód, muru tego nie 
krytykował, ani nie radził go zetrzeć Zz po- 

wierzchni ziemi, lecz go zostawiliśmy, ta- 
kim, jaki był. 

Co do zarzutu, że rów ów był niefa“ 
chowo zbudowany i zarośnięty, — stanow- 

czo go odpieram. Stary sportsmen steeplo- 

wy, rtm. Kapiszewski, wróciwszy ze Lwo- 

wa po przeczytaniu artykułu wiadomego, 

podszedł do mnie i sam mi zaproponował, 

abym się na jego zdanie powołał. Nie u- 

waża on „Rowu Wileńskiego", tak samo, jak! 
inne przeszkody, które zastał i przez które 
skakał na torze tutejszym, za dyletanckie i nie 
sporting-like. | rację ma, ponieważ w r. 
1926 przeszkody te zbudowała komisja 
techniczna, składająca się z majora Ekse i 
mnie. Przerabiališmy tor х małego zupeł- 
nie. Rów ten już był, — a my nie zmniej- 

szališmy go nic, lecz zostawili jaki był, bo 
był dobry. A nie był on ani wtedy, ani te- 
raz szkaradnie zarośnięty, Ślicznie zadar- 

niony. Był to rów otwarty (open ditch, of- 
ener Graben, otkrityj row), jak wojłok z 

małą szczoteczką, Rów ten najzupełniej 

się usprawiedliwił, gdyż od lat wielu wiele 

steepli przez niego przeszło i żaden koń 

nigdy się na nim nie przewrócił. Przecież i 
Kasztelan na nim nie upadł, lecz jeźdca 
Stracił dobre kilka metrów za przeszkodą. 

Widzieliśmy to wszyscy, a najbliżej byli 
jadący w tej chwili tuż za majorem Tocz- 
kiem jeźdcy, mjr Falewicz, por. Bobiński, 

rtm. Kapiszewski, por. Donner, — na któ- 

rych się powołuję jako świadków. 

Nie trzeba takich rzeczy pisać, gdyż 
się szkodzi Towarzystwu, które ma zamiar, 
może jeszcze w tym roku, stanąć w rzędzie 
czołowych torów pizeszkodowych w Pol- 

sce, jak przystoi najstarszemu w Polsce po 

Warszawie Towarzystwu wyścigowemu, — 

a sport wyścigowy jest rzeczą piękną i 
Szląchetną. Fair play! Józef Brezo, 

wszystkium zastanawiające, że wido- 
cznie nie miał on zamiaru powracać 
do Londynu, gdyż najął yacht, który 
oczekiwał na niego w la Manche z 
z poczciwym Jonahem na pokładzie. 

— Czyż to możliwe? 
— jest to fakt stwierdzony. Miał 

on przybyć w niedzielę wieczór. Nie 
mogąc doczekać się swego pana, 
Jonach powrócił we wtorek wieczór 
do mieszkania przy, Green street. 
Boyd zapłacił komorne za pół roku 
zgóry i wydał rozporządzenia, co do 
powrotu twego. ! 

— Oto wszystko, czego zdołałem 
się dowiedzieć. Jonah nie chce nic 
mówić do twego przyjazdu. Wygląda 
tak nieszczęśliwie» że przykro na nie- 
go patrzeć. 
Es 

Billa! 
Gdy przybyli na Green street, na 

spotkanie ich wybiegł Jonah, pochwy- 
= rękę Neda i uścisnął ją z całej 
siły. 

— O, massa Ned, 
powrócić! 

Dużo smutku w tym domu, ale 
teraz wszystko się ułożyć, kiedy pan 
tutaj. 

Jonah wytarł oczy chustką i, opa- 
nowując wzruszenie, dodał: 

Kapitan Strickland czekać w 
bibljotece. 

— Dobrze, pójdę do niego. Nie 
trzeba się martwić, Jonahu, wszystko 
się ułoży, — uspakajał Ned. 

Jack Strickland wstał na ich po- 
witanie. Twarz jego przybrała wyraz 
powagi. 

