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Ryga, 29 sierpnia, 
Przypomnijmy sobie słynny na- 

pad, bandytów, braci Gabryłowiczów, 
na sowieckich kurjerów dypiomatycz- 
nych pod Rygą, którzy tyle, swojego 
czasu, narobł krzyku i ambarasu 
Łotwie. Śledztwo prowadzi się w tej, 
zawikłanej i tajemniczej, sprawie już 
od dłuższego czasu. Czy zostało 
ukończone?— Jeszcze nie. W' dalszym 
ciągu zbierane są materjały na Łotwie 
i Litwie, materjału równie zawikłane, 
jek sama sprawa sensacyjnego mor: 
derstwa. Oczywiście, że szczegóły 
Śledztwa trzymane są w tajemnicy. 

Natomiast opowiedzieć mogę o 
bardzo ciekawej rozprawie, którą roz- 
patrywał sąd okręgowy, a która wiąże 
się poniekąd z zabójstwem Nettego, 
Jest to sprawa 24-letniego Jankowa 
pokrótce biorąc, następująca: 

W początkach lutego r. b, sowiec- 
kie poselstwo w Rydze, otrzymało 
list, od owego Jankowa, w którem 
oświadcza, on, iz znana jest mu ta- 
jemnica zabójstwa Kurjera. Oto na- 
pad—wediug słów Jankowa—zorga- 
nizowany był nie przez braci Gawrty- 
łowiczów, a przez tajną organizację 
oficerską. 

W oznaczonym dniu, w pociągu 
pospiesznym, począwszy od granicy, 
jechało dwuch oficerów, członków 
organizacji, w ubraniach cywilnych. 
Oficerowie ci wiedzieli o zawartości 
pakieiów dyplomatycznych i opraco- 
wali plan napadu, który polecili wy- 
konać, oczekującym na stacji, braciom 
Gabryłowiczom. 

W dalszym ciągu swego sensa- 
cyjnego pisma, Jankow wyjaśnia, że 
tajna organizacja liczyła 30 członków, 
a celem jej była walka z socj.-demo- 
kracją i komunistami, a także usuwa 
nie przedstawicieli sowieckich. Prócz 
tego, organizacja dążyła do obalenia 
isniejącego obecnie ustroju na Łotwie 
i ustanowienia krółestwa, Wojsko 
przygotowane było do wystąpienia. 
Puiki, I szy Libawski i II gi Windawski, 
gotowe były w każdej chwili przybyć 
do Rygi dla dokonania / przewrolu, 
jednak, że upadek gabinetu Ulmanisa, 
powstrzymał na razie wybuch. 

Sowieckie poselstwo po otrzyma- 
niu powyższego pisma, zapropono- 
wało Jankowowi, przybycie osobiście 
do poselstwa, celem.złożenia dalszych 
wyjaśnień. Jankow rzeczywiście się 
zjawił i piśmiennie, jeszcze raz, po- 
twierdził pierwotne Swe zeznanie 
listowne, dodając, że orgawizacja ofi- 
cerska, zamierzała wysadzić w po- 
wietrze, cały gmach sowieckiego 
przedstawicielstwa w Rydze. 

Jinkow wymienił nawet nazwiska, 
pewnego generała i pułkownika, któ- 
rzy stoją na czele organizacji. Jedno: 
cześnie zostawił w poselstwie dowód 
osobisty, wydany mu przez mini- 
sterstwo spraw wewnętrznych za nu- 
meren. 172353, 

W dalszym ciągu swych rewe- 
lacjnych zeznań, oświadczył, że wszy- 
siko wspomniane wyżej składa na 
ręce poselstwa sowieckiego, ażeby 
„Zdjąć maskę* z tajemniczego napadu 
na kurjerów, które rząd łotewski ob- 
jeśnia zwykłem zjawiskiem napadu 
w celach grabieży. 

Oczywiście poselstwo sowieckie 
ze zwykłą sobie przebiegłością, nie- 
dotrzymało tajemnicy, i dnia 26 lute- 
go, zakomunikowało o zezwaniach 
Jankowa, ministerstwu spraw zagra- 
nicznych, przyczem załączyło list i da- 
wód osobisty Jankowa. 

Jankow został aresztowany jako 
posądzony o uprawianie szpiegostwa 
na rzecz Sowietów. (?) Przyciśnięty 
do muru, zeznał, iż rzeczywiście zwró- 
cił się do poselstwa sowieckiego, 
lecz nie w celach szpiegowskich, ale.. 
poprostu dla wyłudzenia większej 
ilości gotówki. Wszystko co napisał, 
jest zwykłem kłamstwem. Chciał rze- 
komo w ten sposób przysłużyć się 
rządowi łotewskiemu, aby dać znać. 
Gpinji publicznej, iż sowieckie po- 
selstwo starało się go przekupić. 

Na rozprawę sądową przysłano 10 
świadków i ekspertów. 

Mimo zeznań oskarżonego, który 
sensacyjną trześć rozprawy, sprowa- 
dza do objawu codziennego szanta- 
żu, po Rydze krążą najbardziej rewe- 
lacyjne pogłoski na ten temat. 
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poleca ną sezon nasienny: 
Żyto Wysokolitewskie. 

„ .. Wierzbińskie. 
„ Dańkowskie. 
„  Bieniakonskie. 

Pszenicę Wysokolitewską. В 

Doniosłe obrady w Genewie, ZPiżajasy sie wypadek dziejowy. 
GENEWA, 31.VIII. PAT. Reasumując wyniki obrad komisji reorga- 

nizacji Rady Ligi odbytych w ciągu dnia wczorajszego, można stwierdzić, 
że ujawniła się ogólna tendencja w kierunku wprowadzenia jaknajmniej-- 
szych zmian w projekcie majowym komisji. Hiszpanja zajęła stanowisko 
wyczekujące, S 

Obrady może skomplikować wystąpienie poiudniowej Ameryki do- 
magającej się wyreźnego zaznaczenia w projekcie, iż zagwarantowane jej 
będą 3 miejsce niestałe w Radzie. Żądanie to sformułowane przez „dele- 
gata Urugwaju Guaniego, spotkało się z dość kategorycznym sprzeciwem 
Jorda Cecila, który zaznaczył dosyć osiro, że podobne żądanie może 
wzmódz nieprzewidywane trudności. 

Dskłaracja jaką w końcu posiedzenia złożył Sciaioja, kióry w toku 
dyskusji wysuwał dużo zarzutów natury prawnej dowodzi, iż nie dąży on 
do bezwzględnego utrudniania prac komisji, lecz, że przeciwnie, gotów 
jest, jak zaznaczył ze względów natury politycznej, przychylić się do for- 
muły mówiącej o ponownym wyborze w roku bież, Powyższe oświad- 
czenie Scialoi uważane jest za dobry prognostyk dla prac podkomisji wy- 
łonionej przez komisję w celu redakcyjnego uzgodnienia poprawek. 

Wywiad z ambasadorem von Hoesch'en, 

GENEWA, 31 Vill. PAT. Wczoraj wieczorem ambasador niemiecki 
von Hoesch przyjął przedstawicieli prasy niemieckiej i udzielił im pouf, 
nych wyjaśnień. Ambasador zaznaczył, że Niemcy widziałyby najchętniej 
niezmieniony projekt majowy komisji reorganizacyjnej Rady Ligi. 

Ambasador zaznaczył, że zapisał się do głosu po delega.ie Szwecji 
Sjoebergu, ażeby sprostować niektóre jego wywody dotyczące oceny 
projektów Fromagevia, wycofał się jednak nie chcąc stwarzać dziwnej 
sytuacji, w której broniłby wniosku francuskiego. 

Von Hoesch uznał, że zarzuty prawne de Breuckera, Scialoi i Sjoe- 
berga są zbyt teoretyczne i odbiegające od istoty politycznego zagadnienia. 

INa koniec ambasador oświadczył, ze w podkomisji Niemcy będą 
broniły prac Zgromadzenia i swobody jego decyzji. 

O liczbę miejsc stałych i niestałych 
GENEWA, 31—VIll. Pat. Wyłoniona wczoraj przez komisję reorga- 

nizacyjną Kady Ligi Narodów podkomisja prowadziła dyskujsę szczegó- 
iową nad projektem Fromagevota. W rezułtacie dyskusji mozna stwier: 
dzić, iż liczba 9 ciu członków Rady z wyboru nie podlega kwestjonowź- 
niu. Ważne oświadczenie złożył delegat włoski Sciaioia, która stwierdził, 
że dla niego liczba 9-u miejsc niesiaiych zależna jest od liczby miejsc 
stałych i że w obecnym momencie liczbę 9ciu członków  niestałych 
ekceptuje. Е 

Oświadczenie to oznacza, że gdyby liczba miejsc stałych była więk- 
sza, Sciałoia żądałby odpowiedniego zwiększenia liczby miejsc niestałych 
gdyż decydującą dla niego sprawą jest by w skład Redy Ligi wchodziło 
tylko 14 członków. Deiegat Polski Sokai wystąpił bardzo kategorycznie 
przeciwko art. 3, który mówi o usuwaniu członków Rady przed upływem 
ich mandatów. Artykuł ten został z projektu usunięty. Wyjaśniono, że w 
drodze wyjątku jednocześnie z dokonanym wyborem Zgromadzenie ogólne 
Ligi będzie mogło nadać przywiiej ponownego wyboru. 

Rejestracja polskich konwencji. 
GENEWA. 31.Vili. PAT, Rząd polski przesłał do sekretarjatu Ligi 

Narodów w celach rejestracji i ogłoszenia następujące 2 konwencje: 1) 
konwencję polsko-wtoską podpisaną w Rzymie 32 lipca 1925r. dotyczącą - 
finansowego uregulowania sprawy włoskich towarzystw ubezpieczenio- 
wych i 2) konwencję polsko-szwedzką podpisaną w Stokholmie 1 paź: 
dziernika 1925 r. w sprawie żeglugi powietrznej. 

Bałtyckie delegacje do Genewy, 
Z Rygi donoszą: Zostali już wyznaczeni delegaci Łotwy do Genewy, 

mianowicie posłowie w Rzymie — Szuman, w Londynie — Wesman i 
Genewie Ducman. ; 

We czwartek wyjeżdża z Rewla delegacja estońska, pod przewod- 
nictwem ministra spr. zagr. Achela. 

W Genewie zamierzana jest konferencja delegatów państw bałtyckich, 
dla usialenia wspólnej linji postępowania 

Prasa angi<lska o obradach genewskich. 
LONDYN, 31,VIII. Pat. Choć prasa angielska bardzo szeroko oma- 

wia sprawę przyszłego składu Rady Ligi, jednak о Polsce wzmiankuje 
dość rzadko, ogniskując całą uwagę na. Hiszpanji. Wyczuwa- się naogół 
bardziej nawet w kołach rządowych, niż w prasie uznanie dla wstrze* 
mięźliwej, pełnej godności polityki Polski oraz zrozumienie dla rzeczy: 
wistej potrzeby Polski zasiadania w Radzie Ligi. W kołach dobrze poin: 
formowanych wyrażają przekonanie, że Polska otrzyma  półstałe miejscę 
w: Radzie z gwarancjami ponownego wyboru. Wogóle. wyczuwa się tu 
uspokcjenie i ufność w pomyślne załatwienie trudności nawet tych, które: 
są związane ze sprawą Tangeru. Krańcowe opińje prasy polskiej doma* 
gające się bezwzględnie stałego miejsca w Radzie, nie są tu przedruko* 
wywane, a co zatem idzie i komentowane 

: Noty w sprawie Tangeru. 
MADRYT. 3i:Viil. PAT. Noty Francji i Anglji w sprawie Tangeru 

zostaną dziś doręczone Primo de-Riverze. Obie noty zredagowane zo- 
stały w tym samym duchu, zdaje się jednak, że nota Chamberlaina wy- 
raźniej niż nota Brianda sprzeciwia się zwołaniu konferencji międzynaro- 
dowej.'Nota francuska zaznacza, że Francja i Hiszpanja współpracują w 
Marokku od szeregu lat i przez cały ten czas rząd hiszpański nie wysu- 
wał kwestji Tangeru, ani też sprawa ta nie była poruszana w czasie licz- 
nych spotkań jakie odbyły się od czasu wojny między mężami stanu 
Francji i Hiszpanii. 

Hiszpanja .© problemie Tangeru. 
PARYŹ, 31 VIII. PAT. Komunikat hiszpańskiego M-stwa spraw za- 

granicznych stwierdza między innemi: Hiszpański rząd jest zdania, że 
rozwiązanie problemu Tang:ru winno polegać na wiączeniu miasta Tan- 
geru i strefy tangerskiej do terenu objętego protektoratem Hiszpanii, 
Rząd hiszpański nigdy nie dążył do tego, aby Liga Narodów udzieliła 
Hiszpanji mandatu. Związek jaki Hiszpanja wprowadza między. problema- 
tem Tangeru a sprawą stałego miejsca w Radzie nie wynika z życzenia 
uzyskania mandatu od Ligi Narodów, lecz jest następstwem zbiegu oko- 
liczności, dzięki któremu wysunięcie zagadnienia Tangeru następuje w 
chwili gdy żąda slę od Hiszpanji, aby poniosła ona ofiary na rzecz Ligi 
Narodów. 

Zwycięstwo chińskich komunistów. 
KANTON, 31 VIil. PAT. Komunikat oficjalnego biura prasowego 

stwierdza, że wediug telegramu venerelissimusa Czang Kai Szeka, katoń- 
ska armja narodowa zdobyła Wu Czang w dniu 26 b. m. a tegoż dnia 
wieczorem zajęła Hankou. 

Wielkie wypadki dziejowe wydają 
się zwykle niemał całemu ogółowi ja- 
kiemiś gromami z jasnego, czemś 
całkiem nieoczekiwanym. A jednak 
zbliżanie się ich można obserwować, 

badając bieżące objawy polityczne i 

gospodarcze, oraz ewolucją dziejową. 

Piszący te słowa przewidywal po 
wojnie ch ńsko-japońskiej wojnę ja- 

pońsko-rosyjską i widział w niej czyn- 

nik, który wywołać musi starcie eu- 
ropejskie, brzemienne w niepodległość 
Polski, Wojna Światowa, jako jeden z 
największych wypadków w dziejach 

Europy zbłiżała się z łoskotem bojo: 

wem wojen lokalnych, jsk włoska: 

turecka, jak bałkańska z 1913 r. 
Obecnie nie zbliża się jeszcze 

wojna, ale wypadek dziejowy, który 

zapoczątkuje nowy układ stosunków 

Europy, który rozpocznie przekreśla- 

nia granic, zakreślonych przez trak- 

taty w Wersalu, Trianon i St. Ger- 
main, mianowicie połączenie Austrji 
z Niemcami. 

