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W sprzedaży detalicznej cena 
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Międzynarodówki przeciw Karszałkowi. 
Ш Komintern wydał  manifest, 

twierdzący, że Marszałek Piłsudski 

chce siłą zbrojną zająć republikę ko- 

wieńską, chcąc w celach bolszewic- 

kich wykorzystać ewentualny wojenny 

zamęt. Lenin przecież także wykorzy- 

stał zamęt wojenny w Rosji. Ale jeste- 

Śmy tak daleko od ojczyzny Lenina. 

Nasz stan wewnętrzny jest tego rodzaju 

że propagandy bolszewickiej się nie 

spodziewamy. A manifest III między- 

narodówki oddaje nam tylko wielką 

usługę. Bo oto jeszcze raz ad oculos 

całej Europy powiada: „Należy się 

spodziewać, że Marszałek Piłsudski 
zajmie Kowieńszczyznę”. A Marszałek 

Piłsudski jej nie zajmuje. Tem samem 

wskazuje, jak wielka jest jego wobec 

prowokacyjnej polityki kowieńskiej 

miara cierpliwości. 

Ale za przykładem swojej konsek- 

wentnej siostry, także starszą skoł- 

tuniałą trochę międzynarodówką II, 

obradującą teraz w Brukseli, atakuje 

marsz. Piłsudskiego, atakuje jego 

militarne zapędy. 
Międzynarodówka ostrzega przed nie- 

bezpieczeństwem zatargów między dykta“ 

turą litewską i polską. Wzywa robotników 
i włościan Litwy do walki dalszej z ustro- 
jem dyktatorskim i podtrzymuje całem 
sercem walkę kląsy robotniczej Polski prze 

ciwko systemowi rządzenia, który pod pre- 
tekstem zmiany form demokracji próbuje 
zniszczyć samą demokrację. 

Niestety, dla socjalistów obojga 
obrządków Marsz. Piłsudski nietylko 

ucieleśnia ideały im zupełnie obce, 

ale także posiada miłość i zaufanie 
swego ludu iw  takiem napięciu, 
że z Marszałkiem socjaliści wal- 
czyć mogą -tylko na papierze, 

si a] 

Francuz o Polsce. 
PARYŻ, 14. VIII. Pat. Znany pisarz 

francuski Andre Therive ogłosił w „Le Jour- 
nal artykuł, będący pierwszym z całego cy- 
klu artykułów o Polsce, jakie wymieniony 
autor zamierza opublikować. 

Pierwszy artykuł poświęcony jest bu- 
dowie portu w Gdyni. Therive, który nie- 
dawno zwiedził Polskę wyraża się z nie- 
kłamanym zachwytem o olbrzymich rezul- 
tatach, osiągniętych w tak krótkim stosun- 
kowo czasie, i stwierdza, że wobec tego 
trudno przypuszczać, aby Polska zgodziła 
się kiedykolwiek na wyrzeczenie się wy- 
brzeża morskiego i korytarza pomorskie- 
go. Przypuszczenie to musi być usunięte 
w krainę marzeń, gdy się raz zobaczyło 
sposób, w jaki Polska zainstalowała się na 
wybrzeżu oraz olbrzymi wysiłek pieniężny 
czyniony tam przez nią z takiem zamiło- 
waniem. 

bofnicy polscy u francuskiego 
minisfra. 

„ PARYŻ, 14. VIII. Pat. Dziś po połu- 
dniu majorowie Idzikowski i Kubala przy- 
jęci byli przez ministra Bokanowskiego. 
Stan zdrowia majora Kubali znacznie się 
poprawił. 

togrzeh sekrefarza fowarzystwa 
prawa międzynarodowego 
WARSZAWA, 14 8. Pat. Wczo- 

raj dnia 14 bm. o godz. 2-ej po po- 
łudniu odbył się pogrzeb dr. Hugh 

Bellota sekretarza towarzystwa prawa 
międzynarodowego. Zwłoki przewie- 
ziono z kaplicy ewangielickiej przy 
ul. Młynarskiej na cmentarz ewangie- 
licko-reformowany. Modły nad trum- 
ną odprawił ks. Superintendent Se- 
madeni. 

„ Na pogrzebie obecni byli z ramie- 
nia Pana Prezydenta Rzeczypospolitej 

pułk. Zahorski, w imieniu Rządu p. 
minister Meysztowicz. Stawili się też 
wszyscy niemal członkowie kongresu. 
Złożono wiele wieńców, m. in. od 
przewodniczącego kongresu prof. 
Cybichowskiego, od poszczególnych 
delegacyj oraz od towarzystwa prawa 
międzynarodowego jako  iūstytucji. 

Zwłoki pochowano tymczasem w 
katakumbach. 