Przypuszczam, 

myślę, Jonah uwielbia 

Bogu dzięki, 

że Binks już 

a i ja, muszę wyznać, że nie wydaje wtajemniczył ci szystko? —- 
mi się to zbyt prawdopodobnem. ak. ył cię we wszy 

Musisz dobrze znać Boyda? Mimo to nie mogę się zupeł- 
—. Do pewnego stopnia, tak. Ale nie zorjentować, — oświadczył Ned. 

powiedz mi coś więcej o tej sprawie? 

Oto wszystko, co wiem: Boyd 
— Bo też niema nic wyraźnego. 

Ale, Jack, wydajesz mi się za- 
udał się do ĆCombe, chcąc Spędzić niepokojonym. Czyżbyś przypuszczał, 
tam koniec tygodnia, jak to ułożyli z że stało się... nieszczęście? 
ordem Fairleigh. Jedno jest w tem — Szczerze mówiąc, jestem  bar- 

czonym przez bolszewików .KS. pr. Budkie- 

wiczu—wygłosi Kazimiera Iłłakowiczówna. 
19.30 - 19.55: „Drogi komunikacyjne w 

Polsce* odczyt z działu „Nauka o Polsce" 
wygłosi adjunkt U. 5. B. Mag. Marjan Iwa- 
nowski» : 

20.00—20.25: Transmisja z Warszawy: 
„Wśród książek* przegląd najnowszych wy- 
dawnictw - omówi prot. Henryk Mościcki. 

20.30 22.00: Transmisja z Warszawy: 
koncert wieczorny. S 

22.00-22.30: Transmisja z Warszawy: 

Sygnał czasu, komunikaty P. A. T., poli 

cyjny, sportowy i inne. A 
22.30 —23.30: Transmisja «muzyki tane- 

cznej z Warszawy. 

GIELOA WARSZAWSKA 
13 czerwca 1928 r. 

Dewizy i waluty: 
Tranz. Sprz. Kupno 

Holandja 359 70 360,60 358,80 
Londyn 43,51 43,62 43,40 

№\у-ТогК 3,90 8.92 8.58 
Paryż 35,03 35.125 34.95 
Praga 26,415 26.48 26.35 
Szwajcaria 171,77 172.20 171.35 

Stokhoim 239.20, 239.80, 238.66 
Wiedeń 125,37 125.68 12506 
Włochy 46,87 49,99 46,75 

Papiery procentowe: 

Dolarowa 87——,- —- 
Dolarówka 93,25 94 
5 proc. konwersyjna 67 
Pożyczka kolejowa 62 
6 proc. pożyczka dolarowa 1920 r. 87.— 

10 proc. pożyczką kolejowa 104 - 
10 proc. Kolejowa 104. 103.75 
Listy i obl.Banku Gosp. Kraj. 94— 
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Obwieszczenie 
-Komornik przy Sądzie Okręgowym w 

Wilnie, Franciszek Legiecki w mieście Wil- 
nie, przy ul. jakóba Jasińskiego Nr. 1 m. 
3 zamieszkały, zgodnie z art. 1030 UPC. 
podaje do wiadomości publicznej, że w 
dniu 20 czerwca 1928 roku o godz. 10 ra- 
no w maj. Ościukowszczyzna gm. Tur- 
gielskiej odbędzie się sprzedaż z licytacji 
należącego do Stanisława  Rodziewicza 
majątku ruchomego składającego się Z 
traktora N.T.Y. 7/0745, oszacowanego na 
sumę 2000 złotych. 

Komornik (—) Fr. Łegiecki. 