Uważałem to zawsze za koniecz- 
nieczność dziejową. Po wojnie, gdy 
proklamowano zasadę stanowienia o 

sobie narodowości, czyż można sta- 
le robić wyjątek dla 6 miljonów Niem- 

ców ausirjackich, znajcujących opar: 
cie o 63 miljoriową Rzeszę niemiec- 
ką? Wiedziałem, że Austrja dzisiejsza, 
obciążona spuścizną wielkiego pań: 
stwa, dwumiljonową stolicą, nie jest 

organizmem żywotnym, że przeżywa 
nadzwyczajne trudności gospodarcze. 
O chęci przyłączenia się do Rzeszy 
mówiła rezolucja sejmu austrjackiego 

jeszcze w końcu 1918 r. Lecz pobyt 
w Wiedniu przekonał mię o ogrom- 

nej aktualności tej sprawy, przepeł: 

nia ona atmosferę Wiedniz, połącze: 
nia sią z Niemcami oczekują Niemcy 
austrjąccy, jako zbawienia od dzisiej: 

szego jej upadku gospodarczego i pó 

za połączeniem się z Rzeszą nie wi- 

dzą innego wyjścia. 
Położenie gospodarcze Austrji jest 

w rzeczy зате] fatalne. Jej finanse 
poddane zostały kuracji Ligi Narodów, 
Czynniki międzynarodowe pragną 
konserwować Austrję, stąd opieka 
Ligi nie była dla Austrji politycznie 
niebezpieczną lecz wpadła w  in- 

fiacyjną chorobę. Czynniki  mig- 

dzynarodowe pragną udowodnić, 
że oba te państwa mogą istnieć 

w granicach !przeż traktaty zakre- 
Ślone, siąd skłone były do dania 
im finansowej pomocy. Kanclerz au- 
stracki, Seipel dla uzyskania tej po- 
mocy straszył Włochy, Czechosłowa* 
cję i Francję przyłączeniem się Au. 
stijj do Niemiec" Uzyskana, została 
pomoc finansowa, zamiast spadającej 
korony austrjackiej, będącej jedną 

pięćdziesiąttysiączną złotej korony, 
Austrja posiada szyling (134 do 135 

szylingów: równa się 100 zł. frankom, 

szyling eustr. stanowi mniej więcej 

80 pr. złotej korony), Waluta ta usta- 

liła się, dzięki uzyskanym kredytom, 

lecz biłans handiowy Ausjrji po znie* 
sieniu tej premji wywozowej, jaką 

daje inflancja pogorszył się. W 1922 r. 
niedobór bilansu handlowego Austrji 
wynosił — 768 milj. szylingów, w 

1923 r, gdy już przyszła pomoc Li- 

gi Narodów—1170, w "1924 r, 1515 
mil. szylingów, w 1925 r. 936,9 milj. 
Obnizenie cen produktów spożyw: 
czych, wywołane znacznym urodza- 

jem 1925 r., zmniejszenie cen węgla, 
” wskutek światowej nadprodukcji wę- 
gla oraz zmniejszony przywóz tego 

paliwa, wskutek kurczenia się pro- 

dukcji austrjackiej przyczyniły się do 

zmniejszenia wartości przywozu. 

Bilans płatniczy Austrji układa się 

też deficytowo. Miała ona znaczne 
kapitały w krajach, które od niej od- 
padły, stąd mogła by mieć znaczne 

wpływy, lecz infiacja a następnie wa: 

loryzacja dawnych zobowiązań, krzyw- 
dząca wierzycieli, pozbawiła ją znacze 

nej części tych kapitałów. Wpływy, 
idące z kapitałów umieszczonych w 

krajach dawniej austrjackich nie po- 
krywają niedoborów bilansu handlož 

wego i moc bogactw austrjackich 

przechodzi w obce ręce; 28 pr, do- 

mów w Wiedniu zakupili cudzoziem= 
cy, najczęściej Żydzi, polscy pod* 
dani. 

Liczba (bezrobotnych w Austeji 

przekracza 200 tys., z tego połowa 

wypada na Wiede.B. Dwumiljonowy 

Wiedeń, którego ilość mieszkańców 
spadła z dwuch milj, do 1,800,000, li- 
czy przeszło 100 tys. bezrobotnych, 
co wraz z 
około 400 tys. osób. Płace robotni- 

cze w Wiedniu są od 35 do 55 pr. 
niższe, niż w Niemczech, z wyjąt- 

kiem płac kwalifikowanych robotni- 
ków przemysłu żelaznego. Zarobki 

urzędników,  oflcjalistów zakładów 

przemysłowych i bankowych są nad- 

zwyczajne małe, zwłaszcza na niż- 

szych stopniach. inteligencja zawo- 
dowa' wolnych profesyj zerabia kil- 
kakrotnie mniej, niż przed wojną. 

Gdzie wyjście z tego ciężkiego 
stanu gospodarczego Wiednia i in- 
nych miast Austrji? W połączeniu 
się z Rzeszą niemiecką. Tam rynek 

zbytu rozległy, tam odbywa się ol- 
brzymi przypływ kapitału amerykań- 
skiego. Siły gospodarcze Rzeszy za- 
płodnią ekonomicznie Austrją. Przed 
paru jeszcze laty przemysłowcy  au- 
strjaccy obawiali się przyłączenia 

Austrji do Niemiec, dziś wypowia- 
dają się za tem przyłączeniem, cho- 
ciaż wiedzą że musi ono wywołać 
zachwianie słabszych przedsiębiorstw, 
ale rachują że rozpęd gospodarczy 

Niemiec udzieli się Austrji, 
Czy jednak czynniki zewnętrzne 

nie staną na zawadzie połączeniu 
Austrji ź Nienicami, jak już to uczy» 
niły w listopadzie 1919 r.? W ciągu 
tych kilku lat zaszła olbrzymia zmia” 

na w układzie sił międzynarodowych, 
Pozycja międzynarodowa Niemiec 
bardzo się wzmocniła. Wielka Bryta- 
nja odsunęła się od Francji i szuka 
zbliżenie z Niemcami, W Anglji spra- 
wa przyłączenia Austrji do Niemiec 
jest popularną i wielokrotnie žyczli- 

wie.omawianą w prasie angielskiej. 

Żadne z państw Europy powojennej 
nie cieszy taką popularnością w Sta- 
nach Zjednoczonych, jak Niemcy. 
Kapitały amerykańskie idące do Eu- 
ropy, idą do Niemiec przedewszyst- 
kiem. Anglosaska potęga poprze przy« 
łączenie Niemiec do Austrji. Któż 
będzie contra? To przyłączenie zagra- 
ża tylko dwom państwom: Włochom 
i Czechosłowacjj; co do Francji w 
samej opinji francuskiej panuje roz- 
dwojenie. : 

Połączenie Austrji z Niemiecami“ 
wywola parcie Niemiec do Triestu i 

do Tyrolu. Oirzymując bowiem Au-* 

strją, obarczają się jej terytorjalnemi 

i narodowemi sprawami. Obecnie 
niema podstaw do-antagonizmu nie- 
miecko-włoskiego, przyłączenie owe 

podstawy wywoła. Lecz Włochy, 

których wybrzeża są otwarte dla flo» 

ty engielskiej, nie wystąpią. zbrojnie, 

gdy będą wiedziały że Niemcy mają 

poparcie świata anglosaskiego. Dla 
Francji antagonizm niemiecko-włoski 
jest czemś pożądanem. Dziś bowiem, 

wskutek napływu Włochów do ko- 

lonji francuskich i południowej Fran- 
cji, co jest uwarunkowane znacznym 

przyrostem naturalnym Włochów i 

brakiem przyrostu naturalnego ludno- 
ści Francuzów, wytwarzają się obje- 
ktywne podłoża dla  antagonizmu 

włosko-francuskiego w sprawie ko- 
onij. Francja życzliwem okiem musi 

patrzyć na to, co wytwarza podłoże 

antagonizmu niemiecko-włoskiego. 
Najbardziej będzie zagrożoną po- 

łączeniem Austrji z Niemcami Cze- 
chosłowacja. Wówczas _ zostanie 

eskrzydloną granicami Niemiec, wów- 

czas kwesija niemieckich północnych 
Czech stanie się aktualną. Powstaje 

okoliczność przyjazna dia Węgier od- 

zyskania północnych Węgier, tego 

czeskiego korytarza, który był stwa- 
rzony na to, aby Czechy graniczyły 
z Rosją, której miała być oddana Ga- 

ich rodzinami stanowi* 

Sejm i Bząd. 

Wyjazd p, Raczkiewicza do 
Warszawy. 

Wojewoda Wileński p. Wiładys- 
ław Raczkiewicz wyjechał w dniu 31 
sierpnia do Warszawy celem przed- 
łożenia rządowi wniosków ostatniej 
konferencji wojewodów ziem wschod- 
nich, która odbyła się w Wilnie w 
dn. 20 —21 sierpnia rb. Powrót jest 
oczekiwany w piątek. 

Audjencje uPrezydenta Rzeczy- 
Pospolitej. 

WARSZAWA, 31.Viil.(żel.wł Słowa) 
Brezydent Mościcki dziś rano powró* 
cit z Ostrołęki i przyjął nowomiano- 
wanego wojewodę siąskiego p. Gry- 
żyńskiego a późnizj gen. Dańca sze- 
fa wydziału sprawiedliwości w mini- 
sterstwie spraw wojskowych. Według 
pogłosek rozmowa dotyczyła amne- 
stjowania generala  Malczewskiego 
któremu podobno jak twierdzą znaw- 
cy kodeksu wojskowego w najwyž- 
Szym wypadku grozi dyscyplinarna 
kara 2 tygodni aresztu. 

Zebranie akcjonarjuszy Banku 
Polskiego. 

WARSZAWA, 31.VIII.(żel, w, Słowa) 
W dniu dzisiejszym odbyło się wel- 
ne zebranie akcjonarjuszy Banku Poi- 
skiego pod przewobnictwem prezesa 
p. Karpińskiego. Wyjasnienia składał 
p. Karpiński : główny dyrektor p. 
Mieczkowski. Dłuższą debatę wywo- 
łały sprawy: powiększenia kapitału 
zakładowego i obiegu pieniężnego. 

Nauczyciele szkół prywatnych 
proszą o zasiłki. 

WARSZAWA. 31.VIII (żel.wł Słowa) 
Nauczyciel eszkół prywatnych znaleź: 
li się w Warszawie wskutek przesu- 
nięcia przez ministerstwo terminu 
rozpoczęcia roku szkolnego w nader 
przykrej sytuacji, gdyż dyrekcje szkół 
odmówiły wypłaty zaliczek. Delega- 
cja nauczycieli wobec tego zwróciło 
się do ministra oświaty z prośbą a 
zaliczki w wysokości 200 zł. na oso- 
bę, co razem wynosiłoby 500000 
złotych. 

Przesunięcia w M, S. Z, 

„Jak się dowiadujemy w ostatiiich 
dniach nastąpił w _ Ministerstwie 
Spraw Zagranicznych szereg przesu- 
nięć personalnych. Dotychczasowy 
Naczelnik Wydziału _ Wschodniego 
p. Janikowski przeniesiony zostaje . 
na stanowisko radcy ambasady przy 
Watykanie, a na jego miejsce przy- 
będzie p. Wyszyński dotychczasowy 
radca poselstwa z Moskwy. P. Per 
łowski radca ambasady w Watykanie 
obejmie poselstwo w Kairze a na. 
miejsce p. Wyszyńskiego do Moskwy 
pojedzie p. Szumlakowski. 

  

Zawaina 15. 
Przyjmuje obstalunki, przyjmuje meble 
do sprzedania. Posiada Salony bambu- 
sowe I machoniowe. Kredensy i t, d. 
Proszę. o laskawe poparcie W-nej 

Placėwka Polska Meblowa, | 

Kłienteli. 
Z, poważaniem sługa Makowski,   

licja Wsch. Dla Polski ów korytarz 
jest podmurówką do częściowego 
naszego rozbioru, do utraty Galicji 
Wschodniej i Wołynia. Zniesienie 
więc korytarza jest rzeczą pierwszej 
wagi, pomijając już te utrudnienia w 
międzynarodowym handlu, który stwa- 
rza ów korytarz. Konsekwencją od- 
dania Czechom północnych Węgier 
było oddanie znacznej części Cieszyń- 
skiego: Czechom. 

Gdyby Cieszyńskie należało do 
nas, korytarz czeski nie mógł by 
powstać, gdyż niemiał by z Czecha- 
mi geograficznego połączenia. Utrata 
północnych Węgier przez Czechów 
musi też iść w parze z ustaleniem 
granicy polsko-czeskiej na Odrze. 

Polska nie ma powodów prote- 
stowania przeciwko połączenia Au- 
strji z Niemcami. Dla nas ważnym 
jest, aby opinja niemiecka zaprzątnęła 
się sprawami Austrj, północnych 
Czech, Triestu, nie zaś korytarza po- 
morskiego i Śląska, Przyłączenie Au- 
strji do Niemiec wytworzy inny punkt 
ciężkości polityki Niemiec, przeniesie 
go na południe. Będzie to więc wa- 
żny czynnik zmniejszenia antagoni- 
zmu polsko-niemieckiego. 

Władysław Studnicki.
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Jeziaro Wyganowskie. 
— Korespondencja „Słowa* — 

Kotlina Poleska. Jeziora poleskie 1 krainy morenowej. Jezioro Wyganow- 
skie, jako zbiornik zasilający kanał Ogińskiego. Osuszenie obszarów 

przyległych, Polowanie i rybołówstwo. 

jezioro Wyganowskie - leży w 

północno zachodnim rogu wielkiej 

kotliny Poleskiej, której obszar całko- 
wity wynosi przeszło 10 milj. ha. 

Dno stałe tej kotliny stanowi olbrzy- 

mią misę, powstałą z formacji kre- 

dowych. Po zejściu lodowca misę tę 

wypełniały wody, tworząc basen, 

który stopniowo się zamulał wskó: 

tek osadnej działalności rzek i stru- 

mieni, spływających z sąsiednich 

wyżyn. Procesowi namulania się ni- 

ziny towarzyszyło narastanie warstw 

trawiastego torfu, odbywające się 

początkowo w miejscach płytszych a 

następnie ogarniające coraz większe 

przestrzenie, które przeistaczały się 

dzięki utrudnionemu odpływowi wód 

w rozległe  bagniska, Dzisiejszą 
równą Poleską nizinę, wyniesioną 

średnio o około 140 mt. ponad po" 

ziom morza, składają aż do credo- 

wego dna, które w šrodku kotliny 

(okolice Mozyrza) znajduje się na 

głębokości około 60 mt, kolejno 
zmieniające się warstwy niebieskich 

glin aluwjalnych, piasków osadowych 
i trawiastego torfu. 8 

Ten charakter budowy geologicz- 
nej Polesia uwidocznia się wyraźnie 

w. typie jezior, stanowiących jakgdyby 

jedną całość z basenem gruntowej 
wody, napełniającej kotlinę. 

Jeziora polodowcowe na sąsied- 

nietn Pojeziorzu, wypełniające wy- 

rsźae zagłębienia o podłożu iiastem 

lub gliniastem są małowrażliwe na 

stany sąsiadujących wód gruntowych 
i poziom wody reguluje się w nich 
głównie w zależności od spływu 

wód powierzchniowych i parowania 

ze zwierciadła, 

Jeziora poleskie leżą w formacjach 
błotnistych i piasczystych, w terenie 
chzrakteryzującym się słabemi spad: 
kami, Poziom wody jesł w nich w 
znacznym stopniu uzależniony od 
stanu wód gruntowych, komunikują- 

cych się z jeziorem, 

Wskutek nizinności 
spiętrzenie powoduje 
ogromnych obszarów. Dno nie sta- 
nowi wyraźnej powierzchni, jest 
płynne na znacznej głębokości i łatwo 
pokrywa się wodorostami. 

Jezioro wyganowskie jest naj- 
większem z poleskich jezior, leżących 
na terytorium  Rzplitej i zajmuje 
obszar 25 klm.? 