Odznaczenia krzyżem oficerskim 

WARSZAWA, 14—8. Pat. w dniu 
14 bm. p. minister przemysłu i han- 
dlu inż, Eugenjusz Kwiatkowski w 
otoczeniu wyższych urzędników  mi- 
nisterstwa dokonał dekoracji ordera- 
mi Polski Odrodzonej dwóch wypbit- 
nych działaczy w dziedzinie polskiego 
przemysłu chemicznego: dr. Wiesła- 
wa Martynowicza, dyrektora chemicz- 
nego instytutu badawczego krzyżem 
komandorskim oraz inż. Wiktora Som- 
mera, eksperta przemysłu chemiczne- 
£o_w ministerstwie spraw wojskowych 
i Banku Gospodarstwa Krajowego 
krzyżem oficerskim. 

+ RENUMERATA miesięczna z odniesieniem do domu lub z przesyłką pocztowa 4 | 
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wa Marszałka Biłsudkiego 
femafem rozważań prasy zagranicznej. 

MONACJUM. 14 VIII. PAT. Prasa podaje telegramy o Zjeź- 
dzie w Wilnie i mowie Marszałka, podnosząc spokojny przebieg 
zjazdu i apolityczny charakter mowy. Pisma nacjonalistyczne, 
które alarmowały opinię fantastycznemi pogłoskami są obecnie 
wyraźnie zakłopotane mową Marszałka. Prasa katolicka łączy 
zjazd i mowę z notą sekretarjatu Rady Ligi Narodów do Litwy, 
wyrażając przypuszczenie, że Matszałek nie chciał popsuć dosko- 
nałej pozycji dyplomatycznej Polski zbyt ostrem wystąpieniem, 
podkreślił jednak wyraźnie swe przywiązanie do Wilna i jego 
polskości. Specjalną pwasę przypisuje prasa dopuszczeniu ko- 
respondentów litewskich do udziału w uroczystości, uważając je 
za nowy gnsj pojednawczy wobec Litwy. 

BERLIN. 14.8. (PAT). „Frankfurter Zeitung* donosząc o uroczystościach  wr- 
leńskich w depeszy swego specjalnego wysłannika, twierdzi, że obchód legionowy z u- 
wagi nt miejsce, w którem odbywał się, nabrał specjalnego charakteru i musiał ucho- 
dzić w pierwszej chwili za cichą demonstrację przeciwko Litwie. 

Dziennik podnosi jednak z uznaniem, że nigdzie — ani w przemówieniach oti- 
cjalnych, ani w prywatnych rozmowach radujących się świętem 8 tysięcy legjonistów —- 
nienr ożna było zauważyć jakichkolwiek momentów agresywnych w stosunku do Lit- 
wy. W ten sposób uroczstość nabrała cech obchodu kategoricznie stwierdzającego poł- 
ski charakter Wilna i jego organiczną przynależność do Polski, przyczem powstrzymano 
się od wszelkich wrogich aluzyj w stosunku do mianowania przez Waldemarasa Wiina 
SE Litwy. 

ed względem politycznym większe znaczenie od mowy Marszałka posiada — zdą- 
niem dziennika — poranek muzyczny, na którym przemawiał gen. Rydz - Smigły. 

Korespondent podkreśla, że uroczystość wileńska wykazała, jak olbrzymią pop: 
larnością cieszy się ten generał wśród legjonistów oraz w armii. 

BERLIN. 14. 8. (PAT). „Vossische Ztg.* w depeszy z Kowna donosi, że wileńska 

mowa Marszałka Piłsudskiego wygłoszona z okazji Zjazdu Legjonistów Piłsudskiego wy- 

wołała w Kownie ździwienie. Pisma litewskie podkreślają bezbarwność wywodów Mar- 

szałka Piłsudskiego. Zauważyć się daje z tego powodu znaczne uspokojenie. 

HAMBURG. 14.8. (PAT). Dziennik demokratyczny „Hamburger Frem- 
denblatt“ zamieszcza dokładne sprawozdanie o przebiegu 7 zjazdu legjoni- 
stów, podkreślając zwłaszcza obecność w Wilnie korespondentów litewskich. 

Streściwszy dokładnie przemówienie Marszałka Piłsudskiego pismo 
wskazuje na to, że wbrew oczekiwaniom Marszałek nie poruszył ani sprawy 
konfliktu polsko - litewskiego, ani zagadnień wewnętrznych. 

Zdaniem jednak dziennika można uważać, że konilikt stracił na ostro- 
ści. Nacjonalistyczne „Hamburger Nachrichten* również zaznaczają, że zjazd 
i odczyt przyniosły rozczarowanie. Mowa Marszałka zawierała tylko wspom- 
nienia. Na uwagę zasługuje ciągłe podkreślanie polskości Wilna. Dziennik 
kończy swe wywody frazesem, że „żadna polityka jest czasem także poli- 
tyką“. 

Dzinnik niemieckiej partji ludowej „Hamburger Correspondez'* opisuje 
podniosły nastrój w Wilnie i obecność na uroczystościach wybitnych osobi- 
Stości polskich oraz korespondentów litewskich. Dalej pismo wskazuje na 
brak w tych uroczystościach -specjalnego piętna politycznego oraz nato, że 
Marszałek mówiąc o Wilnie nie może pozbyć się wzruszenia. 