EZEGE5ESESES IS 22 EA ES ESL a bana 

Obwieszezenie 

„ Komornik przy Sądzie Okręgowym w 
Wilnie, Franciszek Legiecki, w mieście 
Wilnie, przy ul. jakóba Jasińskiego Nr. 1 
m. 3 zamieszkały, zgodnie z art. 1030 UPC. 
podaje do wiadomości publicznej, że w 
dniu 19 czerwca 1928 roku o godz. 10 ra- 
no w majątku Taboryszkach, gm. Turgiel- 
skiej odbędzie się sprzedaż z licytacji na- 
leżącego do Jėzeia Skarbka-Ważyńskiego 
majątku ruchomego składającego się z 
traktora innych maszyn rolniczych i in- 
wentarza żywego, oszacowanego na sumę 
3.300 złotych. 

Komornik ( - ) Fr. Legiecki. 

dzo zaintrygowany tą sprawą, 
— A jednak mógłbym dać głowę, 

że Bill nie ma ani jednego wroga. 
— Cóż ty możesz o tem wie- 

dzieć? 
— Nie mogę tego dowieść, 

wystarczy go poznać trochę, 
brać tej pewności. : 

— Drogi Nedzie, nie możemy nic 
twierdzić stinowczo. Niech fakty mó- 
wią za siebie: Otóż Amerykanin ten 
zjawił się u nas nagle, niewiadomo 
skąd i dlaczego, najwidoczniej cho- 
dziło mu o poznanie lorda Fair- 
leigha... ` 

— Aeż... ŁR 
— Poczekaj chwileczkę. Potem 

wysyla cię do Szwajcarji, a sam w 
tym czasie udaje się do Coombe. 
Przed wyjazdem najmuje yacht, który 
ma czekać nań w la Manche.;Podejmu- 

ale 
by na- 

je znaczną sumę w banku i wydaje 
rozkazy służącej, dotyczące twego 
powrotu, poczem, natychmiast po 
wyjeździe jego do Devonshire, Jonah 
udaje się na pokład yachtu. Widocz- 
nie Boyd uważał, że będzie zmuszo- 
ny opuścić nagle brzegi Anglji i to 
nie zwykłą drogą — okrętem, lecz 
własnym yachtem. Jakich więc wy- 
padków spodziewał się i co wpłynę- 
ło na zmianę jego projektów? Musi- 
my znaleźć odpowiedź na te pytania! 

-— Ależ, Jacku, Bill. nie jest zbrod- 
niarzem! AŻ oj. 1 

-— Moj kochany, pamietaj, že bar- 
dzo często ludzie, których najmniej 
posądzamy, popełniają najgorsze 
zbrodnie. Ale uspokój się, nie mam 
w danej chwili na myśli Boyda, gdyż, 
gdyby był złoczyńcą, potrafił lepiej 
ukryć Ślady. Tymczasem wszystko, 
co przedsięwziął, nie miało charakte- 
ru tajemnicy. Jedynie wynajęcie yach- 
tu było poniekąd zachowane w ta- 
jemnicy. 

— Więc jakież jest twoje zdanie 
o tem? 

—- Nie wiem nic jeszcze. Do tego, 
co powiedziałem, muszę dodać, że 

Wydawca Stanisław Mackiewicz. Redaktor odpowiedzialny Witold Woydyłłe. 

    

                        

    

  

Dziś! Wie.kie arcydzieło filmowel p. t. „CRZYWÓPRZYSIĘŚCA* (Wspomnienia Krwawych Dai), 
‚ Wielki dramat erotyczny w 10 dużych aktach, osnuty na tie rewołucji trancuskiej, 

śnego romansu Baronowej Orczy. W rolach głównych wybitni artyśći francuscy: 
ton, Pedro de Cordoba, kioimes Herbert. Okropności rewolucji | Kolejowe „OANSKO” | 

(abok dworca kciejowego). 
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FORTEPIANY, PIANINA i FISHARMONJE 
pierwszorzędnych Zagranicznych i 

„fabryk TYLKO GWARANTOWANEJ jakości 

Wiino, ul. Niemiecka 3, m, 6. 

A 

Niezależnie od stacji ładowa- 

anodow 

tarnie ręczne Sy- 

stem „Kupro“. Wieczne źródło 

bezpłatnie. 

