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Ryga, 10.go sierpnia 

Prasa kowieńska nie posiada się 

ze złościi z okazji uroczystego przy- 
jęcia w Polsce, a zwłaszcza w Wil. 

nie na stacji, przedstawicieli "przy- 

. sposobienia wojskowego Łotwy, Es- 

tonji i Finlandji. — Jakto?! — pisze 

«Lietuva» — w staiicy Litwy?! — I 

znów bezsilna złość i gniew  polity- 
ków kowieńskich, skupia się na gło- 

wie, Bogu ducha winnego, p. Ulma- 
nisa, ministra spraw zagranicznych 

Łotwy. — „Uimanis jeździł do War: 
szawy! U'manis kroczy na pasku 

« Warszawy! Ulmanis wykonuje tajne 

instrukcje Warszawy!*| 
Te i podobne temu głosy prasy 

kowieńskiej winien sobe p. Uima- 

nis zanotować skrupulatnie i przekonać 
wreszcie, iż żadne filowanie w kierun: 

ku Kowna nie pomoże, że przykrości 

jakie wyrządza olakom rząd łotew- 

ski i ucisk w Łatgalji i podróże do 

Kowna, nic nie wskórają, że raz u- 
znane Wilno jako ziemie polskie, 
zawsze stanie na przeszkodzie do 
porozumienia, że rząd Kowieński nie 

ufa Rydze, a nawet nienawidzi ją i... 
że czas pomyśleć o realnej polityce 
zagranicznej, a zaprzestać chimerycz- 

nych marzeń «o związku bałtyckim z 
Litwą». —Chyba.. że nowy minister 

nosi się z myślą odwołania z Wina 

p. Donasa, do tego jednak nie do- 

puści już nie tylko myśl polityczna 
Łotwy i testament Mejerowicza, ale 
i cały, trzeźwo myślący naród ło- 

tewski. R: 

Ten sam konsul w Wilnie, pan 

Donas, bawił ostatnio w Rydze i 
udzielił wywiadu przedstawicielom 

prasy. W wywiadzietym konsuł Donas 

naszkicował handlowe i kulturalne 

stosunki łotewsko:polskie. 
Konsul  rozporządza szerokim 

rejonem, do którego wchodzą woje- 

wódziwa: Wileńskie, Nowogródzkie i 

Poleskie. Dia Łotwy największe zna- 

czenie posiada województwo Wileń- 

skie, którego granice stykają się z 

Łotwą. 

W obecnej chwili w Wilnie znaj. 
duje się duża ilość obywateli łotew- 

skich. Jakkolwiek kompetencji konsu.. 
la podiegają jedynie sprawy handlo- 

we, konsułat w Wilnie pracuje ró- 
wnież nad zbliżeniem kuliuralnem 

obydwuch narodów. Pod tym wzglę 
dem duże znaczenie mają wycieczki. 
Oto w roku zeszłym wyjeżdżała na 
Łotwę wycieczka rolników. «Reduta» 
wyniosła bardzo dodatnie wrażenie 
z Łotwy. Wileńskie T-wo krajoznaw- 
cze ofiarowało iotewskiemu i-wu ge- 
ograficznemu album z widokami Wił- 
па { & @. 

Natomiast o stosunkach handlo- 
wych, wyrażał się p. konsul ujemnie 
Konjunkiura dla Łotwy nie jest przy- 
chylna. Główna przyczyna — brak 
stałej umowy handlowej i polityka 
celna Polski. Przed niedawnym czasem 
Łotwa przywoziła do Polski ryby, ka- 
losze, podeszwy, masło, oleje roślin- 
ne, puszki konserw. Ponieważ same 
konserwy, obłożone są w Polsce wy- 
sokiem cłem, niektóre fabryki ryskie 
otwarły w Wilnie swe oddziały. 
Obecnie oddziały te są w stanie li. 
kwidacji, a łotewski eksport spadł do 

minimum. Natomiast Polska — zda- 
niem p. Donasa — wywozi dužo do 
Lotwy. 

Nietylko jednak handel z Polską 
przybiał obecnie konjunktury nieprzy 
chylne, Oio z kompetentnych źródeł 
dowiadują sie pisma ryskie, że w 
Moskwie odbyła się specjalna konfe: 
rencja, kióra postanowiła handlowe 
tranzakcje z Łotwą doprowadzić do 
możliwego minimum. Wszelkie zaś 
obstalunki kierować do Berlina, gdzie 
udzielono ostatnio dia Rosji obszer- 
ny kredyt towarowy, : 

Według jednak pewnych wiado- 
mości, zarządzenie to jest swojego 
rodzaju szaniażem ze strony Moskwy, 
która w ten sposób usiłuje użyć 
presji na bieg rokowań O zawarcu 
paktu o nieagresji. $ 

Tymczasem na granicy sowiecko- 
lotewskiej, množą się wypadki ostize- 
liwania pogranicznej straży i osób 
cywilnych przez granicznych zjentów 
G. P. U. Bywa, że zjenci ci strzelają 
poporstu „na wiwat*, iub „dla za: 
bawy“, a bywa też, że... zabijają 
ludzi Stosunki te doprowadziły 
wreszcie do interwencji dyploma- 
tycznej i przedstawiciel łotewski w 
Moskwie złożył na ręce Komisarjato- 
wi do spraw zagranicznych notę 
protestų, 

Jan Bułhak * 
Jagiellońska 8. Przyjmuje 9—6. 

Ceny zniżone. я 
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Zgromadzenie Narodowe © Paryżu. 
Otwarcie posiedzenia. 

PARYŻ, 10 Vill. PAT. O godz. 15-tej min. 15 otwarte zostało po- 
południowe posiedzenie Zgromadzenia Narodowego. Na przewodniczącego 
powołana sen. Mllos Lacroix, na sprawozdawcę sen Charona, poczem 
posiedzenie przerwano w celu umożliwienia komisji załatwienia projektu 
rządowego o konstytucyjnym charakterze ustawy o kasie amortyzacyjnej. 
W czasie dyskusji w komisji zabrał gos prezes Rady Ministrów Poincare 
prosząc o przyjęciu projektu możliwie bez wszelkich zmian. Komisja 
uchwaliła projekt rządowy z nieznacznemi tylko zmianami. 

O godz. 18:tej min. 15 wznowione posiedzenie Zgromadzenia Naro- 
dowego. Sprawozdawca Charon zaznaczył, iż uchwalony projekt będzie 
manifestacją wiary parlamentu i kraju w finansową odbudowę Francji. 
Przez akt ten Zgromadzenie stwierdza też uroczyście, iż zobowiązana 
Państwa będą szanowane. Następnie socjalista Blum oświadczył się prze: 
ciwko projektowi. Komunista Doriot zaatakował gwałtownie projekt a inni 
komunistyczni członkowie Zgromadzenia wszczęli hałas. W rezultacie 
deput, Doriot został wydałony z sali. Po uchwałeniu projektu posiedzenie 
Zgromadzenia przerwano o godz. 21 ej min. 10. 

Przyjęcie nagłości wniosku. 

WERSAL, 10,VIII, PAT. Na dzisiejszem posiedzeniu Zgromadzenia 
Narodowego, Poincare uzasadnił wniesiony przez rząd projekt ustawy, 
składajacy się z jednego tylko artykułu, który głosi, że autonomiczny 
ustrój kasy amortyzacyjnej posiadą charakter konstytucyjny. Kasa zasilana 
będzie przez dochody ze sprzedaży tytoniu, z podatku spadkowego 
i przez dobrowoiną daninę. Nagłość projektu rządowego została uchwa- 
lona. Zgromadzenie rozpoczęło dyskusję nad procedurą jaką należy zasto- 
sować przy wyborze komisji mającej zbadać projekt rządowy. W glosos 
waniu przez podniesienie rąk, przyjęto wniosek deputowanego Bonnefuss, 
polecający dwum komisjem finansowym lzby i Senatu wybranie komisji 
złożonej z 30'tu osób. 
EE=—=———-—>—>————- 2251 E TORE AAA 

Bezsilna złość Kowna. 
KOWNO. 10Vili. Pat. O pobycie fińskich i estońskich przedstawi- 

cieli organizącyj wojskowych w Wilnie, Lietuva pisze co następuje: Udział 
przedstawicieli organizzcji wojskowych państw bałtyckich w uroczysto- 

ściach na cześć marszałka Piłsudskiego w Wilnie, interpretować widocznie 

należy w ten sposób, że sąsiedzi północni nie zachowują neutralności w 

sprawie wileńskiej, Uczczenie marszałka Piłsu iskiego— pisze Lietuva —w li: 
tewskiej stolicy, która została na rozkaz tegoż marszałka zagarnięta Litwie 
w roku 1920, nosi charakter wyraźnej demonstracji politycznej. Udział 

naszych sąsiadów w demonstracji anty litewskiej w Wilnie musimy jed- 

nak uważać za zwycięstwo dyplomacji polskiej nad Bałtykiem. 

Intrygi niemieckie nad Bałtykiem. 
KRÓLE WIEC, 10. Viil (PAT). Ostpreussische Żeiiung zamieszcza za 

dziennikiem R3tes, Organem litewskiej chadecji, notatkę podkreślającą Że 
zagrożenie Litwy ze sirony Polski, oznacza jedaocześnie zagrożenie Łotwy, 
a szczególnie miasta Libawy. Rylas oświadcza, że łotewski minister, 
który próbowałby pośredniczyć między Polską a Litwą, zdobyłby sobie 
wieikie zastugi wobec p:ństw baityckich (7) 

Poseł Ładoś opuszcza Rygę. 
RYGA, 10.Viu. PAT. W dniu dzisiejszym prezydent republiki łotew- 

skiej przyjął na audjencji pożegnalnej ministra pełnomocnego Polski Ła: 
dosia, który w najbliższym czasie opuszcza Rygę. Prezydent Czakste uder 
korował posła Łidosia najwyższym orderem łotewskim— wielką wstęgą 
orderu <Trzech Gwiazd». 

Węgiel polski do Rosji. 
WARSZAWA  10.VIIL Pat. W związku z zawartą przez koncerny 

węglowe umową podjęte zostały pod koniec lipca pierwsze transporty 
węgla do Rosji. Umowa przewidywała wysyłanie po 50000 ton miesięcz- 
nie przez Gdańsk i Gdynię. Wobec zbyt późnego zawiadomienia przez 
reprezentantów sowietów © ich planie, powstała dyferencja zdań z kon- 
cernami węgiowemi, które twierdziły, iż nie będą w stanie wywiązać się 
ze swoich zobowiązań w miesiącu sierpniu. Dnia 7 b, m. odbyła się w 
tej sprawie konferencja w Gdańskiej dyrekcji kolejowej z przedstawicie- 
lami koncernów węglowych. Sprawę załatwiono ugodowo i pomyślnie z 
punktu widzenia naszego eksportu. 

Kramarz kandydatem na prezydenta 
WARSZAWA, 10 VIII. (fel, wł, Słowa). Narodni Listy donoszą, że 

w ostatnich dniach odbyło się ponownie zgromadzenie polityczne stron- 
nictw prawicy z udziałem gen. G:jdy. Na zebraniu tem postanowiono 
wysunąć Kramarza jako kandydata na prezydenta, i porozumieć się ze 
stronnictwem agrarnem, proponując mu tekę spraw zagranicznych, którą 
objąłby p. Hodża, obecny niinister rolnictwa. * 

Ważne porozumienie šrėdziemnomorskie. 
RZYM, 10 VIII. PAT, Podana wczoraį przez agencię Stefaniego wia- 

domość o zawarciu traktatu „włosko hiszpańskiego, wywołała powszechną 
sensację. Prasa rządowa stwierdza, że najpoważniejszym punktem traktatu 
jest zapewnienie neutralności na wypadek niesprowokowanego ataku, 
Prasa podkreśla znaczenie zawarcia traktatu wskazując na wspólne inte- 

resy Włochi H.szpanji na mcerzu Śródziemnem i w północnej,Afryce. 

Francja a Rumunja. 
PARYŻ, 10 VII. PAT Journal zaznacza, iż podpisany ostatnio trak- 

tat przyjaźni i neutralności między Francją a Rumunją mieści się ściśle w 
ramach pakiu Ligi Narodów. Traktat jest dalszym ciągiem szeregu — оК- 
dów zawartych przez Francję z wschodnią Europą w celu utrzymania 
pokoju na Bałkanach oraz dla obrony statutu terytorjainego jaki wyiwo: 
rzył się po wojnie. 

W Meksyku. 
MEKSYK, 10—VIil. Pat, Mimo c- 

świadczenia rządu meksyksńskiego, 
jź dekrety religijne będą zastosowane 
do dóbr kościelnych protestanckich 
w równej mierze jak do dóbr koś- 

storów protestanckich z prośbą O 
dostarczenie władzom meksykańskim 
spisu inwentarzy zarządzanych przez 
nich kościołów. 

MEKSYK, 10. Viil. PAT. Wedle 
rozporządzenia M-stwa Spraw Wew- 

    

  

cielnych katolickich, nie uczyniono 
dotychbzas żadnego kroku w celu 
dokonania nacjonalizacji małej ilości 
kościołów protestanckich w Meksy- 
ku. Rząd zadawala się oświadcze: 

"niem, iż zastrzega sobie na przysz- 
łość te prawo oparte na zasadzie, iż 
wszelka własność kościelna należy 
do narodu. Rząd zwrócił się do pa- 

nętrznych, wszystkie dobra należące 
do kościołów katolickich w całym 
kraju, zostają do czasu zakończenia 
się konfliktu zasekwestrowane, Księża 
w Meksyku wydali odezwę nawotu- 
jącą do poszanowania ustaw oraz 
konstytucji meksykańskiej z wyjąt: 
kiem tych artykułów, które naruszają 
faktycznie prawa Kościoła. 

pojedyńczego n-ru 15 groszy, 
Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem. 
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W 
Jesteśmy właśnie świadkami: 

pęka. 
Zanosiło się na to, zbierało się... 

A bynajmniej, jak się głosi dziś po* 
wszechnie, nie dopiero od roku 

1917 go, kiedy to za prezydentury 
Caranzy nastąpił konstytucyjny roz- 
dział państwa od, Kościoła. Prawda, 
wówczas stała się prawem zupełna 

laicyzacja szkół meksykańskich, „swo- 

boda wyznania” czyli wolność odpra: 

wiania nabożeństw została relegowana 
wyłącznie do świątyń lub do miesz- 

kan prywatnych; prawda, že autono- 

mja w sprawach kultu została odjęta 

pojedyńczym, jakby prowincjom, z 

których składa się Meksyk i prawo» 

dawstwo wyznaniowe stało się wy- 
łącznym atrybutem rządu związkowe- 

go Republiki Meksykańskiej; prawda 
tenże rząd centralny otrzymał przywi- 

lej ograniczania liczby księży, zabro- 

niono składać śluby zakonne, uiegło 
na wielką niekorzyść osób duchow- 
nych prawo spadkowe etc. Nie jest 

jednak, to, co się dzieje obecnie w 

Meksyku, ani  «kuliurkampfer» & la 

Bismarck, ani smutnej pamięci fran- 

cuskim '«combisme»'em, 

Przyczyn i źródeł formalnej erupcji 
o:gorączkowanych namiętności, kió- 
rej widownią jest teraz Meksyk, nale: 

žy szukač o wiele głębiej: zarówno 

w historji kraju jak w zróżniczkowa- 
niu się jego socjalnych żywiołów. 