Poziom normalny zwierciadła wa: 
ha się około wysokości 154 m. nad 
poz. morza. Jezioro zasilają, w okre- 
wiosennym wody z górnego dorze- 
cza Szczury oraz własnej wlewni. 

Jezioro Wyganowskie- ležy w sta- 
nowisku szczytowem kanału Ogiń- 
skiego i stanowi jego zbiornik zasi- 

terenu małe 

  

Dr W.Janułatis-O|sejkowa 
choroby oczu 

ul. Jagiellońska 9 — 3 powróciła, 
Przyjmuje chorych od EŃ 9—11 
i5—6 pp Wydz. Zdr. Nr 4225-26   

uregułowanie zaległych 
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Jak oni kochają.... 
<Lecz ty, piękności, którą ukochałem, 

- Życia ziemskiego niebieski aniele, 
Qzuwaj nademną i zostań się przy 

mnie, 
Aż skonam cząstką w trudów aroy- 

dziele, 

Aż skonam zwrotką w poświęcenia 
hyranie!» 

Z. Krasiński, 

Czy inaczej —i niebezpieczniej dla 
kobiety — niż „zwykły šmiertelnik“, 
kocha artysta: pisarz znakomity, poeta, 
lub malarz albo muzyk, wogóle tak 
zwany „wielki człowiek*? Co może 
dać kobiecie jego miłość? Czy oni 
wszyscy, gdy kochają, podobni są 
do siebie? 

Czy mama lub ciocia ° та rację 
zaklinać swoją Zochnę lub Marylkę: 
„Na litość Boską, tylko ty mi nie 
zakochaj się w jakim artyście! Nie- 
szczęśliwą będziesz. Zairuje ci życie. 
Ci ludzie kochać nie umieją!*? Czy 
ma rację? 

Mój Boże! Zakochanie się jest 
zawsze, zawsze połączone z dużem ry- 
zykiem. To, nieprzymierzając, jakby 
kto wziął bilet na loterję. Szczęście 
w miłości, ów może największy los 
na loterji życia — jest niezawodnie 
tam, w kole. Ale w której serji znaj- 
duje się tego nikt nie zgadnie. Czy 

podtapianie. 

wnoszenie przedpłaty NA WRZESIEŃ, 

Konto czekowe „Stowa“ w P. K. O. 

„Nr. 80259, 

lający. Całkowity spad ku Jasiołdzie, 
wynoszący 15 mt. koncentruje się na 
9 śluzach komorowych, z których 
Każda pokonywa przeciętnie 1.7 mt. 
Ku Szczarze spad normalny na śluzie 
wynosi około 06 mt. Podczas Wiel- 
kiej wody na rzece wrota śluzy, za- 
mykającej jezioro od strony północ- 
nej. otwierają się samoczynnie pod 
naporem wód zasilających zbiornik. 

Przy normalnem zapotrzebowaniu 
wody dla kanału amplituda wahań 
zwierciadła wody nie przekracza 40 
cmt. 

Jezioro posiada płynne dno i ty[- 
ko z tem zastrzeżeniem podać można 
głębokości charakterystyczne od 1.5 
do 3 mt. 

Tereny przylegające do įezi»ra są 
stale podtopiene, porastają je nisko- 
rosłe lasy sostowe, przedstawiające 
nieznaczną wartość, okaż kwaśne tą: 
ki, miejscami zupełnie niedostępne. 
Wywożenie siana, zebranego z miejsc 
suchszych i składanego w stogi na 
wzniesionych podstawach t. z. šcie- 
żarach, odbywa się zimą, gdyż w in- 
nych okresach komunikacja ciężarowa 
poprzez błotniste tereny jest niemoż ‹ 
liwa. 

Osuszenia okolic jeziora wymaga 
obniżenia poziomu piętrzenia w zbior: 
niku, co związane jest z wykonaniem 
zasadniczych zmian w profilu a na- 
wet irasie kanału Ogińskiego, reali- 
zacja których należy do przyszłości. 

. Stosunkowo od niedawna, bo na 
kilka lat przed wojaą, jezioro zaczęło 
iatensywnie zarastać, wskutek czego 
ruch tratew począł natrafiać na więk. 
sze trudności. Spław przez jezioro nie 
należał do dogodnych i przedtem. 
Podczas mgły, która często przytrafia 
się na jeziorze, flisacy nieraz zmusze' 
ni bywali spędzać noc na błądzeniu 
i dopiero po rozsianiu Się oparów 
trafiali na właściwą drogę. 

Zarastanie dróg wodnych specjal: 
nie ujemnie się odbija na pracy wiel- 
kiego rodzaju šrubowcėw, których 
śmigła łatwo plączą się w wodoroś: 
lach. Ze względów komunikacyjnych 
jezioro Wyganowskie nie przedstawia 
więc dogodnego ogniwa w szlaku 
kanału Ogińskiego. 

* 

Natomiast jest ono rajem dla my- 

śliwych i rybaków, Płactwo wodne 

ma tutaj moc dogodnych zakątków: 
zatok, ujść, przepływów, zarośniętych 
trzcinami i sitowiem. Hr. Potocki, do 
którego należy połowa jeziora częste 
tutaj urządza najazdy, dotkliwe czy: 
niąc spustoszenie w kaczych szere- 
gach. 

Rybołówstwo  zmonopolizowane 
jest w rękach dzierżawcy, który wy 

syła lepsze gatunki ryb (szczupaki, ka: 

rasie, leszcze) w stanie mrożonym na 

rynek warszawski. Roczny wywóz 
przekracza 20 tys. kg. 

: St. Ik. 

‚ 04 Administracji. 
Prosimy naszych Sz. Sz. Abonentów o łaskawe 

prenumerat, tudzież 
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w serji protesorów? Czy w serji 
techników, inżynierów i elektroche- 
mików? Czy w serji radców municy- 
palnych? Czy palestrantów? Czy w 
kupieckiej serji? Któż to przewidzieć 
potrafil Loteryjka... loteryjka... 

Wielki los może się znaleść w 
każdej serji. 

Za jedno tylo ręczyć można, mia- 
nowicie, że mając do czynienia ż rze- 
telnie artystyczną naturą, w dodatku 
wysokiej klasy — ma się szanse, że 
przebieg niedyspozycji duchowej, 
zwany pospolicie miłością, będzie 
wcale.„ wcale... nie banalny. 

Oczywiście — zależy też nie mało: 
od partnerki. 

FPoczciwa, Bogu ducha winna, 
Heinego Frau Mathilde, rodzona 
jego żóna, którą niewątpliwie przez 
czas nawet dłuższy ' kochał najauten: 
tyczniej, dla której do końca życia 
żywił niekłamaną, niepozbawioną rzew- 
ności i tkliwości sympatję.. ach Frau 
Maihildel.. ona nawet zgoła nie 
zdawała sobie sprawy kim jest jej 
mąż. Tyle razy biedaczka, próbowała 
czytsć, co też on tam pisze. Lecz 
szło jej to nie sporo... W olała prze- 
komarzać się że swoją, jakże zabawną, 
papugą. A już z przyjaciółkami. to, 
bywało, nagadać się nie może' 

Oto właśnie któraś z nich przy- 
szła. Usiadły obie tuż opodal „mate- 

„rafi «skręcić miejsce wypad 
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Termin ulgowy podatków. 
WARSZAWA, 31.VIII. PAT, M-stwo 

Skarbu komunikuje, że ulgowy ter- 
min pobierania kar za zwłokę w wy- 
sokości 2 proc. zaległości podatko- 
wych bezpośrednich przedłuża się 
do 30 września r. b. włącznie. Wy: 
znaczony na dzień 1 września r. b. 
początkowy termin poboru nadzwy* 
czajnego 10 proc. dodaiku do zaleg- 
łości z podatków powstałych przed 
dniem 16 lipca 1926 r. został przesu- 
niętu z dn. 1 na dzień 16 września 
r. b. Od tego terminu I. j. od 16 
września r. b. będzie bezwzględnie 
pobierany nadzwyczajny !0 proc. do- 
datek, leży przeto w interesie płatni- 
ków uścić wspomniane zaległości w 
terminie do 16 września r. b. włącz: 
nie celem uniknięcia 10 proc. dodatku. 

Z Białorusi sowieckiej. 
Pożar Strażnicy Sowieckiej. 

W nocy z dnia 26 na 27 bm.o 
godzinie 12 i pół wybuchł pożar w 
strażnicy bolszewickiej straży granicz« 
nej we wsi Osipówka, położonej na 
przeciw pododcinka Pochost, pow. 
Wilejskiego. Ogień strawił całe zabu: 
dowania, stajnię i zbrojownię, gdzie 
znajdowało się kilkanaście skrzynek 
ładunków karabinowych, które wybu- 
chając uniemożliwiały i niezwykle 
utrudniały akcję ratunkową. Pożar 
trwał blisko 3 godziny. (y) 

Z pogranicza. 
Przekroczenie granicy. 

W dniu wczorajszym w rejonie 
Blinciszki, patrol KOP. przytrzymała 
Wętronowicz Marję, Leduszkiewicz. 
Zajszczykównę Helenę, Wysockiego 
i Sagajło Wacława, którzy przekro- 
czyli nielegalnie granicę z Litwy do 
Polski. Skutkiem tego. że wymienieni 
nie mogli wytłumaczyć swego poby- 
tu w strefie nadgranicznej, przekazano 
ich władzom administracyjnym celem 
ukarania. (y). 
Aresztowanie bandy szmuklerzy. 

Od dłuższego czasu władze po- 
licyjne w porozutnieniu z organami 
wywiadowczemi K. O. P. prowadziły 
scisłą inwigilację osobników podej: 
rzanych o prowadzenie akcji szmuk- 
lerskiej, polegającej na przemycaniu 
towaru z Palski do Rosji, W końcu 
ubiegłego tygodnia akcja ta dała 
konkretne wyniki, że przystąpiono na 
terenie gminy Dokszyckiej da likwi- 
dacji wspomnianej bandy. Ogółem 
aresztowano 17 osób. Ponieważ istnie- 
ją poszlaki, że szmuklerzy prowadzili 
także akcję szpiegowską na rzecz 
sowietów, aresztowanych oddano 
specjalnemu badaniu którego wyniki 
trzymane są narazie w ścisłej tajem- 
nicy, a które podamy niebawem. (y) 
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Nowości wydawnicze. 
— «Świat» nie daje siebie nikomu wy: 

przedzić w staranności i pomysłowości re- 
dakcyjnej. W ostatnim (35) zeszycie przy- 
nosi np., między innemi, bardzo ciekawą— 
z szeregiem flustracyj — relację o restauro- 
waniu przez rzeźbiarza artystę p. Jakóbow- 
sklego postaci mędrców starożytnych $znaj- 
dujących się na amfiteatrze w Łazienkach, 
dalej ciekawe widoki z życia kuracyjnego 
w Krynicy, reprodukcje najbardziej charak: 
terystycznych obrazów nowoczesnych wło- 
skich zapowiadających matarstwa własnego 
odrodzenia etc. 

— «Kinema i Nowości Filmowe», 
warszawski tygodnik, mający już za sobą 
lat sześć egzystencji, ma też i swój sposób 
wyrażania się,, oczywiście kinematografi- 
czny więc tedy np. (Nr 37) w opowieści o 
<spadnięciu z nieba» nowej gwiazdy filmo- 
wej czytamy: Urocza Brazyljanka 19—letnia 
Olive Borden, nawet nie mtarząca o katjerze 
filmowej leci aeroplanem dookoła świata. 
Aeroplan. ulega wypadkowi akurat... nad 
Hollywood. «Operatorzy Towarzystwa Fox 
Film skręcił miejsce wypadku... Oliwe Bor: 
der ogromnie się podobała, zaproponowano 
jej grać w Fox-filmach.. Resztę każdy od. 
gadnie, Nie każdy tylko, rzecz prosta, po- 

— «Cyrulik» (Nr 13). 
rymami znakomicie wsławił, = Pomnik mu; 
tuż przy Księciu, «Cyrulik» wystawił — 
Rzecze Or:Ot, z zaszczytu ucieson ogromnie 
<Teraz tylko już wierszem pisz, Lechoniu, 
o mniel» A Słonimski pisze: 

Utarło, przyjęło się święcie 
W szerokich, warszawskich masach, 
Wątpliwe dosyć pojęcie 
O starych i dobrych czasachi 
Dosyć już biadać i ględzić. 
Krzyknijmy chórem a z siłą; 
Chociaż jest gorzej niż będzie, 
Ale jest lepiej niż było! й 

тасомеро — стобомуса“,  Matralzen 
gruft, gdzie leży „Heine złożony pie: 
kielną niemocą, i — paplają. Powoli 
ręka poety opartego o poduszki pod- 
niosła się ku oczom; drugą sięgnął 
ku teczce z papierem i ołówkiem. 
Podniósł delikatnie pałcami nawpół- 
sparaliżowaną 'powiekę—i jąt pisać. 

„„Doch vielieicht an einem Tage 
Wenn das Wetter schón und milde, 
Geht spazieren auf Montmarte 
Mit Paulinen Frau Mathilde... 

Mit dem Kranta von Immortejlen 
Kommt Sie mir das Orab zu schmiic- 

ken 

Lecz do salonu pani Caillavet —- 
bo tam idziemy—nie poprowadzę ja 
państwa przez Heinego Matratzengru/ft 
paryską. 3 

Pėjdziemy sobie, nie“špiesząc się, 
przez—parę buduarów—może przez 
całą ich enfiladę. Państwo zajrzą tu, 
zajrzą tam... potem momencik posie- 
dzimy sobie u pani Jeanne Maurice 
Pouquet, która oto wydała świeżo 
bardzo interesującą książkę «Le salon 
de madame Armand Caillavet.. A po- 
tem już ja niebędę zgoła potrzebował 
poddawać komukołwiek z pań i pa 
mów: co należy mniemać o miłości 
wielkich artystów, wielkich pisarzy, 
wielkich ludzi wogóle. 

ku>. 
Że się Or-Ot. 

Sowiety grożą Chinom. 
MOSKWA, 31 Vill. PAT. Asien Ost-Europa Dienst dowiaduje się, 

że rząd sowiecki zakomunikował rządowi pekińskiemu, iż jeżeli gabinet 
chiński będzie nadal żądać usunięcia Karachana z zajmowanego przez 
niego stanowiska, to Sowiety zerwą natychmiast z Chinami stosunki dy- 
plomatyczne. Karachan posiada bowiem zupełne zaufanie swego rządu. 
Sowiety żądają odwołania wszystkich not chińskich w sprawie  Karacha- 
na. Z Pekina nadchodzą wiadomości, że C:ang-Tso-Lin domaga się bez- 
względnie zamknięcia chińskiego przedstawicielstwa w Moskwie. 

Francuzi nie chcą marynarzy sowieckich, 
PARYŻ, 31,VIII PAT. Journal donosi z Cherbourgu, że władze por- 

towe nie zezwoliły na wylądowanie załogi przybyłej tam w niedzielę floty 
sowieckiej. Okrętom sowieckim wyznaczono osobne miejsce w porcie. 

Przedstawiciel Watykanu w Moskwie. 
Donoszą z. Moskwy, że przybył tam przedstawiciel Watykanu, kar 

dynał Darbinii dla wizytacji kościołów katolickich na terenie S.S.S.R. 