„KUPRO' fabryka elektryczna 
Lwów, Jagiellońska 20. 

a aoc СОС 

Dr. POPILSKI 
choroby skórne i we 
neryczne. Przyjmuje 
od godz. 10 do li od 
5—7 p.p. W. Pohulan- 
ka 2, róg Zawalnej 
PO MLP. 

DOKTOR 

K. GINSBERS 
choroby weneryczne 
syfilis i skórne. Wil- 

Krajowych 

qbrodsiie 

  

  

djatermja. Mickiewi- 
cza 12, róg Tatar 

dostarczają no, ul. Wiłeńska 3, e- 
ELEKTRYCZNE lefon *567. Przyjm-=je 

u, bez” obsługi. od 8 do 11044 д0 8. 
SE $ S 

Wieczne baterje radjowe: = RZ 
e i żarzenia. LEĆ, Bokiūr-Medycyny 

A. BYMBLER 
ай choroby skórne, we- 

światła. neryczne į „pocz 
A ciowe. Elektrotera- 

y i kosztorysy | ne słońce górskie 

2i5 8. 
w.Z.P 43 

  

KAŻDY Radjoamator wie, czem 
įest-deiekt w aparacie odbiorczym 
KAŻDY defekt psuje odbiór i 

, denerwuje słuchacza. 

KAŻDY więc winien mieć pod 

ręką książkę, zawierającą rady i 

wskazówki, jak defekt taki usunąć 

PORARNIK DLA RADJOAMA- 
TORÓW, praca zbiorowa wy- 

bitnych iachowców wojskowych, 
pod red. mjr. inż. Krulisza, jest 

właśnie tem, co jest niezbędne 
dla każdego Radjoamatora. 

Cena egz. brosz. 3.50 Z., Opra- 
wionego 5, — zł 

Poradnik dla Radjcamatorów 
Do nabycia we wszystkich księ- 

garniach oraz w AJENCJI 

WSCHODNIEJ, Wilno, ulica 
Mickiewicza 4—6. 

Wydział Elektrtny Magistrai m, Wilna 
podaje do wiadomości osób Zainteresowa- 

nych w prowadzeniu zawodowo robót w 
przemyśle instalacyj elektrycznych o napię- 

ciu niskiem i wysokiem, że zgodnie z Roż- 

porządzeniem P. Prezydenta Rzeczypospo- 

litej z dnia 7 VI 1927 r. Dziennik Ustaw 

nr 53 (:468 $ 8) i Rozporządzeniem Mini- 

stra Przemy-łu i Handlu z dnia 9 ХИ 1927 
r. Nr 493 $ 2—3, powinni zaopatrzyć się w 
koncesje, które będą wydawane w Wydzia- 

le Przemysłowym Magistratu m. Wilna, po- 

kój nr 23. 

   

      

   

   

Glatman | 
Dyrektor Elektro *nf Miejskiej 

Inżynier. 

dom ten był okradziony w poniedzia- 
łek wieczór. 

Mój Boże! 
— Dokonał tego prawdziwy ar- 

tysta. Coprawda, nie wkradziono nic 

cennego. 
Skąd wiesz? 

— Gdy jonah powrócił we wto- 

rek, skonstantował, że kasa ognio- 
trwała została otwarta... \ 

— Jacku, ja o tem nie. wiedzia- 

łem! - przerwał oburzony Binks. 
— Wiem o tem i proszę 0 zacho- 

wanie tajemnicy. | 
Czego mógł szukać Ów zło- 

dziej? 
— W tem właśnie tkwi tajemni- 

ca. Zanim zacznę. poszukiwania, mu- 
szę dowiedzieć się wielu szczegółów 
z życia Billa Boyda. Mam nadzieję, że 
uda ci się przekonać Jonaha, by nam 
dopomógł. Przędewszystkiem musi 
nam powiedzieć, czy pan jego miał 
wrogów? Po śniadaniu powrócę, by 

dowiedzieć się, jaki będzie rezuitat 
waszej rożmowy. 