Oczywiście, że nie będziemy się- 
gali do okropnych czasów «podboju» 

państwa Azteków przez Corteza i je- 

go towarzyszy. W 1550tym roku 

była już utworzona zaatlantycka Nowa 
Hiszpanja i pod żelaznemi hiszpafi- 
skiemi rządami pozostawał Meksyk 
aż do roku 1820-go Osadzenie przez 
Napoleona brata Józefa Bonaparte na 

tron w Madrycie dało hasło do 

етапсурасу]перо ruchu meksykan- 
skiego, co cel swój w lat kilka potem 
osiągnął: proklamując Meksyku nieza- 

wisłość. Nastąpiła potem długa ers— 
pronuncjamentów, kryzysów, prze- 
chodzenia władzy z rąk do rąk. W 
dobie tych walk  «wolnościowych» 

zaczęły grać rolę—a niemałoważną— 

elementy społeczne dotąd całkiem 

bierne. Wystąpili na arenę zapasów 
politycznych i klasowych tak zwani 
indosi, stanowiący prawie dwie trze- 
cie ludności tudzież meżysi, A trzeba 
pamiętać, że w owych jeszcze czasach 

ziemia w Meksyku rozbita była na 

mniejsze lub większe Jatyfundja, po- 
siadane z jednej strony przez kreolów 
potomków bezpośrednich towarzyszy 
Corteza, z drugiej przez—duchowień- 

stwo. Kler meksyk:nski stanął ławą 
po stronie Hiszpanów — i przegrał 
sprawę. Nie pomogło nic powołanie 

na cesarza 90° wzburzonego i kipią: 
cego Meksyku Maksymiljsna Н bs: 
burga. Pokonał go Juarez, znalazłszy 
potężne poparcie mas ludowych, wy- 

zyskując ideę republikańską, która 
przez lat 50 miała czas zapuścić w 
kraju korzenie wcale głęboko. W 
czerwcu  1867g0 został; cesarz 
Maksymiljan rozstrzelany w Queretaro, 
Z nim razem runęło ostatnie sięgnię: 

cie przez Kościół w Meksyku po 
władzę w państwie, aby się nie wy- 
razić; po absolutum dominium. | 

Od tej daty. nie od roku 1917-go 

utracił Kościół w Meksyku nietylko 
ogromne swoje, kilkusetletnie przywi- 
leje lecz i prawa, Już Jusrez. nie kto 

inny, pokonawszy cesarską ekspozy* 

turę Kościoła, odsunął Kościół od 
wszelkiego w kraju stanowiska mo» 

gącego w jakiejkolwiek mierze bruź- 

dzić władzy peństwowej, cywilnej, 
rządowej. Już wówczas upaństwo- 
wiono de jure wszelką własność nie 
ruchomą kościelną. Nie wprowadzo- 
no tylko tego stanu rzeczy w życie. 
Również i późniejszy dyktator Porti 
rio Diaz unikaż konfliktu z klerem, a 

duchowieństwo nie myślało oczywiś- 
cie drażliwej kwestji podnosić. 

Nieustanne tylko były  „tarcia* 
władz świeckich z duchownemi w 
dziedzinie wychowania i szkolnictwa 

jak 

SAABA 
rzód meksykański, 

CENA OGŁOSZEN: Wiersz milimetrowy jednoszpaliowy na stronie 2-ej i 3-ej 30 gr 
za tekstem 10 groszy, Kronika reklamowa lub nadesłane 40 gr. W n-ch świątecznych 

oraz z prowincji o 25 proc. drożej Ogłoszenia cyfrowe i tabelowe o 25 proc. drożej. 

Kolejni jednak prezydenci,?zaabsorbo- 
wani nieustanną wojną domową, na- 
wet nie brali się do usunięcia stanu 

ex lex, tembardziej, że musieliby u- 

zyskać jednomyślną zgodę potężnych 
gobernadores poszczególnych pro- 

wincyj. Zaryzykował prezyden Cet- 
ranza, lecz sam po dwóch latach znie: 
wolony był uznać, że... przeciągnął 
strunę. Zatrąbił na odwrót; nie: usłu 

chali jego «przyjaciele polityczni», da- 
ło to powód do rewolucji, w (której 
odmętach sam Czranza kark  skręch. 

Prezydentura dostała się do rąk jed- 

nego z indosów, czyli Indjanina, a 
meksykanscy Indjanie są bardzo gor- 
liwymi katolikami i oddani są całą 
duszą duchowieństwu. Tedy za rzą- 
dów prezydenta Obregona oczywiś 
cie, że do wojny z Kościołem nie 
przyszło. Dopiero gdy w 1924 ym 
wybrany został na prezydenia Czlles, 

— zaczął wrzód pękać. 

Calles jest z zawodu pedagogiem. 

Leży mu przedewszystkiem na sercu 
pełne usunięcie Kościoła ze szkol- 

nictwa. Jest on gorącym propagato- 

rem szkoły państwowej bez wszelkiej 

zgoła ingerencji do niej” duchowień: 
stwa. Zamknął seminarjum w Senorze 
i „zabrał się* do szkół klasztornych 

Pisze się wiele o „bolszewickich“ 

inklinacjach meksykańskiego prezy- 
denta. Niezawodnie, jest to radykał, 
Z jego inicjatywy podjęto w Meksyku 

„reformę agrarną* pod hastem „Zie- 
mi dla chtopal“ Lecz Calles jest w 
równej mierze radykałem socjalnym 
jak zażartym nacjonalistą, Gwałtowne 
rugowanie z Meksyku mnóstwa o* 
siadłych tam księży cudzoziemców 

tudzież zakonnic nie posiadających 
meksykańskiego obywatelstwa należy 

poczytywać za pierwszy odruch kse- 

nofobji, zaczynającej ogarniać coraz 
szerzej rdzenną ludność meksykańską. 
Nie zadaleko by się posunęło prze- 

widując w Meksyku rozruchy skic- 
rowane wogóle przeciwko cudzo - 
ziemcom, 

Wygnano legata papieskiego. Mon- 
signore Cresci znajduje się już obec- 

nie w New Yorku. Przyszło do gwał: 
townych demonstracyj robotników 

(występujących przeciwko duchowień- 
stwu), tudzież do formalnych walk u 

licznych np. w mieście Mexico. Pod- 
czes jednego z takich „incydentów * 
poseł Alvarez zastrzelił senatora 
Hernandesa Ga'vina, a przyjaciel se- 

natora sędzia Salcede palnął z rewol- 

weru w jakiegoś Bogu ducha win- 
nego przechodnia i strzaskał mu 
szczękę. Minister sprawiedliwości Ro* 
mero Ortega dostał w łeb butelką 
od jakiejś niewiasty i mocno jest 
ranny; w Kałedrze podczas nieopi- 

sanego ścisku wywołanego przez 

demonstrantów zaduszono  szesnaš- 
cioro dzieci... Słowem, kipi jużi wre 

co się zowie gorąca meksykańska 

krew. 
Mons. Cresci wierzy w interw en- 

cję dyplomatyczną krajów katolickich 
Tak już bardzo ma nią liczyć nie na: 
Jeżałoby. Nawet Ameryka Potudnio- 
wa nię okazuje się nazbyt skorą, Ar- 

gentyna milczy. Jedynie tylko wy: 
stąpiono z protestem w Santiago de 

Chile. 
Prezydent Calles prowadzi walkę 

ż duchowieństwem na gruncie szkol- 
nictwa. Otóż w Meksyku po za szko- 
łami prowadzonemi przez duchowień 
stwo (a przepełnionemi!) niema zor- 

ganizowanych szkół czysto cywilnych 
a tembardziej, jakby chciał prezydent 

Calles, bezwyznaniowych. Osobliwie 

niema internatów, gdzie lokować 
swoją dziatwę ludność (osobliwie z 

wyższych sfer) przywykła. Tu się 

bardzo łatwo może prezydentowi 

Czlles'owi powinąć noga. Bodaj że 
wypadnie jak swojego czasu Caranzy 

—cofnąć się. A zresztą... wszak o 
wiele silniejszy niż meksykański, bol- 

szewicki rząd sowiecki widzimy prze- 
cie jak w walce swej z duchowień- 
stwem i religją—przegrywa sprawę. 

W tem, co się obecnie dzieje w 

Sejm i Rząd. 

Zniesienie szkół utrakwistycz: 
nych, 

WARSZAWA 10 VIII. (źel.wł.Słowa) 
Minister Sujkowski zamierza w naj- 
bliższym czasie zlikwidować utrakwi- 
styczne szkoły na Kresach, wprowa: 
dzone przez St. Grabskiego. 

Taryfa kolejowa pozostanie 
bez zmiany. 

WARSZAWA, 10 Vili. (żel wł, 
Słowa ) Ministdrstwo Kolei dementuje 
wiadomości jakoby ma nastąpić pod- 
niesienie taryfy kolejowej. 

Wolny obrót walutami. 

WARSZĄWA. 10 VIiI (żel. wł,Słowa) 
Minister Kiarner zamierza w  naj- 
bliższym czasie wydać rozporządze- 
nie z mocą obowiązującą z dn. 15 
bm. w kiėrem przywróci wolny 
obrót walutami wewnątrz kraju. Wy- 
łączone z wolnego obrotu będą czeki 
i przekazy na zagranicę. 

Widoki na pożyczkę zagra- 
niczną. 

WARSZA WA, 10V'!!. (tel wt Slowa) 
W dzisiejszej sytuacji otrzymanie po- 
życzki na rynku prywatnym angiel. 
skim bez . pośrednictwa komitetu 
fmansowego Ligi Narodów należy 
uważać za wykluczone. Skądinąd do: 
noszą, że rząd polski nię zamierza 
przed zakończeniem jesiennej sesji 
Ligi Narodów zwracać się do jakich- 
bądź państw w sprawie o pożyczkę. 

Problem finansowy Polski zo- 
stanie gruntownie rozstrzygnięty nie 

> jak dopiero w poź lzier- 
niku. 

Braki i błędy w reorganizacji 
M. S. Wewn. 

WARSZAWA, 10,VIll (żel wł, Słowa) 
Zw. st. urzędników z wykształceniem 
akademickiem zwrócił się do rządu 
z memorjałem, w którym wskazuje 
na braki i błędy jakich dopuszczają 
się ministerstwa przy reorganizacji. 

Jeko przykład podzje, że przy o* 
becnej reorganizacji min. spraw wew- 
nętrznych usunięto od prac 15 naj- 
lepszych wykształconych pracowni- 
ków  administracyjnych, natomiast 
potworzono całe wydziały 0 bardzo 
ważnym zakresie zadań, —w których 
niema ani jednego prawnika. 

Zwiążek domaga się energicznych 
zarządzeń, kłóreby położyły tamę 
rugowaniu urzędników z wyższem 
om ze służby państwo" 
we 

Rewizja umowy zdecydowana. 

WARSZAWA. 9.VIli. (telwł. Sowa) 
Komitet Ekonomiczny R. Mia. zdecy- 
dował ostatecznie zrewidować umowę 
z konsorcjum angieiskiem 0 eksplo- 
atącję Puszczy Białowieskiej i ucnwa* 
lit dyrektywy dla ministra roinictwa, 
który rokowania z konsorcjum będzie 
prowadził. 

W związku z tem p. min. Raczyń: 
ski odwiedził p. min. Zaleskiego w 
M. S. Z. gdzie odbyli przeszło go- 
dzinną konferencję, 

Regulowanie stosunków pol- 
sko-niemieckich, 

WARSZAWA,10 VIll. (el. wł. Sło: 
wa) Między Polską a Niemcami roz- 
poczęty się rokowania w sprawie u- 
bezpieczeń wzajemnych. Przyjęto za- 
sadę, że powinny one być oparte na 
zasadzie wzajemiości co do korzy: 
stanią z ubezpieczeń społecznych w 
jednem państwie przez obywateli 
państwa drugiego. 

Dolar w Warszawie. 

WARSZAWA, 10 VIII. (tel.wł, Słowa) 
Dolar na czarnej giełdzie notowano 
w dalszym ciągu 9.10, Bank Polski 
płacił 8,08 

Meksyku, jest spora domies:ka waiki 

klasowej. Ta oczywiście nie ustanie 

tak rychło. Tylko zejść będzie mu: 

sisła z gruntu: walki o władzę mię: 

dzy Kościołem a Państwem, bo ide- 

owością walki Kościoła z Państwem, 
ultia-realna walka klasowa nie może 

przecie żyć. A w dodatku po stronie 
Państwa i Meksyku nie stoją bynaj- 
mniej wyłącznie radykalne lub tem 
bardziej bolszewizujące żywioły. 

Jacz. 
GORIASKA
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Zbrodnicza agitacja idzie „na psy”. 
Wołkowysk, 

W tutejszym powiecie agitatorzy 
Wyzwolenia, PPS. i innych wywroto* 
wych partji ponieśli kięskę stanow- 
czą, pomimo że powiat Wołkowyski 
jest terenem działań towarzysza Pola- 
kiewicza posła do Sejmu. | 

Towarzysz ten miał wielkie wzglę- 
dy u p. wojewody Białostockiego. 
Poseł Polakiewicz będąc w Wyzwo- 
leniu miał dużo pracy w Sejmie, gdyż 
tam musiał zajadie mącić wodę i o- 
brabiać swoje interesy i partji. Nie 
miał więc czasu na osobiste zbijanie 
z pantałyku włościaństwa, wyjednał 
sobie przeto u p. wojewody prawo, 
przysługujące tylko posłom buntowa- 
nia ludności,  przelewania swych 
pełnomocnictw poselskich różnym 
swym osobistym i partyjnym  sekre- 
tarzom. | rozjeżdżali po wsiach po- 
wiatu różne z wyglądu przynajmniej 
podejrzane indywidua i buntowali 
chłopów, aby nie kupowali ziemi u 
«obszarników», bo dostaną darmo i 
„panów* wyrzną. Uprawiali ci se- 
kretarze posła Polakiewicza tę «ro- 
botę» nie tylko jawnie, ale oficjalnie, 
bo mieli glejty p. wojewody i sta- 
rosty. Jak było chłopkowi nie uwie- 
rzyć tym niecnym bajdom, gdy taki 
«towarzysz» głosił to wobec przed- 
stawicieli policji-—władzy państwowej 
Jeden z panów tych, przepraszam, to- 
warzyszy pobierał pewne «oiiary> za 
przeprowadzenie pewnych kombina- 
„cji jakoby na rzecz chłopków. „O- 
Нагу“ poszły do kieszeni i tyle. Praw- 
da, że w tej sprawie było jakieś do- 
chodzenie administracyjne, lecz nie 
czem się nie skończyło, boć każde- 
mu życie miłe a życie bez chleba, 
czy też dobrej posady, być nie może, 

W swoim czasie na żądanie tow. 
posła Polakiewicza usunięto ze Sta- 
rowiska naczelnika urzędu skarbowego 
w Wołkowysku. 

Przykład pouczający. Ustawa O re- 
formie rolnej została uchwalona przez 
Sejm i chłopi zrobili duże oczy na 
wieść, że mogą dostać ziemię ale za 
zapłatę i to nie tam, gdzie sobie ży- 
czyć będą, i ma się rozumieć klęfi nia 
czem świat swych obełgiwaczy. 

Próbował jeden z agitatorów wy: 
wrotowych ratować sytuację i zaczął 
wśród fornali agitować, że kto z nich 
otrzyma kartkę członkowską — pew- 
nego koloru— dostanie pierwszy i tam 
gdzie zechce. Kilku parobków złapa- 
ło się na tę wędkę, zapłacili po kilka 
złotych i tyle. Na dobitkę przed kilku 
miesiącami nałożyła policja bransolet- 
ki i wyprawiła do jednego z bezpłat- 
nych lokali «pulmanem> z okratowa- 
nemi oknami kierownika  biura 
służby folwarcznej i bezrolnych, os- 
karżonego tylko o zwykły bandytyzm 
ito w szajcetow. Kortelskiego, Prócz 
tego udało się policji wyśledzić sto- 
warzyszenie towarzyszy komunistów 
białoruskich, kilkudziesięciu siedzi pod 
kluczem: jedni na. mocy wyroków 
inni prewencyjnie, 

Agitacjawywrotowa ustała, a chło- 
pi przyszli do ostatecznego przeko- 
nania, że bez „choziaina* (gospoda: 
rza) wszystko djabli wezmą, Wszyscy 

Kogdukacyjna Gimnazjum im. Tadeusza Gzackiego. 

towarzysze obiecują gruszki na wierz: 
bie i nie wiadomo kogo słuchać i 

czego się trzymać, a co gorsze każ- 
dy coś bierze, a wzamian nic nie da- 
je, lub najwyżej kozę. = 
„Mamy tych swobód dosyć, dzjcie 

nam cara czy to polskiego czy rus- 
kiego, powiadają. abyśmy mogli spo- 
kojnie pracować na chleb i wiedzieli 
co nam wolno, a czego nie i abyśmy 
wiedzieli kogo słuchać i komu osta- 
tecznie się poskarżyć”. 

Tak, tak, panowie wywrotowcy 
przygotowali doskonale wśród Bia- 
łorusów tutejszych grunt dla idei 
monarchistycznej polskiej. 