NOWY JORK, 14 -8. Pat. „Times“ zamieszcza depeszę korespondenta 
„Associated Press* z Berlina i Warszawy na temat mos y Marszałka Piłsudskie- 
go w Wilnie. Obaj korespondenci wyrażają zgodnie ździwienie z powodu spo- 
kojnego tomu mowy i podziw dla zręczności politycznej. 

WIEDEŃ. 14.8. PAT Korespondent „Neu Freie Presse'* donosi z Warszawy, że 
mowa Marszałka Piłsudskiego, wygłoszona w Wilnie stanowi nietylko odprężenie w po- 
lityce zagranicznej w Europie Wschodniej, lecz uspokojenie wewnątrz kraju. 

RYGA. 14.8. (PAT). Prasa łotewska nie dodaje sprawozdań o niedzielnych uro- 
czystościach wileńskich specjalnych komentarzy, zaznacza tylko, że oczekujacy sensa- 
cii doznali zawodu. ы 4 

Manifest Kominiernu. 
Bezczelna napaść na Polskę. 

MOSKWA (PAT). Kongres Kominternu wystosował do robotników wszystkich 
państw odezwę, w której wzywa „międzynarodowy proletarjat"* do „obrony* przeciw- 
jakoby grożącej wojnie polsko - litewskiej, między innemi w odezwie pisze że: „Bur- 

żuazja polska postanowiła urzeczywistnić swe imerjalistyczne pragnienia najoczywiś- 
ciejw rychłym już czasie. Piłsudski jest przekonany, że iaszystowski rzad Wałdemara- 
sa otoczony nienawiścią narodu iitewskiego, nie będzie stawiał oporu i skapiaułuje. Płi- 
sudskiżyw nadzieje, że rząd ten w chwiłi napadu zbrojnego, ogłosi się za pokonany i 
przejdzie na siużbę imperjalistycznej Polski. 

W swych występnych zamysłach biała Polska zapewniła sobie pomoc drugiej 
Międzynarodówki (!?) i cznne poparcie polskich i litewskich socja! - zdrajców. 

Okupacja Litwy przez polskich imperjalistów jes jednoznaczna z najbardziej bru- 
talną prowokacją wojenną i utworzenie jedynego irontu wojennego, celem napadu na 
Z SSR. 

Jeśli Litwa padnie — powiada odezwa — wówczas wyłonią się kwestje łotewska 
i gdańska. 

В Litwie grozi los zachodniej Białorusi i zachodniej Ukrainy, które znajdują się pod 
uciskem(1?) i pod jarzmiem poiskego imperjalizmu(!?) 

Tylko najbardziej stanowczy opór pracowników wszystkich państw jest w stanie 
przeciąć zbrodnicze zamysły polskiego impjerjalizmu i zapobic zamachowi na niepodie- 
głość Litwy (!) 

Niech głos waszego oburzenia wykarze burżuazyjnym ministrom Londynu i Pa- 
ryża, stojącym poza plecami Piłsudskiego, rządam Berlina i całej Europie Środkoiwej 
będącym z nim w spisku, — wolę mas, gotowych powstać przeciwko grożącej wojnie 
pod znakiem proletarskiej wałki RAE 

Poczem Odezwa zwraca się do „proletariatu litewskiego", by przy „bratniem po- 
porciu  „miedzynarodowego proletarjatu“ odeprzeć „napad polskich faszystów”. 

Tyłko w spólnej waice z robotnikami Polski przeciwko iaszyzmowi polsikemu i Ii- 
tewskiemu możecie obronić niepodiegłość Litwy i zdobyć własne wyzwolenie. 

$. Nie Žpoanuajeje, žešcie powinni toczyč walkę zarowno z katem Piłsudskim, jak 
i z katem Wałdemarasem, zarówno z polskim jak i litewskim. aszyzmemi 

. , Dziwnie, że cała odezwa Kominternu poświęconą jest jedynie sporowi polsko - ko- 
wieńskiemu i zwrócona jest tylko przeciwko rzekomemu „iaszyzmowi* Polski i Łitwy, nie 
poruszając natomiast zupełnie „faszystów* innych narodów. 

Cały tegoroczny maniiest Il międzynarodówki posiada hasła „rewolucji wszech- 
światowej” i stereotypowe nawoływania do „walki К!а5“, do walki bratobójczej, przeciw 
mniemanyni „imperjalistom“ polskim i litewskim. 

Kowno nie zgadza się na konierencię z Polską 
w Genewie. 