Sytuacja w Hiszpanii, 
LONDYN. 31.VIII. PAT. Na zapytanie przedstawiciela dziennika 

Central News jak się obecnie przedstawia sytuacja wewnętrzna Hiszpanii, 
Primo de R:vera odpowiedział: Prawdą jest, że rząd hiszpański napotkał 
przy przeprowadzeniu nowych zarządzeń na opozycję w korpusach ariy+ 
lerji i inżynierji. Rząd żałatwi sprawę nowych zarządzeń bez naruszenia 
dyscypliny wojskowej i uczyni wszystko co jest możliwe w celu ułatwie- 
nia wprowadzenia tych rozporządzeń w życie. Rząd postępuje energicz- 
nie, pragnie jednak uniknąć drażnienia wspomnianych korpusów, Do za- 
niepokojenia niema żadnych powodów. 

Niezadowolenie Niemiec. 
BERLIN, 31 Vill. PAT. Dzisiejsze Deutsche Tegeszeitung zu ełnie 

riedwuznacznie daje wyraz swemu niezadowoleniu z powodu dotychcza* 
sowego przebiegu obrad komisji reorganizacyjnej, zwracając się przeciwko 
Francji z zarzutem, iż przez sztuczne komplikowanie sprawy mandatów 
do Rady dąży do poróżnienia Hiszpanii i Włoch z Niemcami. Dalsze 
obrady komisji będą — zdaniem dziennika — równoznaczne z pozosta- 
wieniem Anglii i Francji wolnej ręki w rokowaniach z Hiszpanją oraz w 
sprawie odroczenia terminu przyjęcia Niemiec do Rady Ligi Narodów. 

Niemcy już rozbrojone. 
BERLIN, 31,Vili. PAT. Polemizując z twierdzeniem niektórych pism 

niemieckich jakoby ostatnie 3 noty konferencji ambasadorów w Sprawie 
rozbrojenia Niemiec zawierać miały niesłychane żądania w stosunku do 
Niemiec, Germania stwierdza, że Niemcy przeprowadziły tak gruntowne 
rozbrojenie u siebie, że niema wogóle mowy o zrealizowaniu nowych 
roszczeń w tym kierunku. Obecnie żądania konferencji ambasadorów, 
określa Germania jako drobiazgowe żądania w zestawieniu z poprzednio 
dokonaną skcją rozbrojeniową, stwierdzającą jednocześnie niesłychanie 
doniosłe znaczenie, jakię posiada dla Niemiec sprawa zniesienia między- 
sojuszniczej komisji kontrolnej; Według informacyj Garmanji, rząd 
niemiecki licząc się z tym faktem gotów byłby w sprawach drugorzęd- 
nvch zgodzić się na najdalej idące koncesje. 

Trzęsienie ziemi na wyspach Azorskich, 
LONDYN, 31.VIII. Pat. Danoszą z Horty, iż wyspy Azorskie szcze: 

gólnie zaś wyspę Fayał nawiedziło wielkie trzęsienie ziemi. 
HORTA, (Wyspy Azorskie) 21 V;li. Pał. Dzisiejsze trzęsienie ziemi 

spowodowało wielkie szkody. 6 osób zostało zabitych a wiele odniosło 
rady. Znaczną ilość domów jest całkowicie zniszczona, Na wielu dro- 
gach otworzyły się głębokie szczeliny, Przerażona ludaošė obozuje na 
placach publicznych. 

Jaskinia tajnej gry w Moskwie. 
Donoszą z Moskwy, że wykryto tam tajną jaskinię gier hazardowych, której 

właścicielem był dawny dygnitarz, urzędnik do specjalnych poruczeń b. gen. guberna- 
tora moskiewskiego, Czyżew. Na gorącym uczynku przyłapano i aresztowano kilku zna- 
nych komunistów, Podczas rewizji znaleziono 2500 karatów brylantów i stos złota, oraz 
drogocennych rzeczy. ` 

Na tropie fałszerzy litów. 
Z Kowna donoszą, że tamtejsza policja wpadła na trop organizacji wyrabiającej 

fałszywe banknoty 50-cło litowe. Banknoty te ukazywały się już od dłuższego cząsu w 
obiegu, lecz dotychczas nie udało się wpaść na ślad złoczyńców. 

- W ostatnich dniach jednak przeprowadzono rewizje i aresztowania. Okazało się, 
że banknoty robione były w Wilnie, przez niejakiego Żyda Ferimana i Łukaszewicza, 
którzy od czasu do czasu przybywali do Kowna, celem puszczenia w obieg przygoto- 
wanego zapasu fałszywych banknotów. 

Olbrzymi pożar pod Krakowem. 
KRAKÓW, 31 VIll PAT W Dziękanowiczach za Czerwonym Prądnikiem wybuchł 

onegdaj olbrzymi pożar, którego pastwą padło 12 wielkich start zboża i paszy, Szkody 
wynoszą 80000 złotych, Pożar, który zagrażał całej wsi ugaszono z trudem. 

Por. Orliński w Czycie. 
WARSZAWA. 31.VIIL. PAT. (tel. wł. Słowa). Ministerstwo spraw 

zsgranicznych otrzymało depeszę, że por. Orliński odbywający lot War- 
szawa—Tokio wylądował pomyślnie w Czycie. Przelot z Kra nojarska do 
Czyty należy do bardzo trudnych gdyż droga prowadzi nad górami baj- 
kalskiemi i jeziorem Bajkał. 

KONSERWATORJUM MUZYCZNE w WILNIE, 
(Z prawami) pl. Orześzkowej 9. 

Klasy instrumentów solowych i orkiestrowych, 
śpiewu solowego, przedmiotów teoretycznych 

KLASA Operowa, — KLASA Organowa. 
Początek zajęć d, 1 września. Przyjmowanie zapisów codziennie od g. 11—2 

  

25 letniej pani du Parc... Może, dla 

  

Czy panna de Roannez była ko- 
chanką Pascala? 

A zkądże bym ja mógł wiedzieć! 
Pascala „Discours sur les passions 
d'amour* zdaje się, że są fragmen- 
tem autobiograficznym. Istnieje tylko 
przypuszczenie, że Pascal kochał się 
w osobie zajmującej wyższe niż on 
stanowisko towarzyskie, że  aczkol- 
wiek domyślając się wzajemności, ni- 
gdy jej nie wyznał uczuć swoich i 
że zaznał w miłości samą tylko go- 
rycz, a i do desperacji niemało bra- 
kowało. 

Kornel, ten miał zgoła inny tem- 
perament. W słynnych „Stances A la 
Marquise* palnął bez ceremonji tej, 
co.. miała zaszczyt być przez niego 
kochaną: 

Margulse, ši mon virage 
A quelque Frait un peu vieux, 
Souvenez-vous qu'ł mon Age 
Vous ne vaudrez gučre mieux.F3 

l powiada jej potem bez najmniej. 
szej ceremonji: Droga pani! 2а lat 
tysiąć będzie pani uchodziła za pięk- 
ność o ile... ja to obecnie stwierdzę 
= potomności, aułant que łe laurai 

Impertynent, 
„ Pospieszam tylko uprzedzić, że 

nie mamy pewności czy istotnie pi- 
sa! te strofy 52 letni Kornel dla 

jakiej innej damy, którą też — raczył 
obdarzyć nieśmiertelnością? 

Changeons de dames. Pani de 
Chatelet gdy została metresą 30 let- 
niego Woltera, miała za sobą 27 wio- 
sen życia i dwóch kochanków. Jed- 
nym z nich był pan de Gučbriand, 
wojak okryty laurami, drugim ani 
mniej ani więcej tylko sam książę de 
Richelieu. Faguet (*) wywodzi, że o- 
dziedziczenie pani de Chśtelet po ta- 
kich jaśniewielmożnych miało niepo- 
miernie pogłaskać miłość własną fi- 
lozofa z Регпеу, Margrabina byla 
skończenie brzydka, ogromnie chuda, 
z olbrzymiemi rękoma i nogami, o 
cerze twarzy prawie ceglastej... Dra- 
gonl.. Ale co umysł, co za uczoność! 
Dość powiedzieć, że w piętnastym 
roku tłomaczyła wierszem z oryginału 
„Eneidę*, Przez lat dziesięć wywie- 
rała na Woltera jaknajzbawienniejszy 
wpływ. Po dziesięciu latach... ona go 
zdradziła — z panem de Saint - Lam- 
bert. Nie wszystkoż zresztą jedno z 
kim? Pozostała wszelako aż do śmier- 
ci serdeczną, gorącą, oddaną Woltera 
przyjaciółką. Gdy ją Bóg powołał ż 
tego świata, „straciłem — pisał Wol- 
ter — wiernego mi przez dwadzieścia 
pięć lat przyjaciela, który miał jedną 
tylko wadę, mianowicie, że był — 
kobietą*. 
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SPORT. 
T.K.S. (Toruń) — 1 p.p. leg. (Wil. 

no 72 (3:1). 
W ubiegłą niedzielę mistrz naszego о- 

kręgu odniósł znów druzgoczącą porażkę 
w spotkaniu z mistrzem okręgu toruńskiego. 
Po przegranej z warszawską Polonią w sto- 
sunku 6:0 niedziełny wynik potwierdził tyl- 
ko, że pie grał tu rolę przypadek, 1 p. leg. 

stracie kilka <asów» spadł mocno w 
ormie. 

T.K.S. pu reusisowym wyniku z Mak: 
kabi na meczu 0... <zwrot kosztów podró 
ży» wystąpił zasilony Stogowskim i Piwife 
skim. z dwoma rezerwowymi. Gospodzarze 
bez Truchana i Krawczyka, z Lasotą w o: 
bronie i dwoma- nowemi graczami w ataku, 

Szybkie tempo gry, oraz względna ró: 
wnowaga sił (tylko w poszątku gry) powo: 
dowały bezustannie przenoszenie się piłki 
z jednego pola karnego na drugie, stopnio- 
wo jednak T.K,S. przychodzi częściej do 
shwła lecz dopiero w 30 min. Stogowski 
(p. łącznik) uzyskuje prowadzenie, w ślad 
za nim P. Gumowski korzysta z zamięsza- 
nia na polu karnem i strzeja drugą bramkę 
a w 41 m. ten sam gracz bocznym strza- 
łem strzela trzecią. Po kornerze dla 1 p. 
ieg. Oświecimski główką zdobywa honoro- 
wy punkt. 

o przerwie przewaga gości jeszcze wii 
doczniejsza, Juś w trzeciej miczucie świetny 
wprost Stogowski zdobywa czwartą bramkę' 
Za rękę obrońcy sędzia dyktuje karny, któ. 
ry p. Gumowski zamienia na piątą. 1 p. p. 
Leg. przedstawia skład, Wareuneman idzie 
na cemir pomocy jednak i to pie pomaga, 
Przewaga jest widoczna, Wolny przeciw Т. 
K.S. strzela Wróbel do bramki zasłoniętej 
murem piersi, jednak piłka wyszukuje sobie 
miejsce i grzęźnie w siatce. 

Szósta bramka strzela przez Stogow- 
skiego odległości z kilku kroków po prze* 
boju nie mogła być obroniona. 

Ten że Stogowski z ostatniego kornera 
uzyskuje głową siódmą bramkę. 

Toruńczycy okazali się przeciwnikiem 
bardzo niebezpiecznym, stojącym na wyso- 
kim pożiomie technicznym, są szybcy i wy- 
uzymali. Najlepsi Gumywscy 1 Stogowski. 

Na ogół arużyna 1 p. p. Leg. grała 
bezładnie, conajmniej o klasę niżej niż to 
było za jej dobrych czasów. Trzeba przy« 
puszczać, że dalsze spotkania naszego mi- 
strza z Polonią i TKSem nie przyniosą 
znacznej poprawy. 

Sędziował p. Kowalski z Lublina b 
poprawnie, Wilno nie ma ani jednego ta- 
kiego sędziego, Publiczności dużo. 7. 

Zakończenie obozów Przysposo- 
sobienia wojskowego w Ha- 

merni. 

Rozpoczęty w dniu 15 jipca r. b. obóz 
P.W. dla akademików, maturzystów i człon- 
ków P. W. uroczyście został zakończony 
dnia 29 b. m. Przyjeżdżających gości na 
dworcu powitał komendant Obozu mjr. Cha: 
łaciński na czele drużyny honorowej, poczem 
wszyscy udali się do odległego o $ kim. od 
stacji Bezdah folwarku Hamernia 

Po śniadaniu a następnie wysłuchaniu 
Mszy Polowej, którą celebrował J. E. bis- 
kup Bandurski na placu alarmowym Obozu 
odbyły się w obecności wojewody  wileń: 
skiego p. Raczkiewicza i inspektora Armji 
generała Rydza Śmigłego uroczyste rozdanie 
nagród w postaci zegarków, papierošnic 
srebrnych it. p. Po rozdaniu nagród prze- 
prowadzono przez por. Bartyńskiego, instru- 
ktora z Centralnej Szkoły Gimnastyki i 
Sportów w Poznauiu, pokazową lekcję gim. 
nastyki, która wypadła zduniewająco, było 
przerobione ćwiczenia wstępne a) marsze, 
b) ćwiczenia mocy, siły, gibkości i t. p. 
oraz główne ćwiczenia: a) klatki piersiowej 
tułowia, uzwigania, b) biegi, pałzania, rzu- 
ty, skoki i walka wręcz i ćwiczenia końco 
we, jak to: marsa ze śpiewem, ćwiczenia 
oddechowe. 

Wszyscy zawodnicy odbyli następnie 
defiladę przed gen. Rydzem-Śnigłym. 

CZY JESTEŚ CZŁONKIEM 
L 0 P. P. 

Po dokonanem poświęceniu 

w dniu dz'siejszym zostanie 
otwarty 

Oddział WARSZAWSKIEJ 
FABRYKI CUKRÓW 

  

przy ul. Mickiewiczą 4, 
poleca: Najwytwórniejsze Czekoladki 
w 108 odmianach, Marcepany, 
Karmelki, dużo nowości, wielki 
wybór Bonbonierek, Towary z 
Warszawy otrzymuje się 3 razy 

na tydzień, 

Niemam, niestety, pod ręką inne- 
go przekładu niż mój własny, wiersza 
Woltera „Do pani de Chatelet", Oto 
te strofy mające swój honorowy ką- 
cik w literaturze francuskiej — a ża- 
razem błysk nieśmiertelny niešmier- 
"telnego, dziesięcioletniego flirtu poety- 
filozofa z sawantką - margrabiną: 

Jeśli chcesz, pani, bym kochał raz 
jeszcze, 

Wróć wiek, gdy serce jeszcze. kochać 
я može, 

Rozprosz zmierzch-życia i cienie zło- 
wieszcze 

I zapal znowu młodości zorzęl 

Tam, gdzie wiek długi przebyłem 
otnie, 

Gdzie rządzą bóstwa miłości i wina, 
Skofiozona moja ma zawsze gościna; 
<Czas> mnie już stamtąd wygania sro* 

р : motnie: 

Jego surowość niechże na coś zda 
siĘ — 

Z godnością jemu ja ustąpić wolę; 
Kto nie był mądrym a AJ 

czasie, 
Ten wieku swego tylko znał — niedolę. 

Zostawmy młodym porywy i szał: 
Płochość, choć wdzięku ma i mk 

tyle, * 
Iz tych chwil kilku, co nam ieba 

dały, 
Przeżyjmy mądrze chociaż jednę chwilę! 