Sprawdza się przysłowie, że nie- 
ma tego złego, co by na dobre nie 
wyszło, jak również, że nie uwierzy 
póki nie przymierzy. 

Dziwić się należy, że partje mo- 
narchistyczne jak dotąd nie pomyśla- 
ły o wykorzystaniu usposobienia Bia: 
łorusinów, zasadniczych monarchistów, 
i nic na tym terenie nie robią į W. N, 

—-Špiahlice pow.' Wilejskie- 
go. Wieś nasza zniszczona przez 
wojnę z trudem podnosi się do na- 
leżytego poziomu kulturalnego, 

Powstały z inicjatywy K. O. K, 
dom ludowy przyczynił się do tega 
wydatnie. Uruchomiono  bibljotekę, 
sprowadzono pisma, urządzono plac 
do gier i zabaw sportowych. Ogro* 
mne przy tem zasługi położyła p. 
Izabella Kiersnowska, która po ukoń: 
czeniu głównej szkoły gospodarstwa 
wiejskiego niesie swoją fachową po- 
moc. Z jej to bodaj inicjatywy przy” 
stąpiono do organizowania kółka 
rolniczego. 

W ubiegłą niedzielę odbyło się 
zebranie organizacyjne. Uchwałono 
przystąpić de organizacji kółka, Wy- 
brano zarząd, ną czele którego sta- 
nął p. K. Konopelka, 

Nie wątpimy, że ruch kulturalno- 
oświatowy wzmoże się teraz znacz- 

nie. T: 

LANDWARÓW. 
— Sprostowanie. W numerze 

„Słowa* z wtorku 10 b. m. w ko- 
respondencji z Landwarowa pomyt- 
kowo wydrukowano nazwisko hr, Ja- 
na Tyszkiewicza pomiędzy inicjatora» 
mi budowy kościoła w Landwarowie, 
zamiast hr. Władysława Tyszkiewicza 
z maj. Landwarów jak być powinno. 
INTERNAT WE ст анаа 

Testament Ś. p. J. Kasprowicza. 
W Zakopanem otwarto testament 

$. p. Jana Kasprowicza, datowany 5 
października 1925 r. 

1) Cały majątek na Harendzie po- 
dzielony na tazy równe części: mię- 
dzy żonę i obie córki, 

2) Bibljoteka według uznania żony 
do jej dyspozycji oddana, 

3) Posta chce być pochowany na 
Harendzie, gdzie ma być zbudowana 
kapliczka z napisem ułożonym przez 
niego samego. 

4) Poeta pisze, że całe życie uwa- 
żał się za chrześcijanina i spodziewa 
się, że mu Opatrzność po chrześci- 
jańsku umrzeć pozwoli. 

  

Zapisy uczniów i uczenic do wszystkich ośmiu klas gimna 

zjalnych przyjmuje Kancelrja (ul. Wiwulskiego 11) codziennie 

od godz. 4 do 6 pp. 

  

EDGE ITT ROGOOOWAG ECO GE 
PODZIĘKOWANIE. 

  

Mieszkańcom Wilejki, Związkowi 

  

Leśnemu, a w szczególności 

  

Straży 
Leśnej za obecność w dn. 7 lipca r. b. na Nabożeństwie Żałobnem za 
duszę ś. p. Aleksandra Golimonta w pėlrocznicę Jego śmierci, jak 
również za udział w pogrzebie niniejszem składz serdeczne Bóg Zapłać 

Brat Wiktor Golimont. 
  

    

Muzyka w Wilnie. 
Błękitna krew. 

Operetka w 3-ch aktach W, Kollo. 

Podobnie jak w życiu codzien- 
nem, znając dobrze osobę i wszelkie 
jej cechy charakterystyczne—wykształ: 
cenia, temperamentu i t. р., można bez 
wielkiej trudności sobie wyobrazić 
sposób postępowania jej w różnych 
wypadkach, tak też i znajomość 
dzieł danego kompozytora pozwala 
wywnioskować, z wielką dozą praw* 
dopodobieństwa, jakim będzie jeszcze 
nieznany utwór tegoż autora. : 

Udając się na premjerę operetki 
„Błękitna krew“ i znając różne u- 
twory uprzednie Kollo, można by- 
ło zgóry być przygotowanym, że 

muzyka jej nie będzie oszałamiająca 
niespodziewanemi rewelacyjnemi prze- 
błyskami oryginalności, lecz 516 za- 
trzymać potrafi przed trywjalnością 
i objawami złego gustu. Muzyka 
Kollo zwykle wywołuje wrażenie po- 
dobne, jak rozmowa w salonie—wy- 
tworna w formie, przyjemna w treści, 
niepozbawiona dowcipu, a nieraz 
i myśli głębszej, ujętej w  zręczny 
aforyzm. Wszystkie te właściwości 
utworu Kolio manifestują się mu- 

zycznie w ładnej linji: melodyj, barw- 
nej harmonji i powabnych zwrotach 
rytmicznych.  Wybornie się udał 
kompozytorowi charakterystyczny ta- 
niec górali bawarskich, jeżeli nie 
został wprost przeniesiony do ope- 
retki w oryginale, ze źródeł tamecz- 
nej muzyki ludowej, 

Samo założenie libretta oparte jest 
na motywach dość zużytych — prze- 
sadnej dumy rodowej, oraz despo- 
tyzmu w kojarzeniu małżeństw, pod 
tym kątem widzenia. Gdyby nie było 
tych przeszkód Oraz ich zwalczania, 
ającego sposobność do  najniepra: 

wdopodobniejszych zawikłań, nie by: 
łoby operetki bardzo zabawnej wzbu- 
dzającej niejednokrotnie wesołość, 
wybuchającą z siłą żywiołową. 

Już sama myśl, że Ludwik Sem: 
poliński ma wyborną rolę, może 
działać rozweselająco. Cóż dopiero, 
gdyż się na to patrzy?l. Dla samego 
widzenia tego niepospolitego aktora 
grającego świetnie prawie w. ciągu 
dwóch aktów, w przebraniu (wcale 
niekarykaturalnem) niewieścierm, war- 
to być na tej operetce tem więcej, 
że inni też dzielnie mu towarzy- 
szą. Oprócz zbytecznego, czasami 
nadto już silnego  przejaskra- 
wienia rubaszności, kiedy się Ró: 
ża zjawia w przebraniu wiejskiej 

Rozruchy chłopskie nad 
granicą sowiecką, 

Z kliku punktów na granicy polsko- 
sowieckiej donoszą o częstych niespodzia- 
nych nocnych alarmach, które zdarzają się 
od kilku tygodni. Alarmowane są oddziały 
bolszewickiej straży granicznej w miejsco- 
wościach, oqdalonych zaledwie o 1—2 kilo: 
metrów od polskich słupów granicznych. 
Przeprowadzone przez oddziały 3 Brygady 
K. O. P. wywiady, potwierdziły w zupełno* 
ści poprzedn e wieści o rozruchach zbroji 
nych band chłopskich, niezadowolonych z 
rządów bolszewickich, a właściwie dopro- 
wadzonych do ostateczności brakiem zarob. 
ków i głodem. Z tego nastroju wśród lud: 
ności skorzystali osobnicy, podający się za 
wysłanników gen. Wrangla i Wielkiego Ks. 
Mikołaja Mikołajewicza i po bardzo prymi- 
tywnem uzbrojeniu na wzór wojskowy odi 
działów ponawiają napady na objekty woj- 
skowe oraz bolsżewicką straż graniczną. 
Napady te jednak pozbawione są narazie 
większego rozmachu i kończą się pospoli- 
tym rabunkiem, Mimo to jednak są tolero- 
wane, a nawet dobrze widziane przez wło- 
ścian białoruskich. Na liczebność tych od. 
działów wskazuje choćby fakt, że w prze* 
ciągu ostatnich 10 dni, w jednym tylko 
okręgu pleszczenickim urządzono około 32 
drobnych napadów, głównie na komsomol- 
ców i członków komunistycznej partji, Wła- 
dze sowieckłe wydały ostre zarządzenia 
przeciwko bandom i osobom okazującym 
bandytom jakąkolwiek pomoc materjalną 
czy moralną, Obwieszczenie to jednak nie 
odnosi żadnego skutku. (y) 

Formowanie legjonów czerwonych. 
W myśl rozporządzenia prezesa Rewo- 

lucyjnej rady wojennej, zatwierdzonego 
przez Radę Komisarzy Ludowych $. 5. 5. В. 
w Tule i Permie tworzą się od kwietnia r. 
b. t, zw. czerwone legjony złożone z cu- 
dzoziemców. Składają się one z emigrantów 
politycznych, oraz wszelkiego rodzaju awan- 
turników. Organizowane są na wzór fran- 
cuskiej legji cudzoziemsk'ej i dzielą się na 
samodzielne bataljony liczące od 1 
20000 ludzi utworzone z odpowiednich na: 
rodowości. Na czele bataljonu stoi wyszko- 
lony oficer, członek Komunistycznej Partii, 
wypróbowany w wierności dlą C, komitetu 
wykonawczego; w bataljonach tych komen- 
da będzie wydawana w języku ojczystym 
legjonistów. Dowódcą legjonów został za- 
mianowany gen. Gagowiez. Ukraińskim ba- 
tajjonem dowodzi b, pułkownik austryjackiej 
armji Koss, polskiemu zaś bataljonowi prze- 
wodzi były major armji austryjackiej nieja- 
ki Bułan (prawdopodobnie pseudonim). 
Projektuje się utworzenie bataljonów cze- 
skich,. łotewskich, polskich, ruskich, nie- 
mieckich, żydowskich i rumuńskich. Odnoś* 
nie do polskich bataljonów stwierdzić naje- 
ży, že zawiodły nadzieje projektodawców, 
gdyż mimo obietnic zupełnej swobody na- 
wet dla przestępców, wstępujących do le- 
gjonów, miino propagandy na sowiecką ska- 
ię, do obozu koncentracyjnego w Tule nie- 
zbyt chętnie zgłaszają się Polaćy. Nad każ- 
dym bataljonem obejmuje protektorat jeden 
z wybitniejszych członków partji. Nad ba: 
taljonem polskim, im. Dzierżyńskiego, pro: 
tektorat objął Dąbal. (y) 

Okazja! azja! 
Za bezcen książki francuskie 

sprzedaż tylko do 14 lipca. 

Oibrzymi wybór!! 

20,000 
TOMÓW 

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

Śpieszcie skorzystać 

Księgarnia Stowarzyszenia 
Nauczycielstwa Polskiego 
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dziewczyny, nie można byłoby 
uczynić żadnego poważniejszego 
zastrzeżenia tej roli w wykonaniu 
Janiny Kozłowskiej. Dobrym był w 
roli młodego hrabiego Stefan Łaskow- 
ski, posiadający sympatyczny głos i 
dużo odpowiednich warunków na 
dobrego wodewilistę, Mało miała 
sposobności do wykązania swych 
kwalifikacyj špiewaczych Marja Czer- 
niawska, występując w roli Senty 
Haps, którą należycie z artyzmem 
wytrawnym wykonała. 

W bardzo dobrej formie i ż wy- 
twornym humorem przedstawił Maksy- 
miljaa Cybulski starego hrabiego 
Hugo. - Niezmiernie zabawna była 
Zofja Kosińska w niedużej roli zajęk- 
liwej nauczycielki muzyki, wciąż — 
przez nieporozumienie—trafiającej do 
aresztu. Dość podrzędną rolę starego 
górala objął Mieczysław Dowmunt, 
wysuwejąc ją na plan pierwszy siłą 
swego talentu, kiórego wręcz szkoda 
na takie postacie epizodyczne. 

‚ Zadnego pola do wyróżnienia się 
nię miałą Marja Dowmuntowa, grają- 
ca całkiem szablonową rolę hrabiny. 
Niewiele też wdzięczniejsze zadanie 
miał Leopold Detkowski w roli hra- 
biego Bodo. W dwóch rolach epizo- 
dycznych — mdlejącej z przestrachu 
modniarki i głupkowatej wiejskiej 

Groźna sytuacja w Moskwie, 
Pisma ryskie donoszą ze źródeł wiarogodnych, że obecna sytuacja w 

Rosji jest bardzo poważna. W Kremlu panuje niezwykłe podniecenie. Cha- 
rakierystycznem jest, że wodzowie komunisżyczni nie są dokładnie poinfor: 
mowani o sytuacji i wśród członków samego rządu krążą najrozmaitsze po- 
głoski. Ze wszystkich miast donoszą o poważnych zaburzeniach w armji czer: 
wonej; stanowisko Trockiego wciąż jeszcze nie wyjaśnione.. Według ostat- 
nich wiadomości ustalono, ze Łaszewicz pozostawał w Ścisłym kontakcie z 
Trockim i otrzymywał od niego szczegółowe instrukcje. 

Obecnie rozeszła się wiadomość, że rząd zamierza pertraktować z przed- 
stawicielami opozycji i poczynić pewne ustępstwa, 

Odwołanie inspekcji Woroszyłowa. 
Prezes rewolucyjnej Rady wojennej i generalissimus armji czerwonej 

Woroszyłow, który miał przeprowadzić inspekcję zachodniego okręgu 
wojennego, oraz granicy polsko-sowieckiej—w ostatniej chwili odwołał 
swe przybycie do Mińska, Jako powód tego podają zamieszki w Moskwie 
po śmierci Dzierżyńskiego, co siłą rzeczy wypłynąć musi na przesunięcia 
na wyższych stanowiskach wojskowych stronników Zinowjewa. 

Ferment w czerwonej flocie. 
Według wiadomości nadeszłych z Rewla, wskutek poważnego fer- 

mentu wśród marynarzy w Peiersburgu, część floty, a zwłaszcza okręty 
ćwiczebne, wysłane zostały na pełne morze Statki te, obsadzone zostały 
przez nowe jaczejki polityczne, wiodące usilną propagandę wśród kadetów 

Nieopublikowany ustęp mowy Dzierżyńskiego 
Ryskie pismo „Jaunakas Żinas* zamieszcza następującą wiadomość z 

Moskwy: Prasa sowiecka zamieściła jedynie część oficjalną: ostatniej mo- 
wy Dzierżyńskiego, wyrzucając z niej ustęp następujący: 

„Wy panowie Trocki, Piatakow, Miedwiediew, Sokolnikow i Zi: 
nowjew, jesteście faktycznymi sprawcami podkopania naszego przemysłu, 
społeczności i jedności partyjnej w Sow. Rosji. Żałuję bardzo, iż zbyt 
późno dowiedziałem się o waszem tajnem zebraniu w lesie. Nie odmówił- 
bym i nie bałbym się posłania tam kilku pułków G. P. U., które przy 
pomocy kulomiotów zniszczyłyby was i waszych zwolenników!” 

Przy tych słowach Trocki zaśmiał się i wykrzyknął: «Q..0... Ol»—Zaś 
Piatakow zawołał w stronę Dzierżyńskiego: «Dzierżyński! wolniej па 
zakrętach!» 

Karachan nie ustąpi. 
SZANGHAJ, 10.Viil. PAT. Według doniesień japońskich z Pekinu, 

Cziczerin nadesłał odpowiedź na żądanie rządu chińskiego, ażeby na 
stanowisko ambasadora rządu Sowietów, które zajmował dotychczas 
Karachan, wyznaczyć inną osobistość, W odpowiedzi tej Cziczerin za- 
znacza, że o ile Chirry nalegają na dokonanie tej zmiany, to rządowi 
sowieckiemu nie pozostanie nic innego jak zanulować uznanie Chin 
i czekać na przyjście do władzy w Chinach innego rządu. 

Pertraktacje moskiewsko-perskie. 
LONDYN, 10 Viil. Pat, Times donosi z Teheranu, że powstanie w 

Azerbeydżanie zmusiło szacha do nawiązanią pertraktacyj Z Moskwą. 
Perski minister spraw zagranicznych zamierza udać się do Moskwy, 
gdzie w obecności posłów rosyjskiego i tureckiego w Teheranie, mają 
być ureguiowane niezałatwione dotąd kwestje jak kwestja rybołóswstwa 
na wódach perskich, sprawa zakazu przywozu towarów perskich do Rosji 
sprawa taryfy celnej i t. d. Z Moskwy perski minister spraw zagranicz- 
nych udać się ma do Turcji. 