— | ja również przyjdę, —oznaj- 
mił Binks, chciałbym wreszcie do- 
wiedzieć się czego, po tem, jak stra- 
ciłem tyle czasu na tę sprawę; ja 
bardzo cenię swój czas! 

-- Wobec tego lepiej się nie fa- 

tyguj odrzekł żywo Jack —bo ni- 

czego się nie dowiesz. Gdy będziesz 

mi potrzebny, dam ci znać, у 

«.— Dlaczego mówisz do mnie tym 

tonem?—zdziwił się Binks, — znamy 

się od tak dawna, że nie  wzruszy 

mnie twój humor, oświadczam ci ka- 

tegorycznie, że nie będę nic publiko- 

wa! bez twego zezwolenia. 

= Bardzo mnie to cieszy, gdyż 

ty inaczej zupełnie zapatrujesz się na 
dyskrecję, aniżeli ja. Możesz napisać, 
jeśli ci się to podoba, że, zdaniem 
policji, Boyd zwarjował, a teraz zmy- 
kaj prędko, bo mamy do pomówie- 
nia z Nedem. 

Poczciwa twarz nieco dziecinnego 
Merridewa wyciągnęła się. 

zosfało przeniesiona na ui. MIGKIECICZA 9 m. 4a płciowe i skórne, ui. 
Wileńska 7, tel. 1067. 

BMWAWAWEE pas Taca 
ŁUKIEWICŻ 

choroby weneryczne, 
skórne i płciowe, ul. 
Mickiewicza 9, wejście 
z ul. Śniadeckich 1, 

451 

  

  

  

    

. DOKTOR ;przyjmuije ad 2 

D.ZELDZWIGZ | ge 
chor. weneryczne, : 

Syfilis, narządów Dr med. 
7. WĄSUWSKI 

POWRÓCIŁ. Cheroby 
uszu, gardłą i nosa. 
Wileńska 12 m. 3. 
Przyjmuje od 4 do 5. 

Wydz, Zdr. Nr 110. 

Choroby Sg, 
Sanatorjum  „Šalus“ 

tei. 271. Dr. Kupczyka Kra- 
' ы „i ków, Szujskiego 11. 

W. Zdr. Ni. 152. 8z 8122 

moczowych, od ® 
—1, od 5--8 wiecz. 

Kobieta-Lekarz 

Dr. Zeldowiczowa 
KOBIECE, WENE- 
RYCZNE, NARZĄ- 
DOW MOCZOW. 
cd 12--21 0d 4-0, 
ul. Mickiewicza 24, 

  

Sercą, 

Toalgta 

podług gło-ł 
L Flora la Bre-; 

francuskiej, rządy Dantona ią 
w. w niedziele o g. 4. PE 

£ ARUGZERAI 88 
Poszukuję pożyczki 
pod solidne zabezpie- 
czenie od 800 1.000 
zł. Oferty do Biura 
Reklamowego.  Gar- 
barska 1, dla P. K. 

AKUSZERKA 

w. Smiałowska 
przyjmuje od godz. 9 
da Mickiewicza 
46 m. 6. Niezamož- 
nym ustępstwa. 

Z.P Nr. 63 

POLECAMY — 
majątki ziemskie, | 
folwarki, parcele i ; 

domy į 
D. H-.K. „Zacheta“ į 

| Gdańską 6, tel.9-05 | 

AKUSZERKA 

OKUSZKO 
powróciłz i wznowiła 
przyjęcia chorych 
Mostowa 23 m. 6 

KUPIMY DOM 
natychmiast w śród-” 
mieściu od 25.000 do!. 
do 40.000, za gotów- 
= a. „Kresy 

iteńskie", Mickiewi- 

BL) cza 9, m. 4, z9 

| LETNISKA | paówła на лыы „Chevrolet* | 
USNRUD ASZWWWA OCZKU W pełnym ruchu do 

: sprzedania, ul- Weglo- 
Leiniskio z utrzyma-wa 19 m. I, od 12 do 

niem, okolto 5. p.p. 