Więc już na zawsze rzucić mnie spie« 
szycie, 

Więc już na zawsze żegnać was p 
trzeba



| KURJER GOSPODARCZY 
ZIEM WSCHODNICH 

ale w całym szeregu ośrodków 
wzmaga się głód węglowy z dnia na 
dzień. 

Niedość na tem, 
dzinie eksportu Sytuacja niezależnie 
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kierownik fabryki Inianej w Bezda- 
nach. 

GIEŁDA WARSZAWSKA 
31 sierpnia 1926 r. 

Dewizy i waluty: 

Eksport węgla a brak 
wagonów. 

Prasa polska ostatnio poświęca 

dużo miejsca sprawie braku wago- 

także i w dzie- 

  

S ga od braków wagonów nagle i nie- Te: B : в r u 
nuw, powodującego ai spodziania znacznie się pogorszyła. polary 297. = ze e 
wykorzystaniu a W „ Oto bowiem zarząd kolei austrjackich Holandja 362,25 360,55 361,25 e0 1 rĄ u S 16 = 
ktur dla eksportu Weg SE zamknął zupełnie na przeciąg 8 dni Londyn 43.71 43,72 43.83 
ska „Rzeczypospollta" podaje nastę' Lrzewóz węgla z Polski do Włoch. Nowy-York pe 2 s в 

| pujące, bardzo ciekawe, informacje w Przyczyny tego zarządzenia nie są am 2672 2673 22 ' 
tej mierze: I tygoišnšinis ipili znane i tembardziej niezrozumiałe, Szwajcarja 17415 17459 17311 

W pierwszych tygodniach S że również i eksport do Włoch już Wiedeń 12745 127.77 127.13 й ' 
angielskiego największą przeszkodą jawna jest skontyngentowany. Wło: Włochy 2940 2947 2933 

L w wykorzystaniu tej konjunktury był chy bowiem oświadczyły, że nie pocia OE P Stokhoim 

Papiery wartościowe 
brak wagonów, który przybierał 

chwilami zupełnie katastrofalnie roz: Mogą na stacji granicznej Tarvisio ur. ww hubaniu w 1837 r. 

> 
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Górnego 

miary. Pod wpływem alarmów, rząd 

bardzo energicznie zajął się tą spra- 

wą i częścią przez większe uspraw- 

nienie obrotu wagonów, przez USU- 

nięcie i niedopuszczanie do tworze: 

nia się nowych zaporów, częścią 

przez wydzierżawienie kilku tysięcy 

wagonów od zagranicznych zarządów 

kolejowych i spółek prywatnych, zdo» 

łał doprowadzić do tego, że brak wa 

gonów, który początkowo docho- 

dził niekiedy do 50 proc., spadł w 

trzecim tygodniu sierpnia na 9,46 

roc. 
Niestety jednak od kilku dni sytu: 

acja pogarsza się znowu coraz bar: 

dziej. W dniu 26 bm. brak wago* 

nów doszedł już do 29,5 proc. Mini- 

sterstwo kolei ae ustaliło jako 
rzeciętny przydział dzienny wago- 

nów dla Górnego Śląska cyfrę 8700 
wagonów, bez względu na rzeczy- 

wiście przez kopalnie zażądaną ilość. 

Tymczasem w dniu 268 dostarczono 

kopalniom tylko 6700 wagonow, a 
więc o 2000 mniej niż wynosi prze: 
ciętny normalny przydział, Ten nor: 

malny przydział wagonów składa się, 

obok własnego parku wagonowego 
Śląska, z pewnej ilości wa: 

gonów Р.К Р., dalej z pewnej iłości 
wagonów _ niemieckich, czesko sło: 
wackich i austrjackich. W szczegól- 

ności koleje niemieckie dostarczały 
Polsce codziennie około 1500 wago- 
mów, a koleje czechosłowackie i 
austrjackie po 9 do 10 pociągów 
dziennie, t. j. około 500 wagonów. 
Nagle wszystko się urwało. Koleje 
czeskosłowackie i austrjackie dostar- 

<zają tylko po dwa pociągi dziennie, 

tj.razem około 200 wagonów, z Nie* 
miec dostajemy około 160 wagonów 
t, į. 40 proc. dawnego przydziału, a 
najgorzej przedstawia się sprawa z 
dostawą wagonów P.K.P., które od 
dwóch dni prawie wcale na Śląsk 
mie przychodzą. Przyczyną zmniejsze- 

mia się dostawy wagonów  niemiec- 

kich, jest silny brak wagonów w 

Niemczech, który od paru dni z ро- 
wodu ogromnie zwiększonych  tran- 
sportów węglowych daje się tam we 
znaki. Nie jest wiadomem, czy stan 
ten jest tylko przejściowy, czy też za- 
mosi się na pługotrwałą przerwę w 
dostawianiu wagonów. 

Ale tu jeszcze nie koniec pecha, 
który prześladuje Górny Šiąsk. Oto 
bowiem w dniu 26 bm. zamknięte 

zostały zupełnie stacje Sosnowiec 

i Herby dla transportów węgla gór” 

nośląskiego, idących do kraju, do 
'wszystkich stacji, położonych w ob- 
rębie dyrekcji warszawskiej, poznań- 

skiej i gdańskiej, Zarządzenie to, 

które nie dotyczy wcale transportów 
eksportowych, a tylko wyłącznie kra- 

jowych, jest o tyle niezrozumiałe 
że dla przewozu węgla przez obie 

powyższe stacje wyznaczone są Od- 

dawna ściśle określone kontyngenty, 

które w ostatnich dniach wcale nie p 
sostaty przekroczone. Nie było więc 

najmniejszego powodu, któryby uza- 

padniał, czy choćby tylko uprawdo- 

sodobniał utworżenie się jakichś za” 

torów na tych stacjach, gdyż wspom- 

niane kontyngenty żostały wyznaczo- 

ne w ścisłem uwzględnieniu zdolności 

przepustowej tych stacji, a tem  Sa- 

mem nie było też powodu do wy- 

dania takiego zarządzenia. Skutki są 

widoczne. Nie tylko w Warszawie 

    

  

Złudzenia, czary, wszystkie dary nieba, 

Goście mi gorzkie osładzały życie? 

Dwakroć umiera człowiek — o roz- 
„ paczylų 

Bowiem już umarł — nie można się 
łudzić — 

Gdy kochać przestał sam i air bu 
216 

Przestać żyć, wobec tego nic nie zna» 
«zy! 

Tak smutklem zdjęty wszystkiem li- 
czył straty, 

Które mi wydarł czas nieubłagany; 

Głód wrażeń duszę szarpał inas 
Е 2 aty, 

Żal i tęsknotę budząc naprzemiany ». 

Wtedy to ku mnie raczyła łaskawie 
Znijść piękna, co się Przyjoźnią па- 

zywa, 
qkiiwa i czuła, tak jak miłość prawie, 
Tylko mniej nieco od niej była—żywa. 

Ach! zachwyciły mnie jej wdzięków 
czary, 

Wszechwładną moją stała się wnet 
panią, 

„Poszedłem za nią — lecz smutay bez 
miary. 

Że I$6 już teraz mogę.. tylko za nią. 

W chwili zgonu pani de Cha'elet 
miał Wolter zaledwie pięćdziesiąt pięć 
lat. Faguet pisze: „Ojdłąd nie spoty- 
kamy już w jego życiu innej kobiety". 

Uśmiechnijmy się dyskretnie — i 
idźmy dalej. : 

Może komu wydało się rzeczą nie: 
„przystojną, że raz po razu wymie- 

niam z brutalną otwartością: wiek 

przyjmować więcej jak 450 wago- 
nów dziennie, z czego przypadało 
200 wagonów na węgiel z Polski, 
50 wagonów na węgiel z Czechosło- 
wacji, a 200 wagonów na wszelkie 
inne przewuzy, oraz na powracające 
z innych państw puste włoskie 
wagony. - 

Ten kontyngent był przez polski 
przemysł węglowy jściśle przestrze- 
gany, wobec czego także i tu niema 
żadnego uzasadnionego powodu dla 
takiego zarządzenia,  Przypuszczač 
tylko można, že Czeckostowacy, 
którzy w ostatnich czasach bardzo 
energicznie pracują nad rozszerzeniem 
swego eksporiu węglowego zarówno 
do Anglji jak i do krajów południo- 
wych, znaleźli przekonywujące argu* 
menty, przy pomocy których zdołali 
przekonać kogo należy, że eksport 
węgla górnoś ąskiego nie jest taki 
pilny i może poczekać, aż... Czecho- 
słowacja zasypie rynek włoski swo- 
im własnym węglem. 

Tak czy owak, faktem jest, że w 
ostatnich dniach coraz większe i co- 
raz złośliwsze trudności przeciwsta- 
wiają się wysyłce węgla górnośląskie 
go czy to do kraju, czy to zagra- 
nicę: 

Ponieważ nowych wagonów nie 
można wyczarować z pod ziemi, a 
wynajmowanie wagonów od obcych 
kolei zaczyna utykać, więc pozostaje 
jedyny ratunek w wysiłkach do przy- 
śpieszenia przebiegu wagonów; w 
tej dziedzinie jest, jak oświadczył w 
tych dniach p. minister kolei, jeszcze 
wiele do zrobienia. 

KRONIKA MIEJSCOWA. 
— Zprzemysłu Inianego. Tow. 

Akc. «Len Toruński« źżwołało na 28 
bm. nadzwyczajne walne zgromadze- 
nie celem formalnego przeprowadze- 
nia zmiaa w składzie rady nadzor: 
czej i zarządu w związku z przeję- 
ciem porifelu większości akcji przez 
grupę plantatorów lnu z Wileńszczy” 
zny, zorganizowaną przy syndykacie 
lnianym w Wilnie. Tranzakcję tę 
przeprowadzał p. Stanisław Brzo- 
stowski, który został wybrany na 
wiceprezesa rady nadzorczej z prze- 
kazaniem mu jednoosobowo upra- 
wnień zarządu. 

Fabryka ta posiada w Toruniu 
przy porcie wiślanym obszar 15 hkt. 
własnego placu, obszerne składy i 
budowie fabryczne, baseny do mo: 
czenia inu i najnowsze mechaniczne 
urządzenia do przeróbki słomy i 
włókną lnianego. Reorganiżacja „Lnu 
Toruńskiego" ma duże znaczenie dla 
naszych plantatorów Inu i przyczyni 
się bezwątpienia. do zwiększenia ho- 
dowli lnu u nas, ponieważ fabryka 
jest w stanie przerobić znaczne ilo- 
Ści słomy Inianej, skup której na te: 
renie Wileńszczyzny ma być nieba- 
wem padjęty. 

W skład rady nadzorczej weszli. 
p.: dyr. Toruńskiego oddziału banku. 

związku spółek zarobkowych p. Woj- 
ciechowski, dyr. banku przemysłow- 
ców w Toruniu p. Skrzetuski, dyr. 
banku ludowego w Inowrocławiu p. 
Wejman (prezes rady * nadzorczej) 
oraz rolnik z Pomorza p. Karczew- 
ski (wiceprezes), Witold Skinder, me-- 
cenas iWładysław  Miedzianowski, 
Michał Browiński i Wiktor Herman. 
Na kierownika fabryki powołany zo- 
stał p. dyr. Wacław Zmyšlony, b. 

EEC Z ZO OC ZEN 

bohatera i bohaterki? Ma to, wierzyć 
proszę na słowo, swoje uzasadnienie. 
Qxaże się to w całej pełni gdy znaj: 
dziemy się w salonie pani de Cailla- 
vat. 

Okaże się również tam: jak ogrom- 
ną rolę gra wiek w miłośnych  spra- 
wach. 

(D. N.) 
Ce, J. 

Post scriptum. Chochlik korektorski, jak 
wiadomo, nigdy nie śpi. Ani w dzień, ani 
w nocy, ani najpóźniejszym wieczorem, ani 
o świcie. Osobliwie w nocy! Gdy «robi 
się» numer gazety. : 

Tedy ów Chochlik psociarz i figlarz 

zawołany, do odcinka w niedzielnem <3ło* 
wie» wpuścił mi studja filozoficzne zamiast 

filologiczne poprzekręcał nazwiska słynnego 

malarza holenderskiejo Mefzu 1 tak popu- 

larnego niegdyś powieściopisarza jak Mór« 

ger, ba, nawet nazwisko Wojciecha Kossaka 

(nie Kossaka), w bitwie pod Warną zamie: 
nił a na o. etc... EtC.,. : 

We wczorajszym zaś odcinku zabrał 

się już do całych ekresów! Cały ustęp, 26 
wierszy druku, zaczynających się od słów 
<Zgrzytnął mi powióre P. Zanoziński.» a 

kończących się na: <..w Sprawie estetyczne- 

go wyglądu Wilna» wpakował nie na wła: 

ściwe miejsce Cały ten ustęp powinien 

znajdowaś się u dołu pierwszej szpaltki na 

stronicy trzeciej «Słowa», bezpośrednio po 

wyraząch: «...kto wziął w rękę pędzel, ło: 

łopatę, kielnię», a przed wyrazami: «0:6% 

i nowe »qul pro quo». я 

Co NE pomoże — prostować! ‚ 

Biedu drukarskiego siekierą nie wyrąbać. 

Pożyczka dolarowa 13,25 (w złotych 663,35 
R kolejowa 158,00 156,50 

5 pr. pożycz konw. 55.00 5650 — 
pr. pożyczk, konw, — — — 

—proc. listy zast. 
ziemskie przedw. 4200 4300 — 

— Sprostowanie bigdu. We wozoraj: 
szym artykule o bilansie handiowym woje- 
wództw wschodnich: skutkiem przeoczenia 
korektora mylaie podaną została cyfra wy- 
wozu drzewa użytkowego nieobrobionego 
z w-wa Nowogródzkiego do «różnych» 
państw (zagranicę). Mianowicie zatniast 
<9773» w czwartym wierszu pierwszej ta- 
beli (przed sumą ogólną wywozu) nalezy 
czytać <75». 

"KRONIKA 
ŚRODA 

   

  

       

i Dziś Wsch. eł., O g. 4 m 21 

Idziego op. Zach, ai. o g. 6 m. 57 
Jutro 

Stefana. 

URZĘDOWA. 
— Okólnik o obywatelstwie: 

Min. Spr. Wewnętrznch poleciło w 
okólniku wojewodom w Białymstoku, 
Łucku, Nowogrógku, Brześciu i 
Wilnie przeprowadzenie rejestacji lud. 
ności miejskiej i powołanie do życia 
komisyj obywatelskich dia stwierdze- 
nia obywatelstw. Drugi okólnik wy- 
jaśnia także, że osoby, które w czasie 
wojny światowej wyemigrowały do 
Rosji i powróciły do Polski w dro: 
dze legalnej repatracji, wdowy przed 
ogłoszeniem ustawy o obywatelstwie 
oraz osadnicy wojskowi, korzystają 
w pełni z praw obywatelskich. 