Sprawa Stiekłowa. 
LWÓW, 10. VIII, Pat, Z pogranicza sowieckiego donoszą, że w 

Moskwie ogłoszono obecnie nowy komunikat o wynikach przeprowa- 
dzonych dochodzeń w sprawie działalności b. redaktora Izwiestij Stiekło- 
wa, usuniętego swego czasu z tego stanowiska z powodu rzekomo 
złego stanu zdrowia. Komunikat stwierdza, iż Stiekłow dokonał sprzenie- 
wierzenia, za co wydalono go z partji komunistycznej i oddano pod sąd. 

Zdemaskowanie nadużyć w G. P. U, 
LWÓW, 10. Vill. Pat. Donoszą z Moskwy, że ostatnio udało się 

opozycji zdemaskować bliskich współpracowników Dzierżyńskiego, kto- 
rzy dopuścili się pod jego opieką różnych nadużyć i sprzeniewierzef. 
Między innemi w kierowanym przez Dzierżyńskiego moskiewskim związku 
«Łarek» zdefraudowano pół miljona rubli w złocie. 
WAWA PAZERA REWA TRZA, | D WERKA PR EA CP EZZOCEK! URRECWE TO WWORRCZERZECKA 

Konstantynopol wolnym portem 
WARSZAWA, 10.VIII (żel, wł. Słowa). Rząd turecki zamierza ogłosić 

Konstantynopol wolnym portem tranzytowym. 

Katastrofa kolejowa w Rydze. 
Rozbite wagony z węglem polskim. 

Z Rygi donoszą: Zdarzyła się tu wielka katastrofa kolejowa. Pociąg to“ 
warowy, wiozący węgiel polski od granicy, wpadł na inny pociąg towarow; 
na terenie stacji Ryga. Skutki zderzenia były straszne, Obydwa pociągi rozbi- 
te zostały doszczętnie, 6 wagonów ładowanych węglem polskim spiętrzyło się t na drugim i runęło na szyny rozbijając się w drzazgi. Obsługa obu: wuch pociągów zdążyła zeskoczyć i uniknąć pewnej Śmierci, 

Wykolejenie pociągu Kielce — Częstochowa. 
WARSZĄWA, 10VIII. PAT. Dn, 9 sierpnia o godz. 6-ej min, 30 na szlaku Kiel- 

ce—Częstochowa nastąpiło wykolejenie się w biegu pociągu robotniczego. Wykolejenie 
miało miejsce na bocznicy przez złe ustawienie zwrotnicy przez niewykrytych dotych- 
czas sprawców. Wskutek katastrofy uszkodzony został parowóz. Dwa wagony towaro* 
we z ludźmi uległy rozbiciu, 2:ch robotników jest ciężko rannych, 3.ch zaś Ižej. Kilka 
wagonów towarowych z materjałami zostało uszkodzone. Na miejsce katastroty przybył pocijg ratunkowy Z Kielc. Wladze kolejowe Dyrekcji Radomskiej wdrożyły natychmiast 
śledztwo. ы 

Katastrofa łodzi podwodnej, 
DEVENPORT, 10. Viil. Pat. Łódź podwodna która zatonęła tu 

wczoraj, leży na głębokości 6'iu metrów pod powierzchnią wody. Pery- 
skop i szczyt wieży są widoczne, Dotychczas nie znaleziono zwłok 5:u 
marynarzy z załogi łodzi podwodnej, 

dziewczyny—była zupełnie dobrą He- 
lena Muszyńska. Też samo można 
powiedzieć o Wincentym Witasie w 
roli wielkopańskiego kamerdynera. 

Pryma baleryna Anna Zabojkina 
wykonała z dużem powodzeniem ta- 
neczno-mimiczną scenę «pokojówki» 
wspólnie z czterema tancerkami, prze- 
branemi za „lift-boy'ów* hotelowych, 
Bardzo staranną strona dekoracyjna, 
pomysłowa reżyserja Ludwika Sem» 
polińskiego, pełne ożywienia kiero- 
wnictwo muzyczne Mieczysława Ko: 
chanowskiego skutecznie się przv- 
czyniło do podniesienia ogólnego 
poziomu widowiska. 

Na pochwałę zasługuje dbałość o 
nieprzeciąganie zbyt długie między 
aktów. Odybyż to jeszcze zechcieli 
rozpoczynać przedstawienia—punktu- 
alniej! Byłby to wielki postęp na ko- 
rzyść ukrócenia fatalnej straty czasu 
skutkiem nieakuratności chronicznej 
w rozpoczynaniu widowisk i koncer- 
tów na gruncie wileńskim. 

* 

Koncert wileńskiej orkiestry 
symfonicznej. 

W nieustannych staraniach o za- 
interesówanie publiczności koncer- 
tami w ogrodzie po-Bernardyńskim 

zarząd Wileńskiej Orkiestry Symfo- 
nicznej zaprosił do wzięcia udziału 
w koncercie sobotnim śpiewaczkę 
opery bukareszteńskiej Laurę Ko. 
chańską. Nieznana dotąd u nas ar- 
tystka, pomimo bardzo niewdzigcz- 
nych warunków występu, w chłodny 
wieczór na otwartej estradzie ogro- 
dowej, przedstawiła się bardzo ko- 
rzystnie. Dość silny głos, miękko i 
soczyście brzmłący w całej rozciąg- 
łości diapazonu, najzupełniej się na. 
dający do partyj  liryczno-dramatycz- 
nych; całkiem pewna intonacja nia- 
zawsze jest wolną. od skłonności do 
zaciskania gardła na wysokich nutach, 
co też spowodowuje chwilami w 
forte rodzaj tremolanda, czego się 
śpiewaczka powinna  jaknajrychiej 
pozbyć, aby opanować w zupełności 
swą wysoko rozwiniętą technikę 
wokalistyczną. Produkcje _ artystki, 
trochę nadmiernie gestykulującej — 
jak na estradę, zainteresowują wy- 
razistością wykonania i szczerze 
muzykalnem ujęciem, bardzo wyraźną 
dykcją oraz urozmaiconem cieniowa: 
niem. W arjach: z «Damy Pikowej», 
z «Aidy» i z <Toski» oraz w paru 
nadprogramowych piosenkach Giiera 
wykazała $piewaczka całą skalę swe- 
go artyzmu, zdobywając zasłużone 
powodzenie, 

Protest Abisynji. 
Czarne — ą chrześcijańskie — cesar- 

stwo afrykańskie Abisynji zwróciło się do 
ligi narodów, której jest członkiem, z zaża- 
leniem na Auciję i Włochy. A Anglja i 
Włochy obraziły się z tego powodu na 
Francję. Sprawa przedstawia się w sposób 
następujący: Е 

Abisyńczycy są narodem wojowniczym 
i czujnie a skutećznie strzegą swej niepod- 
ległości. Przekonali się o tem boleśnie na 
własnej skórze Włosi, poniósłszy w r. 1896 
pod Aduą dotkliwą klęskę z rąk swoich 
czarnych przeciwników, których pragnęli 
włączyć do swego imperjum  kolonjalnego. 

W roku 1 zawarty został układ mię. 
dzy Angiją, Włochami 1 Francją, poręcza- 
jący niepodległość Abisynji 1 ustalający za- 
sadę «otwartych drzwi» w tem państwie. 

Po wojnie Abisynja stała się członkiem 
ligi narodów, a jej przedstawiciel, czarny 
mąż stanu z kędzierzawą głową, w ciemnej 
pelerynce na białem odzieniu, stale brał u- 
dział w zebraniach ogólnego zgromadzenia. 

W roku 1919 Włochy, pragnąc z powo- 
du wielkiego wzrostu ludności rozszerzyć 
swoje posiadłości kolonjalne, a conajmniej 
sfery swego wpływu, zwróciły się do Anglji 
z propozycją zawarcia układów w sprawie 
Abisynji. Anglja odmówiła. 

Lecz w związku z zacieśnieniem się 
stosanków angielsko-włoskich układ: angiel- 
skorwłoski w sprawie Abisynji został za” 
warty w r. 1926. Na jego mocy Angija, przy 
poparciu Włoch, ma się domagać możności 
użycia jeziora Cana dla nawodnienia Suda: 
nu i, oczywiście, odpowiedniej komunikacji 
z jezioremm a Włochy, przy poparciu Anglji, 
mają zażądać pozwolenią wybudowania ko- 
lei naterytorjum abisyńskiem, łączącej Kre- 
treę ze Somalją włoską, przyczem Anglja 
ma uznać_wyłączność wpływów ekonomicz: 
nych włoskiecn w tych okolicach. 

Wiadomość o zawarciu paktu zaniepo- 
koiła Fraucję, podpisaną na układzie z r. 
1906, a nie biorącą udziału w pertraktacjach 
z r. 1926 i samą Abisynję, Prasa francuska 
wystąpiła z gwałtownymi wyrzutami prze- 
ciw Anglji i Włochom 1 doradzała Abisynji 
wystąpienie ze skargą przed forum ligi na- 
rodów z powodu układu, naruszającego, zda- 
niem Francji, niezawisłość afrykańskiego 
państwa. 

Abisynja uczyniła to, a sprawa jej skar- 
g! wejdzie, o ile nie będzie cofnięta, na po- 
rządek dziensy obrad najoliższego zgroma* 
dzenia ligi narodów. Stąd w Anglji powsta” 
ło widoczne niezadowolenie, a we Włoszech 
oburzenie przeciw Francji. A Francja, doko- 

-nawszy na razie swego, zachowuje się po- 
wšciągliwie, obserwując dalszy przebieg 
wypadków. Pertraktacje w sprawie abisyń- 

skiej nie są zakończone i droga do ustępstw 
wzajemnych, wychodzących poza obręb 
Abisynji, a może i afrykańskiego kontynen- 
tu, jest otwartą. 

Spotkanie z duchem. 
O niezwykłym wypadku opowiadają pie 

sima niemieckie, jaki zdarzył się w okoll- 
cach Monachjum, 

Do powracającego do domu wieczorną 
porą urzędnika bankowego bawiącego na 
urlopie podszedł jego kolega biurowy i 
przyjaciel, który w tym cząsie miał się znaj. 
dować w innej miejscowości kąpielowej. 

Uradowany przyjaciel zasypał go gra- 
dem pytań chcąc się dowiedzieć co go 
skłoniło do przyjazdu, Ten jednak nie dm 
wał żadnej odpowiedzi, nie przyjął również 
wyciągniętej do niego na powitanie ręki — 
tylko patrzał mu smutno w oczy. 

Zdziwiony tem niezwykłem zachowa- 
niem się przyjaciela chciał go ująć za rękę, 
ale ten śpiesznie się oddalił, 

Wzbudzony tą sceną powrócił do domu. 
Jakież było jego przerażenie, gdy zastał w 
domu list, w którym mu donoszono, że spo- 
txany przed chwiłą przyjaciel już od dwóch 
dni nie żyje, popełnił bowiem samobójstwo 
w miejscowości kąpielowej gdzie przebywał. 

——————б6Е 
. CASE ИОСНИЕОЧРНИКОсТТ) 

CASCARINE 

LEPRINCE 

LECZY 
PRZYCZYNY i SKUTKI 

ZATWARDZENIA 
Sprzedaż w aptekach i składach 

aptecznycz. 

maj 
        

          
        

W. Z. P, Nr. 34 Wilao, 15.VII 1925 r. 

EE 
DRUKARNIA 

ali aa „ WYDAWNICTWO 
WILEŃSKIE* 
=; Kwaszelnia 23. 3 RZA 

rzyjmuje wszel- 
ie roboty w za- 

žm kres drukarstwa 
wchodzące. 

S 
Czyn godny powszechnego na- 

śladowania, że koncertantka cały pro- 
gram wykonała pewno i zupełnie bez 
nut. Jeżeli fortepianiści najbardziej 
zawikłane polifonje grają na koncer- 
tach zawsze z pamięci, można i trze- 
ba się nauczać śpiewającym wykony- 
wania swego repertuaru publicznie 
zupełnie bez nut. Zapamiętanie jednej 
linji melodyjnej ze słowami—w każ. 
dym razie—bez porównania  łatwiej- 
sze od opanowania pamięcią. nprz. 
fugi—choćby tylko trzygłosowej. Do- 
póki śpiewający nie może się obejść 
bez nut, nie powinien tego utworu 
wykonywać na koncercie. Nic bar- 
dziej irytującego jak widok twarzy 
schowanej za  zeszytem nutowym. 

Występując w mieście Moniuszki, 
powinna była Laura Kochańska nie 
pomijać całkowicie muzyki 

  

polskiej, 
a już conajmniej zaśpiewać” jakiekol- 
wiek utwory z bogatej spuścizny 
Moniuszki, mogącejjak się zdaje— 
bez czyjej bądź straty (?I) zastąpić 
„romansy” Giera, nie wyróżniające 
się genjalnością jakby wyjątkową. 

Miekał Józefowicz,
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KURJER GOSPODARCZY 
ZIEM WSCHODNICH 

BIŁANS HANDLOWY 
województw wschodnich 

(patrz „Slowo“ Nr. Nr, 175—178, 183 
i 184). 

6. Wytwory przemysłu cerami- 
cznego, cementowego, betono- 

wego i szklarskiego. 

a) Wyrobyfgarncarskie, gliniane i 
terrakotowe, Ss dachówki, a 
łyty, tafje i t. p.), przywiezione były 

= eisi do W-wa Wi- 
leńskiego w ilości 2664 tonn, przy- 
czem na poszczególne stacje odbior- 
cze przypadło: 

  

Stacja R 
przeznaczenia | ON: 

Wilno 008 
Usza 642 
Oszmiana 245 
Mołodeczno 204 
N. Šwigciany 155 
Dukszty 105 
Głębokie 105 
Ignalino 97 
Woropajewo 90 

Olechnowicze 34 
Smorgonie 30 
Podbrodzie 16 
Hoduciszki 13 
Turmont 10 
Jaszuny 10 

Razem 2664 
Według dyrekcji przywóz przed- 

stawia się następująco: 

Dyrekcje. 
Wileńska (przeważnie stacje 

W.wa Nowogródzkiego) 
Krakowska (Tarnów, Skawina i 

inne) 
Radomska (Lublin, Skarżysko, 

tonn: 

1239 

504 

Opoczno i inne) 491 
Lwowska (Drohobycz, Uhnów i 

inne) 3 206 
Poznańska (Ostrzeszów i Ja: 

sinice) 113 
Warszawska (Łódź, Zawiercie, 

Warsz,) 
Gdańska (Grudziądz) 12 

Razem 2664 
Wywóz z terenu W-wa Wileń: 

skiego miał miejsce do bliższych sta: 
cyj W-wa Nowogródzkiego w ilości 
287 tonn. Obrót z zagranicą nie miał 
miejsca.! 

Ujemny bilans wynosi 2377 tonn. 
Poniższa tabela ilustruje obrót 

wewnętrzy omawianemi wyrobami w 

przewozach koleją toru normalnego: 

  

  

Stacje na- Stacje prze: 
pad fonn znaczenia tonn 

Jaszuny 1215 N. Święciany 467 
N. Wilejka 1126 Mołodeczno 430 

Gudoga 430 Głębokie 415 
Usza 233 Wilejka 404 
Wilno 140 Oszmiana 391 
Postawy 107 Smorgonie 382 

Budsław 45 Usza 229 

Podbrodzie 27 Budsław 175 

Wilejka 26 Dukszty 156 

N. Święciany 25 Wilno 125 
Stasiły 15 Krzywicze 67 
Olechnowicze 15 Podbrodzie 40 

Hoduciszki 15 Woropajewo 39 
Królewszczyzna 15 Stasiły 
Kiena 14 Ignalino 25 

Łyntupy 10 Olechnowicze 20 
— Ёошыпе'ъі 122 

arafjanow 
RE Podświlje 14 

Hoduciszki 14 

Razem _— 3458 

by Cement i wapno hydrauliczne, 
W roku 1924 przywóz z innych wo- 
jewództw do W-wa Wileńskiego wy- 
nosił 7271 ton, w tem do poszcze- 
gólnych stacyj przeznaczenia: 

Stacje 
przeznaczenia: ton: 
Wilno 5541 

Mołodeczno 111 
Usza 292 
Głębokie 150 
Landwatów 106 
Budsław 63 
Olechnowicze 61 
Postawy 57 
Łyntupy 33 
Smorgonie 32 
Oszmiana 30 
Dukszty ° 30 
Wilejka 20 
Podbrodzie 15 
Woropajewo 15 
Nowodruck 15 
Ziabki 15 
Zahacie 15 
Krzywicze 10 

Razem 7271 

Największy udział w przywozie 
przypada na stacje Bieniakonie, Roś 
i Baranów dyrekcji Wileńskiej—3834 
tonn, Następnie idzie dyrekcja Kra- 
kowska (st. Goleszów, Siersza Wod- 
na i Szczakowa) 1030 tonn, oraz 
Warszawska (Rudniki, _ Zawiercie, 
Łoży i Grodziec) — 1361 tonn. Z 
Rabsztyna dyr. Radomskiej przywie* 
ziono 146 tonn. 