Podajemy, do wia i B Dr. E. WOLFSON jezioro, ladiz miej: Eras jemy, Е K WII f kl SAR ; jezioro, tadna  miej- midorów, 

dorności że biuro 39 Tesy t S e ® omal moczo- SCOWOŚĆ. | Lukiszki, lance warzywa i 
Pańska 21 —t, od 1-ej Kwiatów, wielki wy- 

—o bór pięknych odmian, 
poleca prod. nasion 

S. Wilpiszewski. Sprze- 
daż w „Sklepie Rolni- 
czym* Wielka 15, 
(Szwarcowy 1. - 1 

do 5-ej g. p.p- 
  

  

& 
!. LOKALE B 

2 k * Zs w książecz- | 
ę wojsk. wy* 

Miesz anie daną przez P.K. | 
potrzebne 3 pokojo-U. Święciany na imię 
we, pożądane  naFeliksa Skipora, uric- 
Zwierzyńcu. Zgłosze- ważnia się. 0 tysz 
nia do „Słowa* pod | * GZĘNKNĘDJ „Ergo“. 

8 L 

je POSADY =; 
EZMIEKZSSGI 

POSZUKUJĘ 
jasna, dębowa, pracy administratora 

i łustrowa, sto- majątku  ziemskiego | 
jąca toczona lampalub nieruchomości w 
do sprzedania. Wia- mieście. Liczę 30 lat. 
domość: ul. Tatarska jestem kawalerem. 

  

RÓŻNE 

 ABANUKOGRZCZKOBEDBSEANNTKY H m. 3, od godz. 5Posiadam wykształce- 

® 
WOJSKOWE SPÓŁDZIELNIE 

i DOSTAWCY WOJSKOWI! 
Kawę zbiorową świeżo mieloną naj- 
lepszej jakości luzem i w opakowa” 
niu póleca Wytwórnia artykułów 

gospodarczych 

„BW“ Mauna Wajnsztejna 
Sr Wilno, ul Trocka 9, tel 500 

BUBSTDNEGOSDAGZUSESRANZE: 

    

Ogłoszenie 
W dniu 19 czerwca r. b., o godz. 10 

rano, w Szpitalu Św. Jakóba odbędzie się 
licytacja wartościowych' przedmiotów, po- 
zostałych w depozycie po zmarłych, Oraz 
nieodebranych we właściwym czasie przez 
chorych, wypisanych ze szpitala —0 
RECESTTTARZEZAERZOWOWY ЭВоои ЧВ SMD ISO MDK 

  

— Czy mam įto zrozumieć, jako 
nakaz nie zajmowania się tą sprawą? 

—zapytał. 
"Tak, odrzekł Jack, uśmiecha- 

jąc się.— jesteś przemiły, jako towa- 

rzysz, Binksie, ale nie masz dość do- 
Świadczenia, by brać udział w tak 
zawikłanem Śledztwie! 

— Dziękuję ci; odtąd rozpocznę 
poszukiwania na własną rękę. Uprze- 
dzam cię jednak, że gdy mnie bę- 
dziesz potrzebował, nie udzielę ci 
swej A : 

— Bedę o tem pamiętał!  odpar: 
wesoło Jack. A R 

Ned uśmiechnął się. Binks spoj- 
rzał na nich zimno i wyszedł, trzas- 
nąwszy drzwiami. 

— Obraziłeś go, —rzekł Ned. | 

- Tak, zdaje się. ale to przej 
dzie! 

ROZDZIAŁ V. 

Szafka japońska. 

Zegar wydzwonił drugą, gdy Jack 
wchodził do bibljoteki i  zbudził 
drzemiącego przed ogniem Neda. 

— | cóż? —zapytał. 
Ned mruczał niewyraźnie: 

Usiądż, zdaje mi 
zdrzemnęłam się trochę. 

— Tak, ale zbudź się już. 
mawiać z (stę 
— Bardzo długo. ' Opowiedział 

mi dużo nieprawdoj лН podobnych rzeczy. 