KOWNO. 14.8. (PAT). „Lietuvos Aidas* donosi, że rząd litewski nie 
przyjmie propozycji polskiej, aby plenarna konterencja poisko - litewska od- 
była się w Genewie. : 

Kowieńskie koła żywią obawy, że Polska zechce za pomocą Ligi Na- 
rodów wywrzeć presję na Litwię, aby skłonić ją do ustępstw. 30 sierpnia 
r. b. zbiera się Liga Narodów i tego samego dnia miała się rozpocząć kon- 
ferncja polsko - litewska. Nie istnieje więc, zdaniem Litwy, żadna realna mo- 
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PRZEDSTAWICIELSTWA 
BBRANOWICZE-—ul. Szeptyckiego A. Łaszuk 
BRASŁAW—Księg. T-wa „Lot”, : 
DUKSZTY—ul. Gen. Berbeckiego W. Surwiłło. | 
GŁĘBOKIE—ul. Zamowa, W 

DNO—Księg. T-wa „Ruch* 
NORODZIE]—K. Smarzyński. 

NOWOGRÓDEK— Kiosk St. Michalskiego. 
N.-ŚWIĘCIANY—ui. Wileńska 28. 
OSZMIANA—Spółdz. Księg. Nauczyc. 
PINSK— Książnica Polska St. Bednarski. 
POSTAWY—J. Wojtkiewicz— Rynek. 
STOŁPCE—Księg. T-wa „Ruch”. 
ŠWiECIANY POW.--Rynek O. 
WILEjKA POW.—ul. Mickiewicza 74. 
WARSZAWA—T-wo Księg. Kol. „Ruch“. 
WOŁKOWYSK—Kiosk B. Gołembiowskiego 
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Moskalofilskie ułudy. 
N.D. przybrała charkter stronnictwa 

moskalofilskiego, jakkolwiek Ndcy о- 
burzają się , gdy ich nazwać moskalo- 
filami. Gdy piszącemu te słowa stawia- 
ja zarzut germanofilstwa, odpowia- 
dam: „Tak byłem i jestem germano- 
filem. Germanofilstwo moje — to re- 
agowanie na ból niewoli, to szukanie 
realnych podstaw dla wyzwolenia Pol 
ski z pod rosyjskiego jarzma, gdyż 
przed wojną 80 proc. naszego dziejo- 
wego terytorjum było pod jarzmem ro- 
syjskiem i niemożliwem było nasze wy 
zwolenie bez rozbicia Rosji, a tylko 0- 
pancerzona pięść niemiecka mogła do- 
konać jej rozbicia. Moskalofilstwo pol 
skie przedwojenne było przystosowa- 
niem się do niewoli, brakiem wiary w 

możność wyzwolenia się. Dzieje Polski 
ujarzmionej nie są wyłącznie dziejami 
irrederty polskiej, ale raczej dziejami 
prób ugodowych i wielokrotnie wyła- 
niającego się prądu moskalofilskiego. 

ND. nie stworzyła prądu, lecz siędo 

niego przystosowała, gdy on wezbrał 
w okresie kryzysu państwowego Rosji, 
a następnie Dum Rosyjskich. 

Przywódcy Ndcji pragnęli  utrzy- 
mać się na powierzchni, więc popłynę- 
li z owym prądem. Była jednak w ich 
ideologji wewnętrzna sprzeczność, pe- 
wna wrogość do kultury rosyjskiej o- 
bok akcentowania państwowego rosyj 
skiego stanowiska. Była tam chęć zu- 
żytkowania rosyjskiego imperjalizmu, 
jako siły motorowej dla koncesyj poli- 
tycznych względem Królestwa. Jak wia 
domo to zawiodło, kurs antypolski w 
Rosji nie uległ zmianie: nastąpiło wy- 
odrębnienie Chełmszczyzny, upaństwo- 

wienie Kolei Wiedeńskiej i rugi z niej 
Polaków. Przewódcy Ndcji przez długi 
czas nie wierzyli w nadchodzenie woj 
tą polską w imię germanofobstwa bę- 

ny, nie sądzili że ich walka z irreden- 
dzie miała konsekwencje podczas woj- 
ny. Konsekwencja ich dawnych posu- 
nięć politycznych oraz przystosowanie 
do ragyjskiego jarzma zaboru rosyj- 
skiego, wiara w siły Rosji i koalicji 
zmusiły Ndcję wysunąć się do pierw- 
szych szeregów obozu moskalitilskie- 
go i trwać w nim, gdy już Polacy od- 
dawna zamieszkali w Rosji, lepiej zor- 
jentowani w jej stosunkach stanęli na 
gruncie antyrosyjskim,  niepodległoś- 
ciowym. 

Wpływy ndekie w rządach Padere 
wskiego, Skulskiego, Wł. Grabskiego 
były bardzo silnę. Głosiły front anty- 
niemiecki i zgodę z Rosją, i miały od- 
dźwięk w społeczeństwie Nasze partje 
jewicowe, ze swej ideologji półbolsze- 
wickiej, pragnęl y szczerze porozumie- 
nia z Rosją. Objektywne warunki, nie- 
uświadomiana wola narodów rosyjskie 
go i polskiego pchnęły ich do wzajem 
nej wojny. 