Wywóz ograniczył się do 77 tonn 
(z Wilna do pobliskich =tacyj w-wa 
Nowogródzkiego). 

W ten sposób ujemny bilans P 
ksżtałtował się w wysokości 7194 
tonn. 

Obrót wewnętrzny  omawianemi 
wytworami posiadał nieznaczną roz- 
piętość—570tonn. Jako stacja nadania 
pierwsze miejsce zajmuje Wilno 
(374 t.); następnie idą: Mołodeczno— 
154, Kiena 12, N.-Wilejka, Olechno- 
wicze i Landwarów po 10 tonn. 
Stacje przeznaczenia i ilości wyłado- 
wane podaje poniższa tabela; 

9 niezliczonych 

  

Stacje na: Stacje prze* 
dania fonn znaczenia "0h 

Usza 192 Hoduciszki 16 
Mołodeczno 96 Wilno 12 

Dukszty 67 pO 11 
Wilejka 37 ostawy 11 

Głębokie 34 Smorgonie 10 
Podbrodzie 24 Budsław 10 
Olechnowicze 21 Parafjanów 10 
N. Święciany __19 

Razem 570 

® 

Odnośnie do innych wyrobów 
omawianego przemysłu ścisłych @а- 
nych umożliwiających odtworzenie 
bilansu handlowego,—„Rocznik Sta- 
tystyczny“ (cz. V) nie podaje. 

D. C. N. 

Zygmunt Harski. 

Szkodliwa formalistyka. 
Wielki zamęt w sferach prze- 

mysłowo handlowych Wilna wywo- 
łało ostatnie pismo okólne lzby Skar- 
bowej do banków i firm ekspedycyj- 
nych, w których lzba, |powołując się 
na interwencje związków kupieckich 
w Wilnie, zażądała od powyższych 
instytucyj wprowadzenia całego sze- 
regu formalności a mianowicie: przy 
odbieraniu i rnadawaniu towarów 
żądać od kupców okazywania świa- 
dectw przemysłowych, odnotowywać 
nazwiska i adres kupca, Nr šwia- 
dectwa i t. p. To samo dotyczy wy- 
kupywania Świadectw walutowych 
КЕЙ, 

W związku z tym, że wskazane 
zarządzenie jest szkodliwe dia życia 
gospodarczego Wilna i hamuje cały 
wolny obrót handlowy, i że wyma- 
gania lzby są sprzeczne z Ustawą, 
centrala związku kupców zwróciła 
się do Ministra Skarbu z memorjałem, 
w którym skarży się, że wskazane 
inowacje mogą sparaliżować funkcjo- 
nowanie banków i biur ekspedycyj- 
nych, zaś dla kupiectwa są źródłem 

przykrości. Centrala 
zwraca uwagę na brak podstaw 
prawnych, któreby upoważniały władzę 
skarbową do tak daleko idącej in- 
gerencji w dziedzinie prywatnej dzia- 
łalności gospodarczej. 

Jednocześnie wileński Związek kup- 
ców wystososował charakterystyczny 
list do lzby Skarbowej w tej samej 
sprawie. 

Związek podkreśla, że nie poru- 
szając kwestji celowości i podstaw 
prawnych pomienionego okólnika, nie 
może jednak pominąć milczeniem po- 
wołania się w nim na inicjatywę 
Związku, która rzekomo stała się powo- 
dem jego wydania. Związek oŚwiad- 
cza, iż nigdy nie wyrażał podobnych 
życzeń; jeżeli niektórzy z członków 
związku niejednokrotnie wskazywali 
na to, iż określenie obrotów winne 
być oparte na bardziej sprawdzonych 
danych, oraz na konieczność bardziej 
krytycznego odnoszenia się @00 @а- 
nych biura informacyjnego=przy Izbie 

4 Skarbowej, które częstokroć są myl- 
ne,—wszystko to czynione było dla 
obrony płatników, którym bez żad- 
nego systemu i chaotycznie przypi- 
sywano takie obroty jakich'oni nigdy 
nie robili. Nie wynika stąd bynaj- 
mniej, iż żwiązek projektował wpro- 
wadzenie powyższych utrudnień, które 
paraliżują pracę banków i ekspedy- 
torów a jednocześnie krępują całe 
życie handlowe— przemysłowe. Zarząd 
oświadcza, że nie może przyjąć na 
siebie odpowiedzialności moralnej za 
wskazane szkodliwe przepisy i prosi 
o uchylenie pomienionego  okólnika, 
jak również o wyjaśnienie, że inicja- 
tywa wprowadzonych inowacji nie 
pochodzi od Związku kupców. 

KRONIKA: MIEJSCOWA: 

— (0) Nowe przepisy o opla: 
tach manipułacyjnych. Z dniem 
10 sierpnia weszły w życie nowe 
przepisy o opłatach manipulacyjnych 
przy odprawach celnych. Nowe prze- 
pisy podwyższają opłatę mranipula- 
cyjną od towarów, przychodzących 
w ładunkach kolejowych do 10 proc, 
przyczem dotychczas wynosiła opłata 
tylko 5 proc. natomiast w ruchu 
pocztowym podwyższono opłatę od 
15 do 20 proc. 

— (n) Ceny w Wilnie z dnia 10 
sierpnia r. b. 

Ziemiopłody: żyto 33 — 35  ( brak), 
owies 36 — 38 (brak), jęczmień browarowy 
36—38, na kaszę 32—34, otręby żytnie 24— 
26 (brak), pszenne 24—26 (brak), jęczmienne 
21 — 22 (brak). Cena żyta podnosi się. Tłau- 
maczy się to wyczerpaniem zapasów W 
młynach wobec braku dowozu w ostatnich 
tygodniach oraz poszukiwaniem zboża pol: 
skiego i wykupywaniem większych trans- 
portów przez odbiorców zagranicznych. 

Mąka pszenna amerykańska 90 (w 
hurcie), 100 (w detalu) za 1 kg, krajowa 
50 proc. 90—100, 60 proc. 60—70, 70 proc. 
50—55, żytnia 50 proc, 55—58, 60 proc, 50— 
53, razowa 33—36, kartoflana 70 £0, gryczana 
55—60, jęczmienna 55—60. 

Chleb pytlowy 50 proc 55—58, 60 proc. 
50—53, razowy 33 — 36 gr. za 1 kg. 

Kasza manna amerykańska 150.160 gr. za 
1 kg., krajowa 110—120, gryczana cała 70.80, 
rzecierana 85—90, perłowa 80—95, pęczax 

45—55, jęczini: pna 70, jaglana 70—80. 
Mięso wołowe 130 — 160 gr. za 1 kg., 

cielęce 120—140, baranie 100—140, wie- 
przowe 240—250, schab 260—270, boczek 
260—270. 

Tłuszcze: słonine krajowa | gat. 4.00 — 
4.40, il gat. 380, smalec wieprzowy 
450-500, sadło 400—450. 

Nabiał mieko 20—25 = за 1 
tana 120--150, 22 E : 2 

— , masło nieso- 
SM "550, solone 450 — 500, desero + 

we 600—650. 
Jaja: 140—180 za 1 dziesiątek. 

litr, śmie- 
za 1 kg, 

Warzywa: kartofle młode 12—15 gr. za 
1 kg. cebula 180 — 200, młoda 5 — 8 
(pęczek), marchew młoda 10 — 15 (ре- 
czek), pietruszka 5 — 8 (pęczek), buraki 
młode 5—10 (pęczek), ogórki młode 40—160 
gr. za 100 szt., groch strączkowy 15—20 gr. 
za litr., fasola strączkowa 40 — 50 gr. za 
1 kg, kapusta świeża 25—30 za 1 kg., ka- 
latiory 15 — 50 za sztukę, pomidory 80 — 
120 za 1 kg. 

Jagody i owoce: czarnice 30 — 40 za litr, 
porzeczki czerwone 60—70 gr. za 1 kg., czare 
ne 180—200, wiśnie 200—220, borówki 20-30 
za litr, agrest 60 — 70 gr. za 1 kg., jabłka 
10—50, gruszki 30—70, śliwki 120—140. 

Cukier: ktyształ 133-136 (w hurcie), 138: 
140 (w detalu), kostka 155 (w hurcie), 170 
(w detalu) gr. za 1 kg. 

Ryby: liny żywe 380—400 gr. za 1 kę. 
śnięte 300—320, szczupaki śnięte 200—250, 
okonie żywe 350—400, śnięte 180—200, ka- 
rasie żywe 300 -350, śnięte 200—230, karpie 
żywe 300—350, śnięte 250-230, leszcze ży- 
we 380—400, śnięte 220—250, sielawa 250— 
260, wąsacze żywe 350 — 380, snięte 200 — 
220, węgorze 400 — 440, płocie 150 — 160, 
drobne 40—120. 
£%£ Drób: kury 250—450 gr. za sztukę, kur- 
częta 100—140, kaczki 300—600. 

— (o) Sprawa korzystania z 
kredytów rządowych dla rzemie- 
ślników. Jak się dowiadujemy, rząd 

przystępuje do wypłacenia za pośred- 
nictwem związków rzemieślniczych 
kredytów z funduszu 2 ch miljono- 
wego dla rzemieślników. W związku 
z tym wznowiona została sprawa o 
zrównanie rzemieślników żydów z nie- 
żydami pod względem korzystania 
z kredytów rządowych. 

GIEŁDA WARSZAWSKA 
10 sierpnia 1926 r. 

Dewizy i waluty: 

Tranz. Sprz. Kupno. 
Dolary 9,04 9.06 9,02 
Holandja 365,10 366, — 364,20 
Londyn 44,25 44,32 44,09 
Nowy-York 9,07 9.09 9.05 
Paryż 2610 2616 | 26,04 
Praga 26,93 27 26,86 
Szwajcarja 175,25 176,27 175.38 

Wiedeń 128.60 128.92 128.28 
Włochy 30,50 _ 30,57 30.43 
Belgja 25,65 2.571 25,59 
Stokhoim 243,70 243,44 242,80 

Papiery waitościowe. 

Pożyczka dolarowa 68,75 (w złotych 625,83 - 
kolejowa 146,00 143,50 — 

5 pr. pożycz konw. 45,23 4350 — 
pr. pożyczk, konw, — — — 

—proc. listy zast. 
ziemskie przedw, 31,10 3150 —4 

Redaktor „Kurjera Gospodarcze- 
go" przyjmuje finteresantów w 
lokalu redakcji od g.5 do 6 pop. 

codziennie oprócz świąt. 

  

KRONIKA 
  

ŚRODA 
ii Dziś Wsch. sł, og. 4 m.10 

Zuzanny, Zach, sł. o g. 7 m. 11 
Jutro 
Klary 
  

URZĘDOWA 
— (x) W sprawie wymiany bl- 

letów zdawkowych 1:0 i 2 u zło- 
towych. Zgodnie z wyjaśnieniem 
władz odnośnych bilety zdawkowe 
1-o i 2-u złotowe z napisem „Bank 
Polski z @та 28111919 r.*, które 
jak wiadomo zostały wycofane z o- 
biegu z dniem 31 grudnia 1925 r. 
mogą być jeszcze wymieniane naj- 
później do dnia 20 września r. b. 
włącznie, we wszstkich kasach skar- 
bowych i oddziałach Banku Pol- 
skiego. 

Co zaś tyczy biletów zdawkowych 
5 złotowych z napisem „Bank Polski 
z dnia 28.11.1919 r.“ to zostały one 
całkowicie wycofane z dniem 3LIII 
1925 r. 

— (x) Instrukcje  przygoto- 
wawcze do egzaminów. Celem . 
ułatwienia pracy przygotowania się 
do odpowiednich egzaminów pań: 
stwowych, urzędników rachunkowych 
wszystkich instytucji i urzędów pań 
stwowych w najbliższej przyszłości 
wydana zostanie t. zw. „instrukcja 
dla urzędników rachunkowych ”, która 
zawierać będzie całokształt obowią- 
zujących obecnie przepisów i in- 
strukcyj z potrzebnemi objaśnieniami. 

— (x) Nowe znaczki dla opłat 
sądowych. Na mocy ostatniego roz 
porządzenia Ministerstwa Sprawiedli- 
wości wprowadzone zostały w obieg 
znaczki sądowe z napisem „Opłata 
sądowa* wartości 45 gr., nieróżniące 
się formą i rysunkiem od reszty 
znaczków przeznaczonych na opłaty 
sądowe, w kolorze zielonym, iden- 
tycznym z kolorem używanego obec- 
nie znaczka „opłata za doręczenie”. 

Wspomniany znaczek 45-i0 gro- 
szowy może być używany do uiszczą- 
nia wszelkich opłat sądowych, prze: 
dewszystkiem jednak jest on _ prze- 
znaczony do opłat za doręczenie, 
które na mocy rozporządzenia Mi- 
mstra Przemysłu i Handlu z dnia 
1 )М rb. wynoszą od dnia 15 IV rb. 
po 46 groszy. 

Nowe znaczki 45io groszowe 
mogą być stosowane do uiszczania 
opłat za doręczania nie wcześniej, 
aż nas!ąpi całkowite wyczerpanie za” 
pasów znaczków 35io0 groszowych. 

SAMORZĄDOWA 
— (x) Posiedzenie wydziału 

powiatowego. W sobotę, dnia 14 
b. m. odbędzie się pod przewodni: 
ctwem starosty p. Witkowskiego po- 
siedzenie wydziału powiatowego 
sejmiku pow.  Wilensko-Trockiego. 
Na posiedzeniu tem, prócz całego 
szeregu spraw bieżących Omawiane 
będą sprawy: 1) Przyznania stypen- 
dyj poszczególnym uczniom zamie- 
srkałym na terenie tegoż powiatu. 
2) Podanie do wiadomości członków 
wydziału warunków umów, zawar- 
tych z poszczególnymi przedsiębior= 
cami na budowę mostów i dróg w 
tymże powiecie, 3) Sprawy ustalenia 
i zatwierdzenia pewnych preliminarzy. 

MIEJSKA 
— (t) Zatwierdzenie uchwały 

rady miejskiej. Ministerstwo spraw 
wewnętrznych nadesłało do urzędu 
wojewódzkiego pismo, w którem po- 
wiadamia, że zatwierdziło uchwałę 
Rady miejskiej z dnia 14 ub. m. w 
sprawie przenoszenia kredytów (z 
działu do działu) przewidzianych 
w budżecie na rok 1926. Uchwała ta 
głosi o 12 wypadkach, kiedy kredyty 
te mogą być przenoszone. ; 

— (о) Nadużycia w kuchni 
dia bezrobotnych. Wczoraj wydział 
kontroli Magistratu ujawnił nadużycia 
z legitymacjami na korzystanie z obia- 
dów w kuchni dla bezrobotnych JM 2, 
Zatrzymano z 3-ma legitymacjami nie 
įaką Julję Iwanowską, ktėra wyjašni- 
ła, że legitymacje te otrzymała od 

członka Komisji kuchni dla bezrobot- 
nych z ramienia źwiązku pracowni: 
ków handlowych i biurowych Longi- 
na Nagrodzkiego zamiast opłaty za 
mieszkanie w jej domu. Spisano pro- 
tokół, który skierowany będzie na 
drogę sądową. 