— Przedewszystkiem Bill nie na- 
zywa się Boyd i narodziny jego są 
otoczone mgłą tajemniczości. Oto, co 
opowiedział mi Jonah: : 

Alaska jest jego miejscem 
urodzenia. John Boyd rodem. z 
Texasu poszukiwał złota w roman- 
tycznej krainie północnej i tam właś- 
nie spotkał matkę Billa. Z tego, co 
mogłem wywnioskować z opówiada- 
nia jonaha, wyaika, że kobieta ta 
była w nędzy i umierająca. Boyd 
plzyszedł jej z pomocą, a po jej 

się, że 

Czy 

o 7-ej. 

a 

В. Wilenkin i 6-ta 
Spółka z ogr. odp. 
Wilno, ul. Tatarska 
20, dom własny. 
Istnieje od 1843 r. 
Favryka i skład 

mebli: 
jadalne, sypialne, 
salony, gabinety, 
łóżka niklowane i 
angielskie, kreden- 
sy, stoły, szafy, 
biurka, krzesła 
dębowe i t. p. Do- 
godne warunki i 

na raty. 

e £l9znie średnie. Mogę 
m przedstawić kaucję 

hypoteczną na własną 
posiadłośc. . Łaskawe 
oferty proszę składać 
w . admin. „Słowa* 
sub B Z. SR 

WARSZAWIANKA 
wychowawczyni nąu- 
czycielką poszukuje 
posady do młodszych 
dzieci z całodzienną 
opieką. Posiada dos- | 
konałe _ świadectwa, 
francuski i _ metodę 
Froebla.  Przygoto- 
wuje do gimnazjum. 
Wyjedzie na _ wieś. 
Adres: Wielka 27 m. 2 

= l 6e92 

  

  

śmierci zajął się dzieckiem i zabrła 
je ze sobą do Texasu. Człowiek ten 
musiał być bardzo energiczny. Bę- 
dąc nieżonatym, przywiązał się do 
Billa i adoptował go potem. 

Jonah twierdzi, że Bill nie mia! 
nigdy nieprzyjaciół. Od najmłodszy 
lat lubiany był i kochany przez 
wszystkich otaczających go i nie miał 
najmniejszego nieporozumienia. Nie 
dziwi mnie to, gdyż nie spotkałem 
człowieka O tak łagodnym i miłym 
charakterze. 

Gdy w dzieciństwie czasami wpa- 
dał w złość, nie wywierał jej na żad- 
nej żyjącej istocie, uderzał worek z 
kortoilami lub drzewo, wołając, że 
B Dego wroga. 

ack wyprostował się i Abia yprosto! się i zapytał 

— A to ciekawe, powtórz mi do- 
kładnie słowa Jonaha! 

Ned zebrał myśli i rzekł: 
— Nie będzie to łatwe, gdyż Jo- 

nah niedużo wie, a to, co mówił, jest 
bardzo skomplikowane. Bill nazyyał ° 
swego  mniemanego wroga „РФег | 
Morgan* i z największą złością rzu- 
cał się na martwy przedmiot, który 
miał uosabiać wroga. Jonah pytał go 
nieraz, czy Peter Morgan nie żyje, a 
Bill odpowiadał, że żyje, ale on, Bili, . 
zemści się na nim, gdy dorośnie. 
Jonah zdołał dowiedzieć się na tyłko 
tyle, że ów nieznany Peter zabił 
Ojca i matkę Billa i umknął do 
Anglji. 

Doprawdy—mruknął Jack w 
głębokiem zamyśleniu — to bardzo 
ciekawe. Ale, ale, czy Bill nie zosta- 
wił żadnego listu do ciebie? 

Kazał mi powiedzieć, że w 
banku pozostawił dla mnie list, ode- 
brałem go natychmiast i jestem zdu- 7 
miony, gdyż ofiarował mi znaczną 
sumę. Nie mogę zrozumieć, dlaczego » 
to uczynił! 

TRA 

Druk. „Wydawnictwo Wileńskie"* ul. Kwaszelna 23. 
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