Wojna polsko - rosyjska 1919 i 
1920 r. była koniecznością historycz- 
ną, była zbawieniem Polski. Ona wy- 
ratowała nas od bołszewizmu, gdyż 
wielką budzi niechęć do wroga, a stąd 
do jego ideologji. Wojna ta wytworzy- 
ła u nas siłę zbrojną i skonsolidowała 
nas, jako państwo. Bez tej wojny na- 
sza niepodległość była by zbyt tanio 
kupioną, a przez to mogła być łatwo u 
traconą. Po wojnie polsko - rosyjskiej 
Ndcja nie przestawała wzdychać do 
dobrych stosunków z Rosją. Nie chce 
jednak legalizowania w Polsce partji 
komunistycznej, pragnie walki z par- 
tjami rewolucyjnemi w Polsce, podsy- 
canemi i finansowanemi przez Sowie- 
ty”. Przyszła Rosja“ — z którą by Pol 
ska sprzymierzyta się, i znalazła opie- 
kunkę z jednej strony, objekt wyzys- 
ku gospodarczego, z drugiej, jest do 
dziś dnia marzeniem ndckim. Ale ma- 
rzenie to nierealne. Jego podłoże psy- 
chologiczne polega na tem, że ideałem 
znacznej części poiskiego społeczeń- 
stwa przed wojną, było siedzenie w 
porach Rosji, jak Żydzi siedzą w po- 
rach Polski. 

W ileologji ndckiej tkwi pewna 
wewnętrzna sprzeczność. Jest to partja 
nacjonalistyczna, stawiająca, jako głó 
wrie zadanie walkę z żywiołami nie- 
polskiemi na naszych ziemiach wscho- 
dnich,o nasz stan posiadania. Polskoś- 

żliweść aby w tak krótkim okresie czasu można było esięgnąć jakiekolwiekci tych ziem jest jej hasłem bojowem. 
rezultaty praktyczne, zwłaszcza, że w programie obrad Ligi Narodów tigu- Ziemie te to przedmiot  dziejowego 
ruje cały kompleks zagadnień polsko - litewskich. 

Radicz nawef po Śmierci pozostaje prezesem 
sfronnietwa chorwackiego 

„ WIEDEN, 14—8. Pat. Dzienniki donoszą z Zagrzebia, że Stefan Ra- 
dicz nie zostawił specjalnego testamentu politycznego. W ostatnich dniach 
Swego życia udzielił on jednak prawdododobnie ustnych wskazówek co 
do dałszej działalności i organizacji partji. i 

Na wczorajszem posiedzeniu. koalicji chłopsko-demokratycznej skon- 
statowano zupełną zgodność wszystkich posłów należących do kóalicii i 
wierności ideałom wielkiego przywódcy. Po przysiędze wyrażono jedno- 
Bei votum zaufania stronnictwa chłopskiego i przyjęto następującą 
vchwałę: 

| „Stefan Radicz, zesłany przez Boga przywódca narodu chorwackiego“ 
nie przestał mimo śmierci cielesnej być nadal przywódcą narodu. Jest rze- 
czą naturalną, że także i po Śmierci pozostanie on prezesem stronnictwa”. 
Agendy przewodniczącego stronnictwa sprawować będzie wiceprezes dr. 
Maczek, który został wybrany na to stanowisko. 

sporu polsko - rosyjskiego. One były 
przyczyną 15 wojen polsko - rosyj- 
skich i trzech powstań naszych. |Jak 
pogodzić walkę o polskość tych ziem 
ze zbliżeniem się do Rosji? Otóż p. 
Zygmunt Berezowski, obecnie jeden z 
najwybitniejszych pisarzy ndckich u- 
siłuje wykazać, że właściwie nasze zie 
mie wschodnie nie są już przeszkodą 
dla dobrych rosyjsko - polskich stosun- 
ków. „Nasze ziemie wschodnie nie 
przedstawiają naprawdę dla Rosji re- 
alnego znaczenia. Ruchy narodowoś- 
ciowe znacznie zmniejszyły aktualność 
starej idei moskiewskiej „zbieranie 
ziemi ruskiej*; wartość zaś gospodar- 
cza naszych prowincyi wschodnich, w 
znacznym stopniu poleskich pustkowi, 
nie przedstawia dla Rosji, mającej pod 
dostatkiem niewyzyskanych terenów, 

specjalnej atrakcyjności. To też trudno 
wystawić taką sytuację, w której do- 
niosłym dla Rosji interesem byłoby wy 
dzieranie Polsce tych ziem i podejmo- 
wanie wojny przy tylu trudnościach'* 
(Berezowski. Podstawy polityki pol- 
sko - rosyjskiej. Myśł Narodowa 1 sier 
pnia 1928 r.). 