— (t) Faszporty uigowe dla 
dziennikarzy. Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych na mocy porozumienia 
z Minsterstwem Skarbu upoważnił 
pp. Wojewodów do przychylnego 
załatwienia podań dziennikarzy i lite- 
ratów o paszporty ulgowe na wyjazd 
zagranicę w sprawach zawodowych. 
Paszporty ulgowe mogą być wyda- 
wane dziennikarzom, będącym stały- 
mi pracownikami redakcji czasopism, 
z wyjątkiem czasopism zawodowych 
(wydawnicjw prawniczych, technicz- 
nych, lekarskich, filmowych, sporto: 
wych i t. p.) dziennikarzom, będącym 
stałymi pracownikami legainie istnie- 
jących agencyj prasowych, stałym 
korespondentom pism zagranicznych, 
wreszcie zawodowym literatom. Dia 
uzyskania ulgowego paszportu dzien: 
nikarze winni złożyć podanie właści: 
wej redakcji, oraz zaświadczenie Syn: 
dykatu dziennikarzy, stwierdzające że 
peteni jest zawodowym dziennikarzem, 
lub też podanie właściwej agencji 
czasopism, ie potrzebują przedsta- 
wiać zaświadczenia syndykatu. Re- 
daktorzy odpowiedzialni czasopism, 
nie potrzebują przedstawiać zaświad - 
czenia syndykatu. 

Korespondenci pism zagranicz- 
nych mogą składać podania we włas- 
nem imieniu, legitymując się whżną 
co do terminu „Prasową Kartą Legi- 
tymacyjną* wydaną przez Wydział 
Prasowy Ministerstwa Spraw Zagra- 
nicznych. 

Zawodowi literaci powinni dołą- 
czyć do podania zaświadczenie właś- 
ciwego związku zawodowego  litera- 
tów, stwierdzające, że petent jest za- 
wodowym literatem, że zachodzi po- 
trzeba wyjązdu w sprawach zawodo- 
wych. 

, W podaniu należy podać dokład: 
nie określony cel wyjazdu, kraj do 
którego petent pragnie wyjechać oraz 
jak aługi pobyt zagranicą jest Ко- 
nieczny ze względu na cel podróży. 

Wojewodowie przy rozpatrywaniu 
podań powinni zwracać uwagę na to, 
aby celi podróży był dokładnie ckre- 
ślony w podaniu i dotyczył rzeczy- 
wiście tylko spraw zawodowych dzien- 
nikarskich i literackich. я 

Wreśzcie Ministerstwo zaznacza, 
że podania te należy traktować jako 
bardzo pilne i terminowe. 

—(!) О obowiązku ponowne: 
go iegalizowania narzędzi mier' 
niczych. Na mocy odnośnych praw 
i rozporządzeń władz centralnych 
Okręgowy urząd legaliżacji narzędzi 
mierniczych w Wilnie wydał rozpo- 
rządzenie, w myśl którego urzędy 
Miar w Baranowiczach, Głębokiem, 
Grodnie i Wilnie dokonają ponow- 
nego sprawdzenia i ocechowania 
narzędzi. 

Właściciele przemysłowych i han- 
dlowych przedsiębiorstw i gospo: 
darstw rolnych, znajdujących się w 
obrębie wspomnianych urzędów mu: 
Szą przed wyznaczonym czasem zgło: 
sić narzędzia do najbliższych urzę- 
dów miar. 

Ostatni termin dla poszczególnych 
powiatów podsjemy z uwzględnie- 

Opatrzona św. św. Sakramentami, zmarła po długiej i ciężkiej niemocy w Porzeczu 
28 sierpnia 1926 roku. 

Pogrzeb odbył się w grobach rodzinnych w Mołodowie 30 sierpnia, — 

O czem zawiadamia krewnych i znajomych podrążona w żałobie 

Rodzina. 
Osobne zawiadomienia rozsyłane nie będą 

  

  

E pierwszą bolesną rocznicę śmierci 

: a 

    

    

  

niem, w nawiasach, ur ędu odnoś: 
nego. RIO: : 

bag“ pokdeiė 565 Sionas | TEKLI PIETRASZKIEWICZOWEJ 
Nieświeski—w Baranowiczach, pow. 
Brasławskiego—w Głębokiem, pow. 
Grodzieńskiego— w Grodnie, pow. 
Wilejskiego i Mołodeczańskiego—w 
Wilnie. 

Najpóźniej w październiku: pow. 
Dziśnieńskiego—w Głębokiem, miasta 
Grodna, pow. Oszmiańskiego i Wo: odiąd nabywać będzie w drodze 
łożyńskiego — w Wilnie. | z przetargów publicznych, przyczem 

W listopadzie: pow. Słonimskiego dostawcy dostarczać go będą bez- 
—w Baranowiczach, m. Głębokiego, pośrednio do miejsc przezaaczenia. 
pow. Augustowskiego i Suwalskiego— — (x) Posiedzenie komisji 
w Grodnie, pow. Święciańskiego i technicznej. W dmu dzisiejszym o 
Lidzkiego—w Wilnie i do 1 stycznia godz. 8'ej wiecz. odbędzie się w 
1927 r. pow. Baranowickiego — w Magistracie posiedzenie komisji tech- 
Baranowiczach, pow. Postawskiego— nicznej. Na posiedzeniu tem rozpa- 

nabożeństwo żałobne za spokój jej duszy odbędzie się w kościele 
po'Dominikańskim dn, 2:go września o godz. 9:ej rano 

Córki, siostra, zięciowie i wnuki 

  

przy Magistracie wydział opałowy. 
Opał zaś, który Magistrat dotąd za: 
kupywał sposobem  gospodarszym 

List do Redakcji. 
Szanowny Panie Redaktorze! 

W celu prawdziwego oświetlenia spra- 
wy, jakoby często popełnianych przez se- 
kwestratorów Magistratu defraudacji, my se- 
kwestratorzy Magistratu upraszamy umieścić 
niniejszy list w szanowuej a poczytnej Pań. 
skiej gazecie, zawierający w tej kwestji fak- 
tyczne dane: 

W 1923 roku przez sekwestratorów żad: 
nej defraudacji popełniono nie było. 

W 1924 roku popełniona była jedna de- 
w Giegokiamų, pow. Sokšiakingo i trzone będą następujące sprawy: 1) (jandacia winny i se Aaa — „olkowyskiego — w Grodnie i Wi: Sprawa rozrachunku z firmą „Eriks- W 1925 roku araodacj, opełniono nie leńsko Trockiego w Wilnie. a й е son“ za roboty wykonane dia elekt- 

, Ostateczny termin dla m. Wilna rowni miejskiej. 2) Sprawa przejazdu 
nie został ustalony. Narzędzia mier- przy posesji Nr 1 na ui. Wilkomier- 
nicze mogą być sprawdzane i OCe- skiej. 
chowane w urzędzie Miar, bądź na — (y) Pożyczka 
miejscu ich stosowania, o ile właści- Magistrat m. 
ciele narzędzi w porozumieniu się gomienie 
zurzędem Miar zorganizują u siebie ‚ 
na miejscu prywatny punkt legali- 
zacji. 

Narzędzią miernicze zepsute lub 
EA a być przed zgło» 

szeniem do legalizacji zreperowane > я 
przez koncesjonowanych  majsirów, dy w do Eb: 
adresy których udzieli odnoŚny |eński na skutek Kodinis grupy 
urząd. Narzędzia nieposiadające cech mieszkańców m. Wilna zwrócił się 
legalizacji będą konfiskowane. do Magistratu z prośbą © wydanie 

— (0) Z posiedzenia okręgo: zarządzenia naprawy i uporządkowa- 
wej komisji ziemskiej w Wilnie. nia chodników na_ drogach przy 
Data 30 sierpnia odbyło się posie: trakcie Ejszyskim i Raduńskim przy 
dzenie okręgowej komisji ziemskiej posesjach Mosiewicza, Parwickiego, 
w Wilnie.  Przewodniczyż prezes Rensa i przy szkole powszechnej Nr. 
okręgowego urzędu ziemskiego w 48 Miejsca te są w tak okropnym 
Wilnie p. A, Naleszkiewicz. stanie, iż zsgrażają bezpieczeństwu 

Ogółem zostały rozpatrzone 52 publicznemu. 
Sprawy, w tem zatwierdzono projek: A i ; 
ty scalenia gruntów, należących do cistrat a wie OE 2 
gospodarzy wsi: 1) Gity, Olsck, wał się na przys!ąpienie do s 4 
Worniszki, Kołnota i Szarkiszki pow. tycznych prac przy  porógdkswewii Wileńsko Trockiego, 2) Celinowo i chodników. Z zadowoleniem konsta- Ргепу, pow. Świę-iańskiego; 3) ujemy fakt, że ostatnio przystąpiono Raczki, Nowosiołki, Studzienice, PiE- go naprawy chodnika O WOSIOŃ : ) przy ul. Zyg- tryszki, Widziszki, pow. Brasławskie- tmuntowskiej 
go, 4) folw. Kazimieziuka i wsi Wi- : 
towce pow. Wilejskiego; 5) wsi No- 
wince, Zaborce, Zalubczyki, Iwanów= WIĘ ‚ ka, folw. Stary Dwor i Drozdow- Armjl. W uzupelnieniu wiadomašci 
szczyzna, pow. Dziśnieńskiego. naszej, omawiającej zmiany w laspe- 

Następnie komisja postanowiła ktoracie Armji Nr. 1 w Wilnie do- 
wdrożyć postępowanie scaleniowe wiadujemy się, że do Inspektoratu 
gruntów, należących do gospodarży: p'ócz gen. Bryg. Burhardt-Bukackie- 
1) miasteczka Podbrzeź, wsi Bor- go, zostanie przydzielony również w 
kuszki, zaścianka Biedubni i wsi Ja- najbliższym okresie czasu gen. Bryg. 
dakłanie, pow. Wileńsko-Trockiego; Tara. : 
2) okolicy Dokurnuszki, wsi Nowiki  — [+] Pożegnanie oficerów re- 
1 Wołojaż, folw. i okolicy Snsliszki, żerwy w 85 p. p. W niedzielę dn. 
pow. Oszmiańskiego, 4) wsi Nowiki, 29 bm. o god. 130 odbyła się: w 
pow. Postawskiego, 5) wsi Cie- Salach kasyna 85 pp. w Nowo-Wi- 
reszki, Prypierno, Małe Lipno, Lipno, !ejce uroczystość pożegnania odcho- 
Fedesowo, Mierzlaki, Tarandy, pow. dzących z Ćwiczeń oficerów rężerwy. 
Dziśnieńskiego, 6) wsi Podgórna, Równocześnie korpus oficerski żegnał 

Smulki, ześc. Palanka, wsi Jodeęsele, Odjeżdżającycu do szkoły  podchorą- Borowyje, Smietanowszczyzna, Pod. żych w charakterze instrukrorów po: 
hajcie, Mozorki, pow. Brasławskiego, rucznków Rybikowskiego i Artiuka. 
7) wsi Donisowo i Osiukowo, pow. Na Uroczystość tę zaproszono rów- 
Wilejskiego, 8) miast. Hadnciszki, nież b. d:cę pulku ppłk. Bobiatyń: zašc. Kowaliszki II, Gieruciszki, osa- Skiego, obecnego komendanta m. 
dy Saksoniszki, zaśc. Szukieliszki, wsi Wilna. Podczas uroczystego obiądu 
Symoniszki Polskie, Potroniszki, Pa- przemawiał obecny d-ca puiku mjr, 

było. 
„ W roku bieżącym, po dzień dzisłejszy 

nie wpłacił do kasy ze ściągniętych sum je- 
dynie b. sekwestrator p: N. około 2000 zł.— 
sprawa przekazana do Sądu. 

Co się tyczy sekwestratora Śmigielskiet 
go. to takowy całą ściągniętą przez niego 
sumę wpłacił do Kasy 12 go sierpnia 1926 
r., to jest przed rewizją jego książki inkaso- 
wej przez głównego kontrolera, na co ma 
zaświadczenie wydane przez Sekcję Finan- 
sową, podpisane przez Szefa tejże Sekcji, 
Kierownika Wydziału Podatkowego i Bu- 
chaltera za Nr. 13680.B, Niezrozumiałem jest 
komu i poco potrzeba było podawać do ga- 
zet nieprawdziwą wiadomość, utwierdzającą 
fałszywe mniemanie obyw. m. Wilna, że 
ważone przez nich sękwestratorom sumy 

uą. 
Raczy Pan przyjąć wyrazy szacunku, 
Sekwestratorzy Magistratu m. Wilna 

(następuje 25 podpisów) 

dla miasta. 
Wilna otrzymał zawia- 

że może ubiegać się o po- 
życzkę w wysokości 10,000- funtów 
szterlingów. Warunki proponowanej 
pożyczki w najkrótszym czasie będą 
rozpatrywane na posiedzeniu Komisji 
Finansowej. 

biankiet nabywa sią u portjera gma- 
chu Uniwersytetu), 4) 3 fotografje 
(kandydaci na wolnych słuchaczy 2 
fotografje) i 5) dokument stosunku 
do wojska (o ile kandydat jest w 
wieku poborowym). 

Studenci przenoszący się z innych 
Uniwersytetów prócz wymienionych 
dokumentów winni złożyć świadectwa 
odejścia. Dokumenty powyższe po- 
winny być składane w  oryginałask. 
Kandydaci na wolnych słuchaczy ma- 
ją złożyć Świadectwo z ukończenia 7 
klas gim. i metrykę urodzenia. Na 
Wydział Sztuk Pięknych świadectwo 
6 klas gim. i egzamin z rysunku. (Wy- 
działy: Lekarski, oraż prawa i nauk 
społecznych wolnych słuchaczy nie 
przyjmują). Wszelkich bliższych in: 
formacij, co do przyjęcia kandydatów 
udzielają Dziekanaty odnośnych Wy. 
d iałów. 
PRACA I OPIEKA SPOŁECZNA 

— (x) Zmiana systemu wyda: 
wania obiadów. Na podstawie de- 
cyzji Komisji Do Spraw Opieki Spo. 
łecznej z udziałem przedstawicieli 
Związków Zawodowych, Magistrat 
m. Wilna od daia 1 września r, b. 
zaprzestaje udzielania bezpłatnych 
obiadów tym rodzinom, których choć 
jeden członek rodziny jest zdolny do 
pracy. 

Osoby, pojedyńcze zdolne do 
pracy lub rodziny posiadające człon - 
ków zdolnych do pracy, winni na 
prawo do otrzymywania obiądów za: 
pracować licząc za każdy miesięczny 
obiad w kuchni Nr. 1 Nr. 2 po trzy 

WOJSKOWA, 
— (y) Zmiany w Inspektoracie 

iszki т : , dni pracy, a w kuchni higjenicznej samanie i Paszyszki, pow. Świę. S€dlecki, podkreślając w swym prze sia 
amani ; 9 „po 5 dni pracy za każdy . miesięczn ciań skiego. mówieniu zasługi ppłk. Bobiatyńskie: Dpyad. Kartki do L ir go jako założyciela pułku. 

UNIWERSYTECKA. 