(x) Remont warsztatów 
straży ogniowej. Z inicjatywy ko* 
mendanta wil. straży ogniowej p. 
Waligóry obecnie przeprowadza się 
remont gmachu, w którym zostaną 
umieszczone. wszystkie warsztaty te- 
chniczne i rzemieślnicze tejże straży. 
Mając na względzie akcję oszczęd- 
nościową p. Waligóra powyższy re- 
mont przeprowadza własnym sposo- 
bem gospodarczym. 

WOJSKOWA 
— () Warunki sprzedaży koni 

do komisyj remontowych. Podawa- 
liśmy przed kilkoma dniami terminy 
i miejsca skupu koni dla armji przez 
komisję remontową Nr. 1. Obecnie 
możemy podać ceny wyznaczone za 
konie. 
Więc— wzrost 150—152 cm. dobre, 

t j. ź mało widocznemi wadami do- 
zwolonemi przepisami o zakupie — 
750 zł, b. dobre t. j. bez widocz- 
nych wad — 900 zł. i wyborowe — 
1.100 zł. 

Te same ceny w stosunku do 
koni wzrostu 152—156 cm. dobre — 
800 zł., b. dobre 950 zł. i wyborowe 
1200 zł. Wreszcie ponad 156 cm. 
dobre — 850 zł., b. dobre 1000 zł. i 
wyborowe 1300 zł. 

Kupowane będą konie 3 letnie 
urodzone przed 1.VI. 1923 r. i wy- 
bitnie dobrze rozwinięte egzemplarze 
urodzone po tym terminie oraz kenie 
w wieku od 4—6 lat. 

Dla artylerji urodzone w 1923 r. 
i starsze do 6 lat. Do cen podanych 
wyżej dołącza się 10 proc. dodatku 
hodowlanego. 

— Umundurowanie oficerów 
rezerwy powołanych na ćwicze- 
nia. P. K. U. komunikuje, že ofice- 
rowie zwolnieni ze służby czynnej 
w armji do rezerwy a obecnie powo- 
łani na ćwiczenia muszą posiadać 
własne umundurowanie wraz z ekwi- 
punkiem oficerskim i nie mogą rościć 
pretensji do skarbu państwa w spra- 
wie ekwiwalentu za umundurowanie. 
Jedynie w wypadkach wyjątkowych 
w czasie ćwiczeń będą uwzględniani 
oficerowie nie posiadający umundu- 
rowania, przyczem etrzymają je z po- 
szczególnych oddziałów za minimal- 

"ną- opłatą za używanie. Bez umundu- 
rowania ra ćwiczenia mogą przybyć 
jedynie ci oficerowie, którzy zostali 
nimi dopiero w rezerwie. (y) 

— (x)Nowe przepisy ewidencji 
oficerów, W najbliższych dniach 
wejdą w życie nowe przepisy regu- 
lujące sprawy ewidencji oficerów. 
Przepisy te, które regulują kwestie 
tak wielkiej wegi dla korpusu ofi: 
cerskiego, ułatwiają z jednej strony 
poszczególnym władzom i dowódz: 
twom ściłee zobrazowanie całości 
spraw personalnych każdego  po- 
szczególnego oficera o jego przebie: 
gu służby, odbytych studjach, kwa- 
lifikacjach, awansach i t. d. Z drugiej 
zaś strony ułatwiają każdemu ofice- 
rowi szczegółowe zorjentowanie się 
o jego sprawach personalnych. ' 

— (x) Objęcie urzędowania 
przez komendanta PKU. Komen- 
dant PKU. Wiino p. mjr. Rudolf 
Wawrouch powrócił w dniu wczo* 
rajszym z urlopu wypoczynkowego i 
objął urzędowanie, 
—(»0Urlop wypoczynkowy komen- 
danta szpitala wojsk. Dowódz* 
two Obozu Warownego w Wilnie 
udzieliło w ostatnich dniach naczel- 
nemu lekarzowi szpitala wojskowego 
w Wilnie pułk, Ordyłowskiemu Ó:cio 
tygodniowego urlopu wypoczynko: 
wego. Zastępstwo powierzono pułk, 
lek. Świerzyńskiemu. 

— (x) Jeszcze dod. przegląd po- 
borowych. W dniu 13 b. m. w lo- 
kalu przy ul. Ostrobramskiej Nr. 5 
odbędzie się dodatkowy przegląd po- 
borowych roczn. 1905 i inn. którzy 
dotąd z jakichkolwiek bądź przyczyn 

do przeglądu w należytym czasie 
się nie stawili. 

UNIWERSYTECKA _ 
— (x) Termin składania po: 

dań o przyjęcie do USB. Z dniem 
15 września r. b. rozpoczyna się 
przyjnowanie podań o przyjęcie na 
poszczególne wydziały USB. na rok 
akademicki 1926/27 i trwać będzie do 
1-go października r. b. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Z Kasy Chorych. Dalszy 

ciąg posiedzenia Rady Kasy Chorych 
m. Wilna odbędzie się w dniu dzi- 
siejszym 0 godz. 8 wieczór w sali 
obrad Rady Miejskiej. 

RÓŻNE 
— (x) Nacželny rabin Gro- 

dzieński opuszcza Wilno. Jak nas 
informują przewodniczący wileńskiego 
rabinatu rabin Grodzieński przyjął w 
tych dniach stanowisko naczelnego 
rabina w Grodnie. Wobec powyższe- 
go onegdaj w lokalu głównego za- 
rządu synagogi w Wilnie odbyło się 
poufne posiedzenie wszystkich rabi- 
nów m. Wilna przy współudziale 
ważniejszych przedstawicieli żydow* 
skiej gminy wyznaniowej w celu о- 
omówienia spraw, związanych ze 
zmianą stanowiska przez rabina Gro- 
dzieńskiego. Na zebraniu tem uchwa- 
lono wysłać delegację do rabina Gro- 
dzieńskiego, który obecnie bawi na 
kuracji w Druskienikach z prośbą o 
pożostanie nadal w Wilnie. 

— Sprostowanie. W pośpiechu 
nocnej, wytężonej pracy uszły kore- 
ktorskiej baczności dwa, trzy błędy 
drukarskie w „Brasławskiem semper- 
vivum* wczorajszego „Słowa*. 

Ilustracja u dołu pierwszej szpal: 
ty na pierwszej stronicy przedstawia 
wydmy piaszczyste nie na zachodnim 
a na wschodnim, a ściślej na półno- 
cno-wschodnim brzegu jeziora Bra- 
sławskiego. 

Powtóre, kościół, którego planu 
reprodukcję podano na stronicy dru- 
giej stanąć ma nie w Melżańach lecz 
w Miežanach, 

Na innem zaś miejscu mowa nie 
o „araukuarjach* meksykańskich lecz 
o araukarjach, a wyraz niemiecki 
genannt pisze się nie z jednem lecz 
« dwoma „n*. 

TEATR i MUZYKA, 

— Teatr Polski (sala <Lutnia>), 
Dziś powtórzenie świetnej lekkiej komedji 
Cailląveta 1 Flersa <Osiołkowi w żłoby da- 
no..», która zyskała sobie ogólne uznanie. 
Dawno ad widownia Teatru Polskiego nie 
rozbrzmiewala tak hucznemi oklaskami, jak 
na tej dowcipnej komedji, która graną jest 
doskonale. K, Wyrwicz-Wichrowski i L. Pi- 
latti są świetnie z sobą zgrani, to też pu 
bliczność nie szczędzi im swego uznania. 

— Teatr Letni (ogród po-Bernar- 
dyński). Świetny żespół operetkowy, który 
niestety, na krótko zawitał do nas, dziś wy- 
stawia «Błękitną krew», niezmiernie dowcip« 
ną operetkę Koilo. Przedmiotem codziennych 
owacji są M. Czerniawska, J. Kozłowska, 
M. Dowmunt i L. Sempoliński. Zespėt bae 
letowy sz prima-baleriną A. Zabojkiną па 
czele—zbiera zasłużone oklaski. 

W przygotowaniu <Messalinette — ope- 
retka Brommė, 

Bilety nabywać można od g. 11—1 w 
kasie Teatru Polskiego, od g. zaś 3—ciej w 
Teatrze Letnim. 

— Dzisiejszy koncert muzyki orjen- 
talnej. Dziś w środę odbędzie się w ogro- 
dzie po:bernardyńskim Wielki Koncert Mu: 
zyki Orjentalnej z udziałem Wil. Orkiestry 
Symfonicznej pod dyrekcją R. Rubinsztejna. 
Jako solista wystąpi utalentowany skrzypek 
A. Kontorowicz. W programie; Bruch, Keller: 
Bela, Stejman, SalntSaens, Samiński-Konto- 
rowicz, Żytomirski, 

Początek o g, 8-ej 30 wiecz. Ceny bile- 
tów: wejście—1 zł. miejsca rezerwowane— 
2 zł, ulgowe—50 gr. 

WYPADKI I KRADZIEŻE, 

— (2) Kradzież w synagodze. 
Z synagogi żydowskiej (Wiłko- 
mierska 70) nieznani sprawcy za po: 
mocą wycięcia szyby dokonali kra- 
dzieży 2'ch ksiąg talmudycznych 
wartości 10000 zł. 

— (x) Ujęcie poszukiwanych 
koniokradów. Onegdaj organa po- 
licyjne pow. Wileńsko Trockiego w 
lesie Mejszagolskim przyaresztowaly 
dwóch oddawna poszukiwanych ko- 
niokradów: niejakiego Romualda Wo- 
ronkiewicza i Józefa Wołejko, obaj z 
Wilna, w czasie, gdy wymienieni 
chcieli przekroczyć granicę do Litwy, 
wraz ze skradzionym koniem należą- 
cym du mieszkańca gm. Mejszagol- 
skiej. Nadmienić należy, że wyżej 
wymienieni byli w kontakcie ze zna- 
nym koniokradem w gm. Mejszagol- 
skiej niejakim Rymkiewiczem, oraz z 
Ickiem Bałajło, członkiem znanego na 

uncie wileńskim  <Bruderferein'u», 
o przeprowadzonem dochodzeniu 

zatrzymanych oddano do dyspozycji 
władz sądowych. 

— Wyjašnienie. W numerze 
„Slowa“ z dnia 27 lipca umieszczona 
była wzmianka p. t. «Piraci grasują na 
Wilji». Jesteśmy w stanie stwierdzić, 
że w brutalnym napadzie na prze- 
jeżdżającego łódką por. Sobańskiego 
nie brał udziału nikt z czionków 
żyd. kl. sportowego „Makkabi” i że 
bile to dziełem wyrostków uliczni- 

w. 
— Wściekły pies. Dn. 10 b. m. zosta* 

Rze REŻ psa 13letni Zygmunt Pieił 
dewicz (Krzywa 13). Poszkodowanemu po* 

gotowie udzieliło pierwszej pomocy. 
— Miły lokator. Dn. 10 b. m. lokator 

rozbił głowę 36'etniej E. Zarażańskiej (Ży* 
dowska 8). Wezwane pogotowie udzieliło 
poszkodowanej pierwszej pomocy. . 

— Co znaleźli żołnierze? Około zaśc. 
Borówka gm. Budsławskiej żołnierze 2 komp. 
K: O. P. wykopali zwłoki noworodka. Oglg- 
dziny lekarskie stwierdziły, iż noworodek 
leży w ziemi od 8 do 12 miesięcy. Przyczy- 
na śmierci nie ustalona. 

Dolary w spodniach: Owsiej Zał- 
kind (Zawalna 24) zameldował, iż skradzio- 
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W sali „Lutnia“ 

„Osiołkowi w żłoby dano* ko: 
medja w trzech aktach Caillaućta i 
Flersa. 

Osiołek jest bardzo wdzięczną po- 
stacią miłych bajeczek. Z jednej z 
nich wiemy, że oślina, mając do wy” 
boru owies lub siano, z braku woli 
w wyborze, „pośród jadła z głodu 
padła", 

W. komedji doskonałej spółki fran- 
cuskiej oślinie Jerzemu  Boulain nie 
dano do wyboru ani owsa, ani sia- 
ra, ale krótko mówiąc, sieczkę ze 
słomy, a wobec tego oślina nie pada 
z głodu, natomiast rzuca się w ob- 
jęcia młodej, zdrowej i dobrej Micha- 
liny, cnota zaś triumfuje w pełni. 

Przewidział to stary, doświadczo= 
ny dyplomata i niemniej praktyczny 
amant, to też ze spokojem pozosta- 
wił wybór pomiędzy jego żoną a 
kochanką bezwolnemu Jerzemu Bou- 
lain, mającemu powodzenie u boku 
i trzeciej — Michaliny, wiedząc, że 
wybierze tę ostatnią, czy też ona go 
„weźmie”. 

Wartość komedji jest bardzo pro- 
blematyczna. Miła bajka wówczas 
dobra, gdy krótka. Wiemy, że do 
najlepszych bajek mistrzów—La Fon- 
taine'ów i Krasickich — należą bajki 
czterowierszowe. Niestety, bajeczka ko- 
medjowa Caillaveta i Flersa jest nie- 
co za rozwiekła i opowiadanie jej 
trwa za długo. Zwłaszcza, że podob- 
no w polskim przekładzie straciło du- 
żo swoich walorów, polegających na 
finezji psychologji postaci Jerzego i 
djałogu komedji. : 

Diatego tež nudno bylo na przed- 
stawieniu onegdajszem, zwłaszcza, że 
przedstawienie nie zostało należycie 
wyreżyserowane a tempo było za po- 
wolne, wykazujące z całą jaskrawoś- 
cią nikłość i rozwiekłość bajeczki, 

Wykonanie ról poszczególnych 
blade, z wyjątkiem może p. Pilatti, 
zawsze operującej dużym zasobem 
wdzięku i doświadczenia scenicznego. 

P. Wyrwicz— Wichrowski nie wy- 
dobył z postaci subtelności komicz- 
nej psychologji Boulaina, charaktery- 
zował go natomiast jednostronnie i 
monotonnie. 

Inni wykonawcy nie mogli dać 
nic ponadto, eo dali aktorowie — na- 
wet p. Wołłejko i p. Hohendlinge- 
równa—ale to nietylko z winy włas- 
„nej. 

Djalog komedji, bardzo miejscami 
zręczny i nie pozbawiony wdzięku 
lekkości, w wykonaniu gdzieś się 
ulotnił, tak że dudniły poszczególne 
słowa nudnej bajeczki. 

W.P. 

no mu 100 dolarów, które były zaszyte w 
spodniach oddanych do odprasowania kraw- 
cowi Szymonowi Rutsztajnowi. 

— Kradzieże. Dn. 9 b. m. dokonano 
w Wilnie 8 kradzieży. 

Janowi Wieczorkiewiczowi (z. Moniusz- 
ki 6) skradziono 480 zł. ootówki, 

Józefowi Orlikowi (Św. Filipa 15) skra- 
dziono ubranie oraz gotówkę wartości 700 zł. 

A. Kucowi (Ostrobramska 9) skradziona 
ubranie wartości 800 zł. 

Ofiary. 
— Zamiast wieńca na grób Doktora 

Ceraskiego, składam na sieroty po wojsko- 
wych Zł. 25,00 S. Ceraski. 

Z całej Polski. 
— Przejście księży Huszny i 

Pietruszki na prawosławie. Dnia 
8 bm. w soborze prawosławnym św. 
Marji Magdaleny na Pradze odbyła 
się uroczystość przejścia ks. ks. 
Huszny i Pieiruszki z polskiego 
kościoła narodowego na prawosławie. 
Obrzędy te zgromadziły w soborze 
wielką liczbę wiernych. W środku 
cerkwi, na specjalnej katedrze zajął 
miejsce biskup grodzieński Aleksy 
oraz liczne duchowieństwo prawo- 
„sławne. Księża prawosławni wypro- 
wadzili z ołtarza ma środek cerkwi 
ks. ks. Husznę i Pietruszkę, którzy 
mieli na sobie ornaty kościoła kato- 
lickiego. Modły, związane zwykle z 
uroczystościami tego rodzaju, odczy- 
tane zostały przez biskupa Aleksego 
oraz obecne duchowieństwo w języ- 
ku polskim. Również w języku pol- 
skim odczytalksiądz Huszna „credo“ 
prawosławne. Chór metropolitalny 
odśpiewał modły w języku słowiań* 
skim, poczem biskup Aleksy włożył 
na ks. ks. Husznę i Pietruszkę 
krzyże złocone, zwykle noszone przez 
duchownych prawosławnych. Na- 
stępnie odbyło się nabożeństwo, w 
którem nowi księża prawosławni 
wzięli udział na równi z ducho- 
wieństwem prawosławnem obrządku 
wschodniego. Podczas nabożeństwa 
zwrócił się ksiądz Huszra do obec- 
nych w cerkwi wiernych z kazaniem 
wygłoszonem w języku polskim oraz 
podkreślającym — doniosłość chwili 
dziejowej dla kościoła prawosławne- 
go w Polsce. W imieniu duchowień- 
stwa prawosławnego kazanie wy: 
głosił o. Sahajdakowski. (Rps.). 