Berezowski zapomina tu o tem, o 
czem Sam pisał w innym ustępie swe- 
go artykułu o geograficznem znacze- 
niu ziem polskich dla Rosji. „Dawną 
Rosję łączyła z polityką zachodnią 
przedewszystkiem . wspólna granica z 
Niemcami, osiągnięta kosztem rozbio- 
ru Polski“. Przed stu blisko łaty pisał 
Mochnacki: „Rosja przez rozbiór Pol- 
ski stała się europejską”. Ale tem do- 
wodził Mochnacki, że gdy inne mocar- 
stwa rozbiorowe z łatwością mogą po- 
godzić się z utratą polskich prowin- 
cyj; dla Rosji są one warunkiem euro- 
pejskości, a więc byłyby najboleśniej- 
szą stratą. P. Berezowski twierdzi dla 
udowodnienia, że Rosja nie będzie dą- 
żyła do rozbioru Polski twierdzi:,,Dziś 
cofnąwszy się terytorjalnie na wschód 
Rosja przestała być państwem, posia- 
dającem żywotne interesy w Europie 
środkowej... Rosja ogranicza, według 
p. B. swą rolę w Europie przedewszy- 
stkiem do zagadnień gospodarczej i 
społecznej natury. Czy zagadnienia 
gospodarczej i społecznej natury nie 
wymagają polityki aktywnej, nabyt- 
ków terytorjalnych? Czyż zabór Ga- 
licji Wschodniej „dającej Rosji, dzięki 
korytarzowi czeskiemu wspólną grani- 
cę z Czechosłowacją nie dał by jej 
wpływów w Europie środkowej, bar- 
dzo znacznych wobec tradycyjnego mo 
skałofilstwa Czechów? Czyż zabór Ga 
licji Wschodniej nie przyczynił by się 
do uzależnienia od siebie Rumunii, po- 
zbawionej wspólnej granicy z Polska, 
i nie otwierała by się perspektywa na 
Bałkanach? 

Przed wojną światową Austro -Wę 

  

gry i Niemcy, państwa liczące razem: 
przeszło 100 miljonów ludności stano- 
wiły mocny tront Europy wobec Rosji. 
Dziś środkowa Europa zbałkanizowa- 
na, składa się poza Niemcami z szere- 
gu drobnych słabych organizmów. Pol 
sko - rumuńska barjera jest niezrówna- 
nie słabsza od niemiecko - austrjacko- 
węgierskiej, co musi żywić w Rosji pra 
gnienie nowych zdobyczy na zachodzie 

Cała prasa rosyjska emigracyjna 
bez różnicy odcieni jest wroga wzgleę- 
dem granie polsko - rosyjskich, zakre- 
ślonych Traktatem Ryskim; Kadeci, 
monarchiści, s-r-rzy, występują prze- 
ciwko nim. Rosja pobołszewicka dla 
utrwalenia nowego porządku potrzebo- 
wać będzie ogólno - narodowego prze- 
ciwziącia, a tem najprawdopodobniej 
będzie akcja antypołska, tak zgodna 
z tradycjami Rosji, z jej psychologją. 

„Rosja uprawia czynną politykę w 
  Azji" — pisze p. B. dla udowodnienia, 

że jej połtyka w Europie musi być 
bierną, więc nie będzie antypolską, 

Gdy za czasów Batorego miecz 
polski odsunął Rosje na wschód, zdo- 
była ona chaństwo Kazańskie, przesz- 
ła Ural i rozpostarła się na niezmierzo- 
nych obszarach Syberii. Ekspansja ro- 
syjska na Wschodzie dała jej siły do 
aktywnej polityki na Zachodzie, siły 
na ujarzmienie Polski. 

Od wojny Chińsko - japońskiej w 
1894 r. aż do pokoju w Portsmut Ro- 
sja była pochłonięta sprawami wscho- 
dnio - azjatyckiemi. Ideolog owej po- 
lityki rosyjskiej, ks. Uchtomskij rozwi- 
jał teorje panazjatyzmu. Kłęski na po- 
łach Mandżurji przenoszą aktywność 
polityczną Rosji do Europy, celami jej 
polityki stają się znów cieśniny Bos- 
ioru oraz Galicja Wschodnia. Polity- 
ka zewnętrzna Rosji jest zawsze ak- 
tywną, lecz idzie w kierunku najmniej 
szego oporu, zmienia się z azjatyckiej 
na europejską i naodwrót zależnie od 
koniuktury politycznej. 

O stosunku Sowietów do Polski pi- 
sze p. B.: „Gdyby sowiecka Rosja о- 
stała się na długie lata w swoim pier- 
wotnym charakterze wielkiego ogniska 
energji rewolucyjnej i gdyby uważała 
nadal za sprawę najpilniejszą dla sie- 
bie pokonanie świata kapitalistycznego 
w drodze światowej rewolucji komuni- 
stycznej, nieubłagana walka z Polską, 
państwem oddzielającem Rosję od Za- 
chodu stała by się naczelną zasadą po- 
lityki sowieckiej. Dla tej zasady Sowie 
ty musiałyby poświęcić szereg) intere- 
sów żywotnych, związanych ze stabi- 
lizacją nowego ustroju w kraju i konie- 
cznością poprawienia swoich rozpacz- 
liwych stosunków gospodarczych. 
Kwestja wojny z Polską i wcielenie o- 
bszarów polskich do  siederowanych 
republik sowieckich byłyby najważ- 
niejszem zagadnieniem polityki rosyj- 
skiej, uzasadnionem przez ogólny plan 
strategiczny rewolucji światowej. 