— (y) Zapisy na Uniwersytet. 
Senat Uniwersytetu Stef. Batorego 
komunikuje, iż podania o przyjęcie 
A be is należy składać w 
ziekanatac oszczególnych Wy- 

aaa W POP POWODA LA terminie od 15 do 30 
wczorajszym powrócił z urlopu wypoczyn: wYZEŚNia. Do podań musi być dołączone: 
kowego Naczelnik Orkęgowego Urzędu Po: 1) świadectwo z ukończenia ogólno 
licji Politycznej w Wilnie nadkomisarz kształcącej szkoły średniej państwo- 
Graff i objął urzędowanie. wej lub prywatnej, mającej prawo 

MIEJSKA. wydawanie świadectw, uznanyćhiprzez 
— (x) Likwidacja wydziału Min. Wyzn. Relig, i Oświecenia 

opałowego przy Mag'stracie. Ze Publicznego za równorzędne ze świa- 
względów oszczędnościowych Magi. dectwami szkół państwowych, 2)Me- pojedyńcze, które na skutek choroby 
strał m. Wilna zamierza  najbliż- trykę urodzenia, 3) życiorys (własno- lub podeszłego wieku są niezdolne 
szych dniach skasować w istniejący ręcznie napisany) (kwestjonarjusz do pracy, 2) radżiny które nie po: 

Sprawa zatwierdzenia układu po- 
lubownego o likwidacji serwitutu 
pastwiskowego, obciążającego mają- 
tek Cicin, gm. Smorgońskiej, pow. 
Oszmiańskiego, własność Szymona 
Meysztowicza na rzecz gospodarzy 
wsi Draki, Kiewły i Pasynki, została 

wane codziennie w kuchni Nr. 1 w 
porze obiadowej, a z kuchni higjs: 
nicznej winni się zgłaszać po kartki 
do Wydziału Opieki Społecznej Ma- 
gistratu m. Wilna w poniedziałki i 
czwartki od godz. 10 do 11-tej. 

Osoby lub rodziny, które do 
dnia 1 października nie wylegitymu: 
ją się z przepracowania dostaiecznej 
llości dni, lub pracować nie zechcą 
pozbawione będą bezwzględnie pra- 
wa do otrzymywania na przyszłość 
obiadów. 

Prawo do otrzymywania darmo" 
wych obiadów zachowują: [1) osoby
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Niepokojące pogłoski o 
W sprawie nadużyć, wykrytych 

przez okręgową |zbę Kontroli pań- 
stwowej, w policji, o czem pisaliśmy 
przed kilku dniami, otrzymujemy z 
urzędu wojewódzkiego następujący 
komunikat: 

Wobec ukazania się w prasie włe 
leńskiej wzmianek o nadużyciach 
wykrytych w Komendzie Wojewódz- 
kiej PP., podaje się do wiadomości, 
że przedstawiciele oe Izby 
Kontroli Państwowej | Wilnie w 
trakcie kontroli meryiorycznej prze- 
prowadzonej w referacie budżeto- 
wo gospodatczym Komendanta Wo: 
jewódzkiego P. Województwa Wileń- 
skiego stwierdzili uchybienia w spra- 
wie dostawy furażu, 

Komendant Wojewódzki PP. oso- 
biście prowadzi dochodzenie dla 
stwierdzenia czy uchybienia są wy- 
nikiem niedokładności w urzędowaniu 
czy też miały miejsce nadużycia. 

Ze swej strony musimy zaznaczyć 
że co do charakteru tych nadużyć, 
czynniki policyjne, do których zwró- 
cilišmy się o informacje, przedsta- 
wiają sprawę w ten sposób, iż o 
aferze lub wogóle większych nad- 
użyciach z chęcią zysku, w danym 
wypadku mowy być nie może. Jeden 
z wyższych oficerów _ policyjnych, 
stojący biisko komisji przeprowadza: 
jącej śledztwo, oświadczył, iż mamy 
iu do czynienia wyłącznje z drobne- 
mi uchybieniami natury powszechnej. 
Z diugiej jednak strony, jesteśmy w 
posiadaniu faktów, wskazujących na 
poważne przestępstwa. 

Już sama osoba p, Burstejna, na- 
suwa nam wątpliwości. Jak słychać 
ów Bursztejn, w latach 1919/20 trud* 
nił się pośrednictwem pomiędzy oso- 
bami podejrzanemi politycznie, a wła 
dzami. Podobno pobierał od różnych 
ciemnych osobników  «komisowe>, 
za ułatwianie im pobytu w Wilnie i 
otrzymywanie pozwolenia na ten po- 
byt. Przeszłość jego jest również 
ciemna. Osobiście podejrzany był 
też o współudział w różnych brud- 
nych aferach. 

nadużyciach w policji. 
Co do sposobu dostarczania fy. 

rażu i odżywiania koni, krążą po- 
głoski, iż w powiecie Dziśnieńskim, 
na niektórych posterunkach konie ot- 
rzymały od dn. 10 lutego da  czer- 
wca r. b. tylko po 40_. kilogramów 
owsa. Policjanci zmuszeni byli do- 
karmizė je z własnych funduszów 
lub porcjami chleba, a nawet „odży= 
wiali“ je w majątkach i po wsiach. 
Nadmienić też należy, że w całym 
powiecie zorganizowano 3 punkty 
furażowe, tak że z niektórych poste- 
runków do punktu odległość  wyno- 
siła po 40 kilometrów. i 8 

W powiecie wilejskim zauważa» 
no jakoby brak niedostarczonych 14 
tysięcy kilogramów owsa i tyleż sia- 
na. Opowiadano nam, iż zaszedł kie- 
dyś wypadek, że dostarczony owies 
zawierał pokzźną przymieszkę piasku. 
Komendant posterunku odmówił przy- 
jęcia owsa, jednakże otrzymał rozkaz 
z komendy wojewódzkiej, ażeby о- 
> przyjąć, co też wykonać mu- 
siał. 

Wiadomy jest również fakt, kiedy 
p. Burszetjn pobrał zapłatę dwa ra- 
zy ra podstawie podwójnego proto- 
kułu przyjęcia, Sprawę tę następnie 
wytłumaczono jako nieporozumienie 
i „uregulowano“. 2 

Poszczególni komendanci poste: 
runków uskarżają sie również, iż p. 
komendant Praszałowicz podczas in- 
spekcji posterunków „nie zauważył” 
faktu, że konie nie miały owsa. O- 
czywiście zarzuty te podajemy na od- 
powiedzialność naszych informato- 
rów, gdyż prawdziwości ich spraw 
dzić narazie nie jesteśmy w stanie. 

Pogłoski, które slę ukazały w nie» 
których pismach o rzekomym udzie- 
leniu panu Praszałowiczowi urlopu, 
związanego rzekomo ze sprawą na- 
dużyć, są nie zgodne z prawdą. Ko- 
mendant wojewódzki P.P. p. Prasza- 
łowicz osobiście kieruje dochodze- 
niem w tej sprawie i mamy nadzie- 
ję, że w najbliższym juź czasie po- 
trafi wykryć winnych i uspokoić ©- 
opinię publiczną. 

Żądania szkolne białorusinów. 
Zarząd Białoruskiej Robotniczo- 

Włościańskiej Hromady w porozu- 
mieniu z Wileńską Centralną Radą 
Szkolną Białoruską zwrócił: się do 
Ministerstwa Wyżnań Religijnych i 
Oświecenia Publicznego z obszernym 
memorjałem, w którym wyjeśnił ko- 
nieczność utworzenia na Uniwersy- 
tecie Stefana Batorego w Wilnie 
specjalnej katedry białorusinoznawst- 

" wa, obejmującej geografję, historję 
i naukę o Białorusi współczesnej, 
czyli według programu wzorowanego 
na Uniwersytecie Białoruskim w Miń- 
sku. Prócz katedry projekt Hromady 
przewiduje również lektorat języka 
białoruskiego. 

Nie zależnie od tego autorzy 
memorjału żądają utworzenia sieci 
szkolnej obejmującej województwa 
kresowe, zamieszkałe przez białorusi- 

siadzją ani. jednego członka zdolnego 
co pracy i 3) kobiety obarczone ma- 
łoletniemi dziećmi. Osoby z otrzyma- 
remi kartkami do pracy, winne się 
zgłaszać o godz. 7-mej rano we 
wskazane miejsce. 

— Zarząd Kasy Chorych m. 
"Wilna na ostatniem posiedzeniu w 
dniu 30-go sierpnia b. r. załatwił m. 
in. następujące sprawy: zatwierdził 
wnioski Komisji Finansowo Gospo- 
darczej w sprawach obowiązku ubez- 
pieczenia: 

ERozpatrzył podanie gimnazjum p. 
ZofjiyGurewiczówny; zatwierdził wnio- 
ski Komisji Świadczeń w sprawach; 
podziału na 2 części rejonu Snipisz- 
ki, sposobu obliczania wynadrodze- 
nia lekarzom ambulatoryjnym, opra- 
cowania statystyki składu ubezpieczo* 
nych w/g rodzaju przemysłu i naro- 
dowości; uchwalił przeprowadzić nie- 
przymusowe szczepienie zapobiegaw=' 
cze wobec szerzącej się epidemii 
szkarlatyny w kraju, 

Na pograniczu dwóch 
światów. 

Konstantynopol w sierpniu. 

Czarowne jest pierwsze wrażenie 
Konstantynopola. Z wąskiej, kołyszą: 
cej się na jasnych falach Bosforu łód: 
ki, którą po opuszczeniu okrętu pły: 
niemy do brzegu, widać fantastyczne 
miasto jak na dłoni. Przedstawia się 
ono jako ogromny las błyszczący w 
słońcu kopuł, meczetów i smukłych 
wierzyczek minaretów. 

Po dostaniu się na brzeg wraże” 
nie zmienia się nagle, znika czar — 
czujemy się pochłonięci przez miasto. 

Z portu pełnego wrzawy, towarów 
i ludzi, skupionych przy komorze 
celnej, składach, kantorach i tingl- ko. Delikatne białe mgły podnoszą świata, czyni potężnem miasto, jego Biegną za nami, sądząc, że mijamy 
tanglach, dostajemy się przez stromo 
wznoszącą się ulicę, autem lub tram- 
wajem do Pery, brzydkiej i hałaśliwej 
dzielnicy hotelowej. 

Ale tu znowu między nowoczes- 
nemi, europejskiemi budynkami błyska 
od czasu do czasu w głębi sze.okie, 
błękitne morze. 

pieszymy do wznoszącej się po- 
nad miastem wieży Galaty. Chcemy 
z jej wierzchołka spojrzeć na tę ma- mim kabłąku bazarów  Konstantyno- jest ruch uliczny: przebija w nim 

Wydawca Stariaław Backi 

Początek przedstawienia punktualnie o g. 

nów. Memorjał przewiduje minimalną 
ilość szkół na Wileńszczyźnie 60, w 
woj. Nowogródzkim 50, Białostockim 
30 i Poleskim 85, szkół początkowych 
z językiem wykładowym białoruskim. 
Stan ten ma być według autorów 
memorjału przejściowy, aż do wy- 
szkolenia odpowiedniej ilości nauczy: 
cieli białoruskich, Największy nacisk 
kładą na wyrażone w  jaknajkatego- 
ryczniejszej formie żądanie zlikwjdo- 
wania szkół o charakterze utrakwi- 
stycznym, gdyż są one prowadzone 
z zupełnem pominięciem języka biało- 
ruskiego i nie odpowiadają istotnym 
żądaniom szerokich mas ludności 
białoruskiej,—a przeprowadzenie ple- 
biscytu szkolnego odbywało się w 
warunkach wykluczających swobodę 
wypowiedzenia się tej ludności. 

  

TEATR | MUZYKA, 

— Teatr Polski (sala <Lutnia»), Dziś 
Teatr Polski na otwarcie nowego sezonu po 
raz pierwszy wystawia komedję Grzymały= 
Siedieckiego «5padkobierca» obfitująca za- 
równo w sceny kemiczne, jak i sentymen- 
talne. W roli tytułowej wystąpi Zygmunt 
Chmielewski, zaszczytnie znany Wilnu z 
występów swoich w Teatrze «Reduta». Inne 
role są obsadzone pizez najlepsze siły ze- 
społu. Na dzisiejszem przedstaweniu spodzie- 
wany jest autor, jak również goście z pra- 
sy warszawskiej, Oraz główny kierownik 
<Zespołu Reduta» — p. Juljasz Osterwa. 

Ceny miejsc od 20 gr. do 2 zł. 50 gr. 

8 m. 15 wieoz. 

WYPADKI ! KRADZIEŻE, 
— (x) Napad na kierownika 

Państw. Funduszu Bezrobocia. 
W ostatnich dniach kierownik państw, 
Funduszu Bezrobocia został napad- 
nięty znienacka w dzielnicy Zarzecza, 
przez nieznanych dotąd bezrobotnych: 
Napastnicy poturbowali p. Piotrow: 
skiego dość poważnie, poczem zbiegli 
w niewiadomym kierunku. jest to 
prawdopodobnie akt zemsty. 

    

86 ' domów, dzielnic, prawie miast 
całych, znajdujących się po obu 
brzegach Bosforu. 

Przez ciemne, zda się, nigdy nie- 
kończące się, wydeptane kamienne 
schody dostajemy się do olbrzymiej 
komnaty o dwudziestu czterech o» 
krach. 

Dziwne uczucie ogarnia widza. 
Gubi się w olbrzymiej przestrzeni, 
roztaczającej się przed oczyma. Błysz- 
czące miasto rozpływa się gdzieś na 
krańcach horyzontu. Na południu Iśni 
morze Marmara -z wyłaniającemi się 
w oddali wyspami i wysokim wierz- 
chołkiem Olimpu. Na wschodzie błę- 
kitnieje Bosfor; na zachodzie roztacza 
swoją spokojną toń Złoty Róg. 

zerwień zachodu oblewa wszyst- 

się z wód i czynią jeszcze bardziej 
tajemniczym widok, roztaczający się 
u stóp. 

Zupełnie oczarowani schodzimy z 
wieży i puszczamy się na gorączko: 
we poszukiwanie duszy tego tajemnni- 
czego miasta, I wkrótce zdajemy 
sobie sprawę że sercem miasta nie 
jest ani wieża Galaty, ani meczet Aja 
ofja, że nie ukryło się ono w oibrzy- 

%9107 -- 
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Miejski Kirematoorat 
KULTURALNO-O ŚWIATOWY 
SALA MIEJSKA (ul. Ostrobramska 5) 

„SCARA 
Dziś będzie wytwietlany Hlm 

MOUCHE“ 
W rolach głównych: Alice Terry, Ramon Nowarro, Lewis Stone. 
Rzecz dzieje się w miasteczku Gawriliaci, w Paryżu w pierwszym okresie rewolucji 

Francuskiej (1788 i 1789 r.) Prolog do obrazu 

Korsak Targowska. W czasie prologu zespół baletowy odtańczy <Gawota». 
Orkiestra pod dyrekcją Kapelmistrza p. W. Szczepańskiego. 

+ «Scaremonche> 

CENA BILETÓW; Parter — 60 gr., 
KINO CZYNNE; w niedzieję od godz. 3-ej, w dnie powszednie od godz. 5 ej. 

  

      
   

  

RATUJCIE ZDROWIE 
Najsłynniejsz św at owe powagi lekarskie stwierdziły, że 
750/ chorób powstaje z powodu obstrukcji 
Chory żołądek jest główną przyczyną powstania najroz: 
maitszych chorób, zanieczyszcza krew i tworzy złą prze: 

mianę materji, ‚ 
Słynne od 45 lat w całym świecie - 

  

KE TM0ESTENE STATE NET STENI T EPOĘ SS 

Popierajcie Przemysł Krajowy! 

D. H. „Bławat Wileński" 
Wilno, Wileńska 3i, tel. 

POLECA towary ua sezon jesienny wyłącznie fabryk 
krajowych. Szewioty, kamgarny, gabardiny, rypsy. po- 
peliny i rozmaite inne towary wełniane 1 półwełniane; 
flanele, barchany, towary blałe  bielizniane. 
męskie jesienne, 

Ceny niskie. 
Wybor wielki. 

drzmat w 9 skiach, pódług słynnej 
powieśc! Rafaela Sabatini. 