— Straszna śmierć por. pil. 
Kisiela. Samolot wojskowy z eskad: 
ry mjr. Freisera z 6 pułku lotniczego, 
stacjonowanego w Tarnopolu, dostał 
się w ostry korkociąg i spadł z wy- 
sokości 30 metrów. 

Kpt, Gac potłukł się bardzo silnie, 
natomiast pilot por. Kisiel, któremu 
zajęło się ubranie od eksplozji ben- 
zyny, zmarł wskutek poparzeń. 

Kapitana Gaca odwieziono do 
Szpitala we Lwowie. Są nadzieje u- 
trzymania go przy życiu.
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Z SĄDÓW. 
Galerja drobnych złoczyńców. 

Bolek i Władek Lachowicze nie 
należeli do najgrzeczniejszych dzieci. 
Obydwaj byli nieposłuszni i grzeszyli 
łakomstwem. Mało tego, kochani bra- 
ciszkowie czubili się nieraz i musia- 
no ich mitygować sposobem nieza- 
wodnym, a dla skóry ich nie zupeł- 
nie przyjemnym. Przeszły lata. Bracia 
urośli na tęgich dryblasów i ze sta- 
rych złych nawyków pozostały tylko 
dwa: łakomstwo i skłonności do bi- 
jatyki. 

Wczoraj Sąd Okręgowy w oso- 
bie sędziego Evdrygiewicza rozpo- 
znawał sprawę Bolesława Lachowi- 
cza, który napiwszy się wódeczki 
więcej niż należało wszczął bijatykę 
z bratem swoim Władysławem, zada- 
jąc mu kilka ran. Jedna z nich, w 
piersi była na tyle ciężka, że poszko- 
dowanego przewieziono do szpitala, 
gdzie przeleżał czas dłuższy. Cztery 
miesiące więzienia z zaliczeniem are- 
sztu prewencyjnego było karą dia 
swarliwego braciszka. 

z 

Drugi niegrzeczny chłopczyk, lat 
co prawda 27 mający, już otrzymał 
karę znacznie surowszą, Nazywał się 
om Władysław Qryszkiewicz, a wina 
jego polegała na tem, że będąc pija: 
ny zachowywał się zbyt głośno, co 
spotkało się z propozycją posterun- 
kowego przejścia się do V komisar- 
jatu. Gryszkiewicz nie usłuchał po- 
sterunkowego, rzucił się na niego i 
począł bić. 

Przechodzący przypadkowo poste: 
runkowi obronili kolegę i obezwłąd- 
nili awanturnika. 

Sąd biorąc pod uwagę, że jest 
to znany na bruku wileńskim nożo- 
wiec, skazał go na rok więzienia. 

® 

Juljan Pietrowski, szesnastoletni P 
młodzieniec zdążył już być ukarany 
6 cio miesięcznem więzieniem za to, 
że podając się za urzędnika magi- 
strackiego sprawdzał liczniki i pobie- 
rał pieniądze. 

Obecnie oskarżono go o inny 
szantaż. Korzystając z niedoświad- 
czenia Józefy Waranowicz, służącej 
z zawodu, usiłował sprzedać jej trzy 
książki, Książki te niby miały pocho- 
dzić z przesyłki pocztowej, a pienią- 
dze miały być rzekomo wpłacone 
za zaliczenie pocztowe. 

Sąd skazał go tym razem na czte- 
ry miesiące więzienia. 

Protest prokuratury w sprawie 
Rękaciszka. 

W roku 1919 zamordowany z0- 
stał w tajemniczy sposób Izrael Rę- 
kaciszok. Rzekomo mieli tego doko- 
nać połscy żołnierze. Kiedy po roku 
wkroczyli bolszewickie hordy—brat 
zabitego Szołom wskazał na niejakie- 
goś Sienkiewicza jako na sprawcę 
zabójstwa. 20 lipca 1920 roku Sien- 
kiewicza rozstrzelano w G.P.U. 

Władze polskie po kilku latach 
aresztow:ły Rękaciszka jako denun- 
cjatora i sprawcę rozstrzelania Sienkie: 
wicza, który jak się potem okazało 
był agentem wywiadu polskiego i 
poslawty go w stan oskarżenia z 
art. 108 k.k. Długie były perypetje 
tej sprawy, była ona kilkakrotnie 
przedmiotem rozpraw sądu apelacyj- 
nego i w rezuliacie Rękaciszek został 
uniewinniony. 

  

Obrazki z Rosji Sowieckiej. 
Moskwa, w sierpniu 1926, 

Wystarczy stosunkowo krótki po- 
byt zagranicą, by po powrocie do 

' Rosji sowieckiej znaleźć tam sporo 
zniian, częstokroć dość ciekawych i 
pociesznych. 

Formalności celne i paszportowe 
na granicy polsko-rosyjskiej zostały 
ostatnio znacznie uproszczone. Fręk- 
wencja na granicy jest naogół nie- 
znaczna, bowiem pociągiem, kursują 
cym trzy razy tygodniowo, przyjeżdża 
do Rosji około 100, a często jestcze 
mniej podróżnych. Są to po większej 
części kurjerzy dyplomatyczni państw 
zachodnioeuronejskich, jako to Anglji, 
Polski, Czechosłowacji, Włoch, Austrji, 
ZSSR., a czasem znajdzie się między 
nimi i Amerykanin; dalej przyjeżdża- 
ją do Rosji reemigranci i uchodźcy 
polityczni, a wreszcie — latem szcze- 
gólnie — przedstawiciele państw za- 
chodnich, powracający z wywczasów 
letnich. 

Rewizja celna jest bardzo ścisła, 
tak na stronie polskiej w Stołbcach, 
jak i na stronie sowieckiej w Nie- 
goriełojem. Rosyjscy urzędnicy celni 
w pierwszym rzędzie Szukają wyro- 
bów włókienniczych, dalej perfum, 
jedwabi, obuwia lakowego i innych 
przedmiotów luksusowych, które w 
Rosji podłegają bardzo wysokim 
opłatom celnym. Artykuły te są obec- 
nie przedmiotem kontrabandy, nic 
więc dziwnego, że celnicy sowieccy 
tak gorliwie rewidują walizki pasaże: 
rów. Osoby, należące do Świata dyplo- 
matycznego, oczywiście rewizji celnej 
nie podlegają. ale sumienny urzędni- 
cy sowieccy częstokroć Starają się 
poznać tajemnice kuferków i. tych 
uprzywilojowanych pasażerów. Czynią 
oni to po większej części z wrodzo- 

Wydawca Stanisław Mackiewicz — Redaktor w/z Czesław Karwowski 

SPORT. 
Polska—Finlandja 7:1 (3:1). 

W ubiegłą niedzielę odbyło się w 
Poznaniu międzypaństwowe spotka- 
kanie piłkarzy Polski i Finlandji. 

Drużyna nasza złożona przez ka- 
pitana związkowego w sposób na- 
stępujący: Domański, Milde, Flieger; 
Chruściński, Kuchar, Zastawniak; Ku- 
biński, Bacz, Kałuża, Staliński, Sper- 
ling, odniosłą wysokocyfrowe zwy- 
cięstwo. Przez cały czas gry silna 
przewaga Polski, Pod koniec gry 
bramka gości była formalnie oblega- 
na. Ciekawe te zawody, zgromadziły 
rekordową wprost jak na nasze sto 
sunki liczbę widzów — 11 tysięcy. 

Sędziował p. Cejnar z Pragi. 

Mecz lekkoatletyczny—Fogoń— 
Makkabi. 

Z inicjatywy W. K. S. „Pogoń* 
zorganizowany został w dn. 8 b. m. 
po raz pierwszy w Wilnie mecz lek- 
koatletyczny pomiędzy drużynami lek- 
koatletycznemi Pogoń i Mzkabi, któ- 
a wystąpiła w tym roku po raz 
pierwszy. 

Rozegrane zostały następujące kon 
kurencje: bieg 100, 150 mtr., bieg 
rozstawny 4x 100 mir, rzut oszcze- 
pem dyskiem, oraz: skoki wzwyż i 
wdał. : 

Do każdej konkurencji stawało po 
2 zawodników z każdego klubu. Wv- 
niki osiągnięto następujące: bieg 100 
metr.—por. Herhold (Pogoń) 11.9 — 
bieg 1500 nitr. — szer. Halicki (Po- 
goń) 433.2; bieg rozstawny & х 100 
metr, — drużyna Pogoni w składzie: 
Ejmont, Bielkiewicz, Halicki, H-r- 
hold w czasie 48 m. 9. s. bijąc iem 
rekord Wil. O, Z. L. A. 

Riut oszczepem—p. Borysowski 
(Pogon) 38.95 mtr. Rzut dyskiem — 
chor. Kucharski (Pogoń) 3046 mir. 
Skok w dal—p. Bielkiewicz (Pogoń) 
599 cm. Skok w zwyż — pierwszy 
oza konkursem kpt. Mierzejewski 

(Wilja) 169 cm. i nowy rekord Wil. 
OSA 

Pierwszy w konkursie Bielkiewicz 
(Pogoń) 159 cm. W ogólnej klasyfi: 
kacji pierwsze miejsce zajęła „Pogoń * 
86 pkt, drugie Makksbi (10 pkt.) 
Lekkoatleci Pogoni górowali na całej 
linji nad młodymi Makkabistami. 

Bieg rozstawny odbył się w 
przerwie meczu Pogoń  (когт) 
Makabi (korm). Pogoń i tu wyszła 
zwycięzcą w stosunku 1 :0. 

Sędziował p. Cis: Bankiewicz. 
— (k) Raid wioślarski Poznań 

— Wilno. Onegdaj zorganizowano 
raid wioślarski Poznań— Wilno. 

W wycieczce bierze udział 6 wio 
ślarzy, mianowicie p. p. Vogei, Lange, 
Kokorniak, Eysmontt, Szenkler i Ko 
złowski. 

Wycięczka udaje się do Wilna 
rzekami: Wisłą, Bugiem, Muchawcem, 
kanałem Królewskim, Piną, kanałem 
Ogińskiego, Szczarą, Niemnem, Me: 
reczanką, Wilejką i Wilją. Powrót 
nastąpi w końcu września przez ka 
nał Augustowski, rzeki Biebrzę, Na- 
rew, Bug, Wisłę, kanał Bydgoski, 
Brdę, Noteć, jeziorem Copiem i in- 
nemi. 

Cała przestrzeń wycieczki wnosi 
2800 kim. 

Obecnie dowiadujemy się, że u- 
rząd prokuratorski zaiožyt protesi, 
wobec czego los Rekacis:ka nie jest 
jeszcze ostatecznie ZWYKOROKANI 

nej ciekawości, oraz z braku zaufa- 
nia, a ich swojski upór doprowadza 
często do różnych incydentów z 
przejezdnymi, którzy, rzecz jasna, nie 
mają zamiaru stosować się do 
kaprysów urzędników celnych. Incy- 
denty te mają zwykle przebieg mniej, 
lub więcej burzliwy, co w zasadzie 
zależy od temperamentu bohaterów 
zatargu. 

Rewizję paszportową przeprowa- 
dzają urzędnicy GPU., t. j. państwo* 
wej administracji politycznej. Praca ta 
jest nad wyraz łatwa, bowiem ilość 
przyjezdnych do Rosji jest bardzo 
ograniczona. Urząd pograniczny o- 
trzymuje zwykle od przedstawicielstw 
zagranicznych zawiadomienie o każ- 
dej udzielonej wizie, tak że przejście 
granicy rejestruje się poprostu w od: 
nośnych księgach. Podróżni otrzy- 
mują swe paszporty dopiero przed 
odejściem pociągu, ale konduktorzy 
wkrótce dokumenty znów odbierają, 
by pasażerów w nocy nie niepokoić 
w razie nowej rewizji ze strony or- 
ganów sowieckich. 

Zaraz na stacji pogranicznej ude- 
rza przyjezdnego ciekawy system 
pracy tragarzy sowieckich. Jest to 
typowy system pracy kolektywnej, 
bowiem tragarze nie pracują indywi- 
dualnie, lecz w grupach. Kiedy po- 
ciąg wyjeżdża na stację, do wago- 
nów wchodzą tragarze (t, zw. artel- 
szczycy), którzy wynoszą pakunki bez 
względu na to, czy pasażer sobie 
tego życzy, czy też nie. Bagaże wę- 
drują w ten sposób do sali rewizyj- 
nej, skąd po przeprowadzeniu rewizji 
odnoszą je „artelszczycy* żnów do 
wagonów. Za swą pracę otrzymują 
tragarze odpowiednie wynagrodzenie 
podług ustalonej z góry taksy, zależ- 
nej bądź to od wagi, bądź też od 
ilości pakunków. Stwierdzić należy, 
iż „artel* ręczy za bagaże pasażerów, 

Ze Świata. 

— Kolonja polska we Francji. 
Dn. 4 lipca r. b. odbyła się na «Wy- 
stawie Narodowej» w Alais uroczy* 
stość „Dnia Polskiego“, 

Inicjatorem i organizatorem uro- 
czystości był dyrektor kopalni Grand*- 
combe p. Bonneray. 

Na program złożyły się ćwiczenia 
sokołów polskich, śpiewy i tańce 
dziewcząt polskich w strojach naro- 
dowych i występy doskonale wyćwi- 
czonej orkiestry pod b tutą p. Ci- 
choń skiego. 

Ogromnie podobał się publicz- 
ności francuskiej wystę dziewcząt 
naszych, które dużo pracy i starań 
kosztowało p. Patulską, żonę jednego 
z robotników. Na ogólne żądanie fff 
został on następnie powtórzony wo- 
bec szerszej publiczności w jednym 
z pawilonów Wystawy. 

Na zakończenie dyrekcja Wysta- 
wy, a w szczególności jej generalny 
komisarz, p. Henri Teissonniere, 
wydał obiad dia wszystkich uczest. 
ników uroczystości w Grand* Hotelu. 

Wogóle przyjęcie było bardzo 
serdeczne i zaciešnilo stosunek na- 
szych górników zsgłębia Gard do 
społeczeństwa francuskiego. 

Blacha CYNKOWANU, 
akcesorja dachowe cynkowane, wiadra 

do wody i t. d. fabryki p. t. 

„Cynkownia 
Warszawska” 

(Właśc. Inź. T. Rapacki i Z. Świę- 
cicki) 

poleca : 

Zygmunt Nagrodzki w Wilnie 
ul. Zawalna Nr. Ila. 

Przedstawicielstwo i składy 
fabryczne. 

  

  

  

  

Okazja! 

Pług 
parowy 
Fauler, 

składający się z 2-ch lokomobili, płu- 
ga, kambelu, rnchomego warsztatu w 

dobrym stanie 

do sprzedania. 
ADRES: 

Cukrownia Guzów, poczta Żyrar. 
dów, z. Warszawskiej. 
  

  

H. NIEMOJEWSKI 

„Leczenie płue" 
(Przyczynek do terapji grużlicy). 

Cena 
zł. WILNO, Królewska 1, 
Księgarnia Stow. Naucz. Polskiego 
(telef. 314). Konto P. K. O. 82.150.     

   z
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Miejski Kinematocraf 
KULTURALNO-O ŚWIATOWY || 
SALA MIEJSKA (ul. Ostrobramska 5) || 

„BITWA POD 
Dziś będzie wyświetlany film 

CŽUSŽIMĄ"“ Ti imis 
Rzecz dzieje się podczas wojny rosyjsko-japońskiej w 1905 roku w Nagasak 

na pełnym morzu i na jachcie bogatej m 
CENA BILETÓW: Parter — 

arynarki. 