P. B. ma nadzieję, że Sowiety na- 
wrócą ostatecznie z ideologji rewolu- 
cyjnej. Widzi już pewne symptomy: 
„„rząd sowiecki niejednokrotnie kusił 
się o zbliżenie z państwami kapitali- 

  

  

    

stycznemi i nie przestając knowań re- 
wolucyjnych, zaczął oficjalnie rozróż- 
niać swoją politykę od polityki Trze- 
ciej Międzynarodówki”. Próby zbliże- 
nia się Sowietów do tego lub owego 
państwa kapitalistycznego były zawsze 
wywołane chęcią uzyskania kredytów, 
kapitałów. Oficjaln'e odróżnianie Trze- 
ciej Międzynarodówki od rządu Sowie 
tów jest wybiegiem dyplomatycznym, 
jest wywołane chęcią prowadzenia ak- 
cji rewolucyjnej w obcych państwach 
i nieponoszenia za ową akcję odpowie- 
dzialności. Znaną jest rzeczą że ci sa- 
mi ludzie należą do Kominternu (Ko- 
mitetu Trzeciej Międzynarodówki) i 
do Centralnego Organu Rządu sowie- 
ckiego. 

Taktyki rewolucjonizowania Euro 
py nie wyrzekają się Sowiety, lecz od 
czasu do czasu potrzebują „peredysz- 
ki* (przerwy odpoczynkowej). 

Dia usprawiedliwienia swych niepo 
wodzeń gospodarczych wobec swych 
mas robotniczych Sowiety wciąż im 
głoszą, że są otoczone przez państwa 
burżuazyjne, i te zamierzają napad na 
Rosję sowiecką, ale nastąpi rewolucja 
w owych państwach, która da warun- 
ki pomyślne nietylko zwycięstwa So- 
wietów, ale całego życia gospodarcze 
go, opartego na zasadach komunizmu. 
Wywołuje to bojowy nastrój wśród 
ludności. Żaden rząd Europy powojen- 
nej nie pracuje tak usilnie nad psychi- 
cznem przygotowaniem do wojny swe 
go narodu, jak rząd sowiecki. 

Wojny-z Sowietami nie da się uni- 
knąć, gdy Sowiety pozostaną dłużej? 
Sowiety prowadzą wciąż agresywną 
dywersyjną akcję przeciwko Polsce, 
na naszem terytorjum, u siebie zaś w 
domu stałą propagandę antypolską, o 
czem się może każdy, kto od czasu do 
czasu ma sposobność słyszeć wykłady 
radjowe sowieckie, przekonać Polska 
winna byłaby wspierać akcję antyso- 
wiecką emigracji, gdyby zwycięstwo 
przeciwników Sowietów w Rosji nie 
*narażało ją na wojnę z Rosją przy bra 
ku wszelkiej pomocy ze strony Francji 
a możliwie pomocy irancuskiej po stro 
nie Rosji. 

Kto jak p. B. ocenia objekt sporu 
z Rosją, jako małocenne bagna, ten 
może nawet głosić oddanie ziem spor- 
nych Rosji za cenę pokoju. Lecz na- 
wet ów kawał Polesia przez nas posia 
dany ma dla nas olbrzymią wartość 
ze wzgłędów geograficznych, nie leży 
bowiem na kresach, ale właściwie w 
centrum Polski. Ale nie dosyć tego. 0- 
bjekt sporu polsko - rosyjskiego wyno- 
si 185 tys. klm. kw. leżących poza gra- 
nicą Corzona, t. j. stanowią ziemie, 
(Galicja, Wschodnia, Wojew. Wołyń- 
skie, Wilenskie, Poleskie i Nowogró- 
dzkie), które ententa zamierzała oddać 
Rosji. Pretensje Rosji idą jeszcze da- 
lej, pretendowała by w razie powodze 
nia do połowy naszego  terytorjum, 
na którem mieszka jedna trzecia lud- 
ności Polski. Oddać Rosji dziejowy ob- 
jekt sporu polsko - rosyjskiego — to 
przekreślić naszą przyszłość, naszą 
faktyczną niepodległość, zmarnować 
więc szereg pokoleń i zapomnieć o ca- 
łej naszej przeszłości. 

P. B. marzy o przymierzu z Rosją. 
Lecz przymierze jest uwarunkowane 
wspólnem niebezpieczeństwem. Czy 
Rosji zagrażają Niemcy, z któremi ona 
nie graniczy? Nie, ale Ukraincy i Bia- 
iorusini, których ona tworzy przeciwko 
nam. W imię czego ma Rosja nas bro- 
nić od Niemców, Mamy być jej pomo- 
cni w odbudowie gospodarczej, w prze 
prowadzeniu inwestycyj, mamy w tej 
dziedzinie zdystansować Niemców, my 
którzy jeszcze sami nie odbudowaliś- 
my i bez obcej pomocy nie może- 
my dokonać potrzebnych dła naszego 
dzwignięcia się gospodarczego inwe- 

stycyj? 