  

gotowe i na zamówienia. Kołdry, 
poduszki. wata, watolina i pierze, Chustki rozmaite, 

pończochy. skarpetki, fartuszki alipagowe, szkolne. 
Na prowincję wysylamy towary 
za pobraniem pocztowem, 

Panom Urzędnikom i wojskowym 
na raty na dogodnych warunkach. 

Nr 203 (1213 

ocśpiewa p. Janina 

Balkon — 25 gr. 

382 

Juchą baja Upulun 
1ÓZEF KARRACH 
Lwów, Kościuszki (8. 

Płaszcze 

  

  

MUNDURKI szkolnie. 

Redękior »/z Czestew Karwowski 

  

ZIOŁA z GÓRAARCUJ-ra LAUERA 
jak to stwierdzili prof. Berlińskiego uniwersytetu Drv Ley- 
den. Dr Martin, Dr Hochfloetter i wielu innych wybitnych 
lekarzy są idealnym środkiem dla uzdrowienia żołądka, 
usuwają obstrukcję (zatwardzenie), są niezastąpionym 
śródkiera przeczyszczającym, ułatwiają funkcje. organów 

trawienia, wzmacniają organizm i pobudzają apetyt. 
Zioła z gór Harcu D-ra Lauera usuwają cierpienia 

wątroby, nerek, kamieni żółciowych, cierpienia hemoroi- 

   
JĄ Loterin Poństoowa 
Główna wygrana 500.000. 

1 KLASA bilety są w sprzedažy. 
Cena całego losu 40 zł. 

dalne, reumatyzm i artretyzm, bóle głowy, wyrzuty i liszaje. 
Zioła z #6г Нагси О-га Lauera zostały nagrodzone + pół p: 

na wystawach lekarskich najwyższemi odznaczeniami i „s GMEIE 540, 

złotemi medalami w Badenie, Berlinie, Wiedniu, Paryżu, 
Londynie i wielu innych miastach Tysiące podziękowań 

otrzymał Dr Lauer od osób wyleczonych. 

Cena pół pudełka zł. 1.50, 

Na prowincję wysyłamy odwrotną pocztą u 

kolektora K. Gorzuchowskiego Zamkowa 9. 8
8
6
8
0
9
9
9
4
0
0
0
9
 

FARTUCHY w wielkim wyborze, 
CZAPKI BERETY i panamki, 
KONFEKCJA damska, bielizna i 

trykotaż. 
Zamówienia wykonują się 

prędko i akuratnie, 
Bazar Wytworni Szkół 

Wilno, ul. Wielka 66. 

Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф * 

Ё INTERNAT 
dla uczącej się -młor 
dzieży. Bazyljańska 2 
m. 19 od 4 — 6 godz. 

  
  

  

Dr med. LEWIN 
powrócił. 

UL Zawalna 28 — 30, 
tel. 5—85. 
  

  

Ważne dia wszystkich instytucji 1 szkół. 
Spe- oliwa do podłóg «VACUM OIL SANITAR» 
cjalna ю @ marką «Krokodyl») 

jest najlepszym ŚTOdkiem higjenicznym 
dla zabezpieczenia lokali ed kurzu i wszelkich chorób. 
Do nabycia tylko u >»A. SZUR S-wie> skłep farb i 
mater. elektr. Wilno, róg ul. Niemieckiej Nr 11, zauł. 
św. Mikołaja Nr 1. Tam że do nabycia mastyka wodna 
i terpentyna do podłóg, różne farby i ariyk. elektr. 

- podwójne pudełko zł. 2.50. 
Sprzedaż w aptekach i składach aptecznych. 

UWAGA: Wystrzegać się bezwartościowych naśladownictw. 
Reprezentant na Polskę: Józef Grossman, 

Warszawa, Chmielna 49. 
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szkoły zawodo- 
wej udziela lekcji 

kroju, robót, — przyj- 

muje obstalunki na 
wzory do wyszy wania. 

oraz obstalunki na 

robotę włóczk., Szali, 

chustek, pantofli. dia 
dorosł. i dzieci. UL 

3go Mala d. 7 m. 17. 

przyjmie 2 uczeni: 

B: kierowniczka 

Dr. Gz. Koneczny 
Choroby zębów, chi. 
rurgja jamy ustnej, 
Sztuczne zęby. Porce- 
lanowe korony. — М!- 
ckiewicza 11—8. Woj! 
skowym i urzędnikom 

zniżka. 
W. Z. P. 4503. 

  

nteligentna wdowa 
  Magisfrat m. Wilna 

wzywa pp. dostawców do złożenia najdalej w dniu 
9 września r. b. ofert na dostawę węgla górnoślą 
skiego (ok. 1.500 tonn) do instytucji miejskich na 
sezon zimowy. Należy podać ceny loco skład i loco 
instytucja. Warunki przetargu do przejrzenia w Sekcji 
Zdrowia (Dominikańska 2, pokój 8) w godzinach 

urzędowych. 

| 

s 

Instytut de BeautĖ Keza, 
Paris, 23 Rue Tronchet . otworzył 
oddział w Wilnie, ul. Mickiewicza 37, 
m. 1, tel. 637. Leczenie wad cery i 
ciała. Usuwanie zmarszczek, wągrów, 
pryszczy, plam na twarzy. Masaż 
leczniczy. Maskue Pate. Leczen. włos. 
od wyp. i łupieża. W. Z. P. 58. 

Kiry ri 

M Sacz       

AB EE SB (BD ED ТО ЕЫ A GD GD R. 

„Dzieeko Polskie“ 
przygotowaw 

Szkoła cza do gim. Przedszkole 
nazjów i 

Stefanij SWIDA 
Wiek dzieci 4 — 11 lat. 
JAGIELLOŃSKA 3—2, 

Kancelarja czynna codziennie od 
godz. 12—2 po poł. 

Zajęcia rozpoczną się 15 września. 
Dawni klijenci proszeni są o nie- š 
zwłoczne powiadomienie, kto życzy 
zachować nąda| wakans dla dziecka $ 
swego. a tem samem ułatwić szkole 
crentację ile nowych uczni przyjąć B 

može, B 
WWW RP TY GI UWR WY WPTE TE BEM 

  

Prywatna Lecznica Chirurgiczna 

D-ra T. Dembowskiego 
Mala Pohulanka 9. 

Przyjęcie chorych od 10 do 12 i od 4 do 5. 

D A Į 

i do wszystkich 
cych w Wilnie 

  

Niniejszem podaje się do wiadomości, że został 
otwarty skiep wyrobów masarskich 

L. MONKIEWICZA 
przy ul, Wielkiej Nr. 2. 

Zaopatrzony stale w różne wyroby masarskie plerwszo- 
rzędnych gatunków z własnej pracowni. 

Poleca się względom, Sz, Publiczności L, Monkiewicz. 

warunkach 
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e ® PRACOWNIA 
  

JĘZYKÓW: 
francuskiego, niemieckłego i włoskiego 

Mickiewicza 1 m. 19. 
Zajęcia małemi grupami. Zapłsy 

codzień od 5—8 w. w lokalu kursów. 

  

UGŁOSZENIA 

na najbardziej dogodnych 

BIURO 
Reklamode 

Stefana Grahousklego 

stoja. 2 — 5 godz. 

I ce szkół Śred na 
mieszkanie, z pełnem 
utrzymaniem, Opieka 
zapewniona. Tanie 

obiady smaczne. zdro” 
we dla urzędkików— 
piczek. Ul. 3-.g0 Maja 
d. 7 m. 17 od 2—5 g. 

ВСХОГОМ 
angielskiego, 

kowskiej, 

  

  

Do wynajęcia: 
2 duże pokoje, nie- 
umeblewane, z elekt- 
rycznością. wejscie nie 
krępujące, z ewentu. 
alną używalnością 

kuchni, oraz 1 pokóż 
umebiowany.  Biało- 
stocka 6—5; od godz. 
9—12 i od 6—8 ppoł. 
W święta od godz, 11 

do godz. 4 ppoł. 

— 

D mebli, można z 
obiadami. 

Oglądać od 5 do 7. 
Mickiewicza 30 m. 7. 

Ksi: przew 
była pracownica 
najlepszych firm 

warszawskich —przyj* 
muje obstałunki po 
cenach _ przystępnych. 

  

0104 
pism wychodzą 

i na prow ncji 
  

o wynajęcia dwa 

prz: jmuje pokoje bez   
: a] MAMA RA a > 

EWBE a в е н @ Wilno, wt Trocka d. Nr 1, m. 4 w WILNIE Wykonanie eleganc- 
E frontowe wejście, 2 piętro. * kie. Przyjmowanie 

Wznowiła przyjęcia al. Garbarska 
obstalunków.   m SPÓŁDZIELNIA ROLNA m”   

  

1 Telefon 82. luszu do odświeżenia. 
rzyjmuje się ucze: 

nice na naukę kroju i 
Szycia. Skopówka 7 

  
    

m. 8, (ostatnie wejście 
KRESOWEGO ZWIĄZKU  ZIEMIAN ° напинвнаниянаяичиснаевниаовналяняния ннинии z balkonu). 

EO ul ZAWALNA 1 TELEFON 1—147 nz в Zamiast TRANU 8. APA 
> leca się znany Magi a 

Sprzedaż i zakup: PORA a z J 1 agistra ; o 
a # P. B z lecany _ przez e c o r o A. Bukowskiego 5 a e 
E Žyta B g WPP. Lekarzy : й a daną prżez D.O.K. 

EB a = Syrop o przyjemnym smaku, bardzo chętnie przez dzieci przyjmo- — № III, kat. R. na imię 
a Owsa E a wany, stosuje się przy anemji, ogólnym wyczerpaniu, chorobie angielskiej z SE S S 

Jęczmienia в Sprzedaż we wszystkich aptekach i składach aptecznych. * m 5 iego zam. w folw. 

B = ы visk os B = Uwaga: Żądać tylko z czerwonym podpisem „A. Bukowski* m kong 00 
BI rąb żytnich i pszennych [B a i marką ochronną— trójkąt ze statywem. Mi oraz cziery weksie po 

B Soli. E a Wystrzegać się naśladownictw. = zł. 250 każdy, wydane 

E > E = Reg. Min. Zdr. Publ. Nr 214. gg Przez Widutę Włady- 

пНЕа Г anusunnnnuaanununas “75 IERKAKNEKZEKZOKNANZANKE IZSKEME 

pola. charakterystyczna rubaszna beztroska 
"Nie, czujemy bicie jej, stojąc ludzi wschodu. 

wśród ciżby ludu na moście łączącym Wreszcie rdzennie tureckie są 
Perę ze Stambułem, — Europę z Azją, cmentarze, rozciągające się na olbrzy- 
spacerując na drugim moście drew- miej przestrzeni, bo turcy ze swoim 
nianym, pełnym kawiarni, cukierni i niezwykłym kultem dla zmarłych bio- 
zakładów fryzjerskich, płynąc na rą bezsprzecznie w posiadanie ziemię, 
chwiejnej łódce między Europą i Azją, gdzie spoczywają ich blizcy. 
kiedy z powodu ruchu fał zdaje się W Stambule pieni się różnobarw- 
nam, że stare pałace i meczety teuno- ne wschodnie życie, lecz znać, że 
szą się w powietrzu, to znowu spa: płynie w obcem łożysku. 
dają na ziemię. Greccy, armeńscy, perscy kupcy 

Na mostach, na wodach, pokry: zalecają w różnych językach swoje 
tych łodziami, tętni tajemnicze serce towary. W powietrzu mieszają się 
Konstantynopola. . ostre zapachy wschodnich specjałów: 

Cud dzikich, pustynnych stepów cynamonu, imbiru, goździków, gałki 
nagle zniżających się w tem miejscu muszkatułowej i t.p. 
ku morzu, cud Bosforu, łączącego Kupcy nie rozumieją naszego bra- 
dwa morza, dzielącego dwie części ku zainteresowania się ich towarami. 

stronnych, chłodnych korytarzach i 
sklepach. Zasłonięte turczynki zatat- 
a milczeniu swoje sprawunki. 

szędzie pełno kosztownych dy- 
wanów, jedwabnych szali, złotem 
haftowanego obuwia i innych cudów 
Wschodu. 

Łagodne światło, spływające z 
otworów okrągłych kopuł, pada na 
czerwone i błękitne urabeskj, pokry- 
wające ściany bazaru. Arabeski te są 
tureckiego pochodzenia, gmach sięga 
jeszcze czasów bizantyjskich. 

Bizantyjskiego pochodzenia jest 
również większość meczetów Konstau- 
tynopola Niektóre z nich, jak meczet 
Aja Sofia, przerobione są wprost z 
kościołów, inne budowane na modłę 
bizantyjską. 

W nowych meczetach powietrze 
jest jakieś lżejsze, nastrój pogodniej- 
Szy; ściany i kopuły malowane 
jak w bazarze, jasnemi farbami 
i pokryte kolorowemi arabeskami. 

Zwiedzamy słynne cysterny kon- 
słantynopalitańskie, Ogarnia nas uczu- 
cie przejmującego chłodu. Z czarnej 
wodnej głębi wznoszą się w ciem- 
ność szeregi kolumn. 

Wsiadamy do łódki i rozpoczyna- 
my powolną wędrówkę po tem pod- 

wolę ku życiu i jego historję. ich tylko przez pomyłkę. Uciekamy 
Nie udało się turkom w ciągu przed ich natarczywością przez wąskie 

500 It zmienić całkowicie charakteru uliczki pełne starych, walących się 
miasta. Nie przyswojli go sobie, na- domów. Zdaje się że tylko gałęzie 
dali mu tylko pewien wschodni ko: glicynji chronią od ostatecznego upad- 
ioryt. ku kruszące się mury i podtrzymują 

Tureckie są w Konstantynopolu drewniane balkony haremów. 
przedmieścia ze swojcmi domkami, Pośród zieleni i różnokolorowych 
sprawiającemi wrażenie chwilowo domów wznosi się olbrzymi bazar 
rozstawionych namiotów, Tureckim główny niby kamienna forteca. 

Dziwnie cicho jest w jego prze- 

Odnew 

  

ising s wałorocnia Wemos Ławiónki. 

   

ziemnem państwie. Nie widać ściany 
ni brzegu. Bezkresna wydajejsię nam 
ta jazda w podziemiach cesarskich 
cystern 

Zapomina się w nich zupełnie o 
obecnym różnoplemiennym charakte- 
rze Konstantynopola. Tu stoi się w 
obliczu Bizancjum. 

Ciągle zmienia się nieuchwytne 
obiicze Konstantynopola. 

Z Grande Rue Pery, pełnej no: 
woczesnych budynków, huku aut # 
tramwajów elektrycznych, wchodzimy 
nagle przez bramę na cichy cmenta- 
rzyk jakiegoś dawnego klasztoru der- 
wiszów. 

A stąd prosto przez drugą bramę 
dostajemy się do eleganckiej, rosyj- 
skiej restauracji, gdzie arystokratycz- 
ne emigrantki pełnią funkcję kelnerek. 

Legenda wieków, przeszłość, te- 
raźniejszość i przyszłość przemawiają 
tysiącem głosów z murów, ulic i 
por niespożytego w swej sile ko- 
losu. 

M. S. 

= 
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