50 gr., Balkon — 25 gr. 
KASA CZYNNA; w niedzielę i święta od godz. 2 m. 30, w dnie powszednie od godz. 4 m. 30. 
POCZĄTEK SEANSÓW: w niedzielę i święta o godz. 3 ciej, w dnie powszednie o godz. 5-tej. 

  

mz SPÓŁDZIELNIA R 
KRESOWEGO ZWIĄZKU 

ul ZAWALNA I 

Komunikujemy, iż na sezon 

stale sprzedajemy ze składu 

na worki (100 klg;) 

workami 

SaunununENj, 

TELEFON 1—147 

CUKIER KRYSZTAŁ 

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

za zaliczeniem kolejowem po 
B = wyplaceniu zaliczki 35 zł. za worek. <2 

4 A - вна EE EG E E Obwieszczenie, 

  

АС 
ОМА ы° 

B ZiEMIAN 

jagodowy e 

Zawalna 1 

  

  

Ze wszystkich krajów Eur 

Ze wszystkich krajów 

Ii Wiedeńskie Targi 

3 — 12 września 192 

Wystawa węglowa 
Nowości i wynalazki techni 

Wystawa mebli 

Wystawa radi 

Wizowanie paszportów zbędne. 
Targów. i paszportem bezpłatne p 
Austrji i przejazd bez wizy przez Czec     

przybywają kupujący na 

Międzynarodowe. 

GDZIE wY POZOSTAJECIE? 

Specjalne imprezy: 
Międzynarodowa Wystawa Motocykli 

ze specjalnym działem urządzeń małych mieszxań 

(Gmach wystawy: 3 — 19 września 1926) 

Wszelkich informacyj udziela i legitymacje wydaje za 
cenę zł, 71 WIENER MESSE A. G., WIEN, VII. 

Jak również honorowi przedstawiciele Wiedeńskich 
Targów w Białymsioku: Schehkier i Co, Tow. Akc. dla 
międzynarodowych transportów, Kilińskiego 19. 

yy nadchodzi „Łukiszkach* 
opy towary. > 

świata 
ke. fasoli, 500 kg. 
500 kg. kaszy 
soczewicy, oraz 
opałowega 

Wyżej wymienione 
6 być pierwszej ja 

  

    
  

    
W.Z.P, Nr 33, Wilno, dn. 15-V]-26. 

9:0.0:6:6:9.0:9.6:9:0:0:6:9:6. 

Zarząd Więzienia w Wilnie na 
i poszukuje 

miesięcznej na 1000 kg. grochu pol- 
nego, 1000 kg. kaszy perłowej, 1000 

jagianej i 500 kg. 

sosnowego 
jakości w kloczch dł 4 mt, 20 cm. 

loco więzienie, Należność regulowana 
będzie w miarę przyznawanych kre- 
dytów. Oferty należy składać na imię 

  

  

IESZKANIE 
5 pokoi z we- 
randą i wszel- 

do 

M 
kiemi wygodami 

wynajęcia. 
Kasztanowa 5 m. 6. 

BIA WY smaczne 
i zdrowe 

UI. Jagiellońska 
Nr. 7, parter, 

Weyssenhoffowa. 

  

  
  

  
orespondentów 

w większych 
- N miejscowościach 

Polski którzyby udzie- 
lali informacji według 
zapytań o kupcach i 
przemysłowcach, po: 

szukuje 
+WYWIADO WNIA 

HANDLOWA». 
Warunki. według 

umowy. 
Zgłoszenia z życiory: 

sem i referencjami 
przyjmuje pod <Wy- 
wiad». Przedst. <Ajen: 

cja Wschodnia» 
Bielsko Cieszyfskie. 

dostawy 

kaszy gryczanej, 

500 mtr. drzewa 
najlepszej     

Studentka 
znająca dobrze języki 
niemiecki, francuski, 
angielski, poszukuje 
KOREPETYCJI 

za pokój z utrzyma- 
niem. Zgłoszenia: 

produkty winny 
kości z dostawą 

    

į Zarządu Więzienia w Wilnie na <Korepetycja» Rekla- 
Lukiszkach. : ma Polska — Рогпай, 

czne : Aleje Marcinkow- 

WUBZSONEWASEW vl 
DMINISTRATOR 

owa, V. JI b WI (2 A majątku ziemskie! 
ы З;ізо. Ray, 

b, aj „ kawaler, zna 
Z legitymacją Po niajeter emy doskonale rolnictwo, 

rzejście granicy rachunkowość, chce 
hosłowację Paweł Bure zwienć posadę. Posia- 

da pierwszorzędne re- 
ferencje. Wymagania 

Sprzedaż 1 naprawa zegarków pierwszo- Skromne. Oferty ul. 
ay fabryk i konstrukcji oraz reperacje Witoldowa 35, m. 1 

i obstalunki PORE OO OR dla D: B. 
czyc'. CENY PRZYSTĘPNE. 

Mickiewicza N 4 z 
filja Ostrobramska Т 1 powodu wyjazdų 

  

Gm 

przy ul. Jagiellońskiej 

Egzaminy wstępne do klasy I i 

0
0
0
0
6
0
 

  

nazjum polskie Koedukacyjne 

im, Kondratowicza Syrokomli 

| 
zost:nie otwarte w Wilnie 

się 1 września r. b. 

Kancelarja czynna od 10 do 12 poł. 

  

Prywatna Lecznica Chirurgiczna 

D-ra T. Dembowskiego 
Mała Pohulanka 9. 

Przyjęcie chorych ad 10 do 12 
  

CZY JESTEŚ CZŁONKIEM 
L 0. P. P. 

tak że nikt o los swych pakunków 
nie powinien się niepokoić : 

Nowością na stacjach sowieckich 
jest lepsza organizacja i większa 
sprawność przy procedurze pogra* 
nicznej. Podczas gdy dawniej trzeba 
było kupować bilety gdzieś 1—2 ki: 
lometry za stacją, obecnie kasa bile- 
towa i bagażowa znajduje się tuż 
obok sali rewizyjnej, Co się tyczy 
jazdy koleją, to przyznać trzeba, że 
naogół w wagonach rosyjskich pa- 
nują takie same wygody, jak i przed 
wojną, a pod względem czystości 
wagony rosyjskie w niczem nie ustę- 
pują wagonom w Europie zachodniej, 
Szybkość pociągów jest zupełnie 
zadawalniająca, siarczy powiedzieć, iż 
podróż od stacji pogranicznej do 
Moskwy, (t. j 800 klm) trwa nie- 
spełna 15 godzin, przyczem pierw: 
szych 80 klm. jedzie pociąg z szyb 
kością pociągu lokalnego, a dopiero 
od Mińska z szybkością pociągu 
pośpiesznego, W pociągach znajdują 
się wygodne wagony sypialne i re- 
stauracyjne. Ceny biletów odpowia* 
dają cenom w państwach ze złotą 
walutą, tak że rosyjska taryfa kole- 
jowa zasadniczo niczem się nie różni 
od taryfy amerykeńskiej, niemieckiej, 
angielskiej, szwajcarskiej, szwedzkiej, 
duńskiej i holenderskiej. 

Po urodzajnych i starannie utrzy- 
mywanych polach w Czechosłowacji, 
po rozległych łąkach i olbrzymich ła- 
nach pszenicy i żyta w Polsce za- 
chodniej, czyni Rosja północno:za- 
chodnia nad wyraz skromne, powiedz- 
my nawet, ubogie wrażenie. Wyjątek 
stanowi Białoruś Sowiecka, gdzie w 
szczególności w okolicach Mińska 
spotykamy starannie utrzymane i 
bardzo urodzajne pola. Pozatem jed- 
nak na całej hnji od granicy do Mo: 
skwy pola sowieckie znajdują się w 
opłakanym stanie, a trudno oprzeć 

  

  

Internat dia chłopców 
urządzony z całym komtortem. 

Kuchnia zdrowa i obiita. Opieka 
troskliwa i sumienna. Korepetycje na 
miejscu. Jagiellońska, Nr 7, m. 1, 

parter, Weyssenhofiowie. 

się wrażeniu, iż wielki ten pas ziemi 
stanowi w sowieckiem gospodarstwie 
narodowem pozycję pasywną. To Sa- 
mo powiedzieć należy o zabudowa- 
niach chłopskich i o dworcach kole- 
jowych przeważnie drewnianych, któ- 
re nie wytrzymują pod żadnym wzglę: 
dem porównania z Europą zachod- 
nią. Wprawdzie i mniejsze dworce 
kolejowe w Polsce są naogół dość 
skromne, ale organy miejscowe sta- 
rają się dać im choć miły wygląd 
zewnętrzny, umieszczając na peronach 
kosze z kwiatami, oraz dbając o czy- 
stość i porządek. W Rosji natomiast 
tego nie widzimy, przeciwnie odno- 
simy wrażenie, iż w porównaniu z 
iatami ubiegłemi zaszła pod tym 
względem zmiana na gorsze. Czyżby 
w tem zaniedbywaniu wyglądu zew- 
nętrznego budynków publicznych u- 
jawniać się miała „nowa polityka 
ekonomiczna” Rosji Sowieckiej? Prze- 
cież taryfy kolejowe zostały niedawno 
podwyższone, a więc komisarjat ko- 
lei żelaznych rozporządza z pewno- 
ścią dostatecznemi środkami pienięż. 
nemi i z łatwością mógłby uskutecz- 
nić remont zmszczonych dworców 
kolejowych. Bezpośrednio po rewo- 
łucji stan dworców rosyjskich był o- 
czywiście znacznie gorszy, aie wów- 
czas było to do zrozumienia. Dziś 
jednak po pięciu latach „nowej po- 
lityki ekonomicznej* podobny stan 
rzeczy jest nad wyraz niezrozumiały, 

A dlatego, kiedy po dłuższej nięo- 
becności przyjeżdżamy znów do Mos- 
kwy i znów siwierdzatny, że jest ona 
bardziej zaniedbana, niż przed kilku 
miesiącami, kiedy widzimy, że kosze 
na śmiecie świecą pustkami, a ulice 
pełne są różnych odpadków i papie- 
rów, że dorożkarze są niemożliwie 
wprost brudni i niechiujni, a ulice 
tygodniami nie zamiatane, to wszyst* 
ko.io przypisać musimy słabej woli, 

Odpo wiedaiainy ša pgłośmaia Bonon kawIóKI, 

Nu 8 Spólnika f. Nowy, nadzwyczajny wynalazek ame- z kapitałem I rozpoczrą rykański przeciwko nadmiernemu 5000 - 6000 zł. 
poceniu się. iKASJERA O Żądać wszędzie. kaucją 5-—8000 31. 

W.Z.P. Nr 29, Wilno, dn. 2-VI 1926r. zag warantowaną © з sa oi we 
4 _ роззоКщету, mesasa dakus, 1140 a Dom. Handl Kom 

RITTLER. gub. książ wojsk. „ZACHĘTA* 
wydaną przez] Gdańska 6 tel. 9-05 

ANDREJEWA P.KU=Wilejka - - 
LEKARZ. DENTYSTA na imię Lejby - Szai S 

Mickiewicza 4. Szmerkowicza, zam. w 
wróciła i wznowiła Głębokiem, uuleważnia | Podręczniki 

przyjęcie. : się, 5 GA SDR Szkolne używane io: o EH АР 2 nówszych wydań 
Doktór Kobieta-lekarz Po kój kupuje za gotówkę 

. ° Ksi i D. Zeldowicz | Z. ZBMÓOWICZOWA O, „onnjęda Uume-| en o 
Przyjęc. 9—1 i5—8 | od 125 Chor. kobiece blowany. "Wielka 7 *   
oraz spec. weneryczoe, moczoplciowe 1 
skórne ul, Mickiewirza Nr. 24 (obok hot. 
Bristol). W. Zdr. P. Nr. 31. 

ogólnemu letargowi i brakowi entuz- 
jazmu. Istotnie Moskwa jest dzisiaj 
pod względem swego wyglądu zew 
nętrzaego daleko mniej sympatyczna, 
niż przed 2 jeszcze laty. Wówczas 
wszystko remontowano i doprowa: 
dzano do porządku w tempie dość 
intensywnem. Dziś tempo to jest 
znacznie powolniejsze, niekiedy na- 
wet śmiesznie powolne, ieśli uwzgięd- 
nić, że prace nad remontem nieki6- 
rych budynków ciągną się już z gó- 
rą trzy lata. Tak np. nie doprowadzono 
jeszcze do porządku gmachu «Związ- 
ków Zawodowych», z którego w la- 
tach ostatnich wyniesiono na wieczny 
spoczynek ciała wszystkich zmarłych 
przywódców rewolucji Wskazuje to 
na powierzchowność robót rekonstru- 
kcyjnych, na brak, zapału, dobrej or- 
ganizacji i kontroli. A podobne zja- 
wiska obserwować można we wszyst: 
kich bodaj dziedzinach życia państwo- 
wego i społecznego. Stagnacja? * stręt 
do pracy? Niedbaistwo? 

<Nowa polityka ekonomiczna» 
ujawnia się również w zewnętrznym 
wyglądzie obywateli rosyjskich. | ten, 
kto nie hołduje przesadnej elegancji 
zachodnio-europejskiej, przyznać musi, 
iż niedostateczna produkcja worobów 
włókienniczych w Rosji staje się 
wprost katastrofalną. Porządnie ubra- 
ny człowiek na ulicach . Moskwy jest 
zjawiskiem nad wyraz rzadkiem, Ład- 
ne i dobrze skrojone ubranie uchodzi 
iu siale jeszcze za cechę <nepmań- 
Stwa» i «burżuazyjnych skłonności». 

Bardzo dobra jest obecnie w Mo- 
skwie miejska komunikacja. Tramwaje 
jeżdżą dość szybko i we wszystkich 
kierunkach. Prócz tego kursują w 
Moskwie autobusy, które łączą CEn- 
trum miasta z przedmieściami i miej: 
scowościami podmiejskiemi, Zwięk- | 
Szyła się również ilość taksówek. 
Trzeba przyznać, iż pod tym,względem 

Drykarała „Wydawyjct 

  

OTORO 

  

Z sprzedaje się ta- 
nio  odrestauro- 

wana willa z 4 hk. 
lasu w Landwarowię 
ul. Zawkowa Nr. 9. 

A z 

  
    

  

    

W. Pohujanka 17 m. 16       

   

oddział gospodarczy sowietu mos- 
kiewskiego czyni wszystko, co leży 

" w jego mocy, by uwzględnić potrze- 
by mieszkańców. Komunikacja miej- 
ska jest w Moskwię bez wątpienia 
znacznie lepsza, niż w wielu miastach 
europejskich, co przez wzgląd na 
rozległość stolicy rosyjskiej posiada 
bardzo doniosłe žnaczenie. Kontrola 
w tramwająch i autobusach jest bar- 
dzo dokładna, a podlega jej tak per- 
sonel, jak i publiczność. Ciekawem 
jest, iż konirolerami w autobusach 
moskiewskich są kobiety (przeważnie 
młode), które urząd swój sprawują z 
wielką powagą i z nie mniejszym 
wdziękiem. Kary dla t. zw. „ślepych 
pasażerów" są bardzo wysokie, dzię- 
ki czemu bardzo rzadko się zdarza by 
ktokolwiek jechał <na gapę». 

Pod jednyjm jeszcze względem 
Moskwa się ostatnie zmieniła: z mo- 
dy wyszło wspólne kąpanie się męż- 
czyzn i kobiet bez kostjumów kąpie- 
Jowych, Tu i tam można jeszcze spo- 
strzec na <plaży» moskiewskiej nagą 
kobietę, naogół jednak z <przywileju» 
tego korzystają prawie wyłącznie męż- 
czyźni. Kostjumy kąpielowe nadob- 
nych Rosjanek są bardzo skromne i 
prymitywne, co powoduje, iż urocze 
obywatelki stolicy sowieckiej podczas 
kąpieli częstokroć robią wrażenie ba- 
ryłki i żywo przypominają znaną fi- 
gurę z plakatów reklamowych fabryki 
opon samochodowych Michelin. Zda- 
je się, iż sowiecki przemysł zmuszo- 
ny będzie wkrótce przystąpić do zor- 
ganizowania nowej gałęzi przemysłu 
włókienniczego: do wyrobu  trykoto- 
wych kostjumów kąpielowych. 

RA 

wo Wiięńskie* Kwsszałus 23