Zbliżenie się z Rosją jest to ndckie 
marzenie, ani realne, ani podniosłe. 

Władysław Studnicki. 
PERSONALAS, ENSIEKIKE TIE уа 

Klasyfikacja Infu Małej Ententy. 
PRAGA, 14.VIII. PAT. Ostateczna 

klasyfikacja lotu Małej Ententy i Pol- 
ski przedstawia się w następujący 
Sposób: Pierwszą nagrodę zdobył 
aparat czechosłowacki, drugą—rumuń- 
ski, trzecią czechosłowacki, czwartą 
rumuński. Na piątem miejscu znajdu- 
je się aparat jugosłowiański, na 
szóstem rumuński, na siódmem— ru-* 
muński, na ósmem polski, na dzie- 
wiątem czechosłowacki i dziesiątem 
rumuński. 

Nagroda polska przeznaczona była 
dla tego państwa, którego lotnicy zdo: 
będą największą ilość punktów. Na- 
grodę tę zdobyła Rumunja, która 
razem osiągnęła 22.052 punkty. Na 
drugiem miejscu co do liczby punktów 
znajduje się Czechosłowacja z 15.534 
punkty. Na trzeciem miejscu znajduje 
się Jugosławja, która zdobyła 472: 
punktów i na czwartem Polska 387* 
punktów. Lotnicy polscy w dniu @: - 
siejszym opuszczają Pragę. 
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Lisi z Polesia. 
— Zmiany administracyjne —  Rozbu- 

dowa sieci pocztowej — Kolej Kowai — 
, wyłkowysk — Grodno — Piany i projekty 
osuszania. Skutki odbudowy państwowości 
Polski, dodatnio oddziaływać zaczynają na 
Kresy nasze, wpływ zachodni, polski:j ku: 
tury pomału przenikać zaczyna pustkowia 
Polesia a zmieniając warunki bytu i produk- 
cji, przeistacza stopniowo  dotycnczasowy 
"charakter kraju. — Przedwojenne dziewi- 

czo smiętne Polesie, tak uroczo Opisywane 
przez Kraszewskiego, Rodziewiczową, Pola, 

/ajsenhoffa, dziś przy redukcji lasów 102- 
parteiawanych puszcz 1 uroczysk, przeista- 
czu się z wolna, lecz stale pod wpiywe 
nowych haseł i prądów 1dącycn z zachodu. 

A nam starym, co pamiętamy czasy r 
nowania carów  Alieksanara Il 
па 5 raźniej się staje 
szepcze, że pomimo panuj 
cn Jsu, pomimo tylu 
nas grębią, z czasem, d 
na tvcł: rozdrożach 
z wspćłną Ojczyzną, pod jej nowewi hasła- 
nu. 

Do niezawodnych plusów tych zapocząt- 
kowirych prac, podjętych badz to przeż 

decydujące w stolicy, bądz 10 przez 
iejscowe nowe organa uutonomiczne, 

należy doprowadzenie zaliczyć | do 
wględnej równowagi w budżecie gospo- 
darstwc powiatowe w  Kamieru Kuszyr- 

przez powiększenie obszara pow i 
o dwie gminy Lubieszowska i Uryni 
di możność gospodar: iat 
nąć na gruncie samowystar 
towej. Do plusów również za х 
zwrócenie bacznej uwagi sejmiku na po- 
prawę i ułatwienie komunikacji obszernego 
powiatu. — A choć prace w tym kierunku, 
nazwać właściwie można dopiero zapocząt- 
kowaniem istoty poprawy dróg, choć tech- 
nika ich wykonania jest zbyt szablonową, 
bez uwzględnienia każdorazowych  waiun- 
ków potrzeby danej drogi i sposobu jej po- 
prawy to jednak faktem jest to, że, pomimo 
tak niedawno istniejącej na kresach autono- 
mji gospodarczej, już obecnie w powiecie 
prawie niema niedostępnych końmi w uecie 
i na wiosnę, miejscowości; „utomob 
traktach może swobodnie 

Miasto powiatowe Kamień 
wyrosłe wśród b,ot i trzęsawisk 
się. dostało drewniane chodniki elektryczne 
oświecenie kiłkanaście dla urzęd 
iowych domów, o dużych przyg: 
dachach malutkich izbach, niskien 
wsród nich wyróżnia się dom polski siedzi- 
ba Macierzy Polskiej z obszerną sala ze see- 
na na przygodne przedstawiżnia lub dla ki- 
na — dar pani Michaliny zewskiej dla 
Kresów. — Budowa mostów na licznych wo 
dach, raźno postępuje, wraz z sypanemi na 
nowo groblami na przestrzeniach wielowior 
stnych wśród trzęsawisk wzamian niemiec- 
kich klawiszowych dyli posuwa się i ujętą 
jest w całokształt kilkoletniego planu  metjo 
racyjnego, przy równoległym uregulowaniu 
zaniedbanych serwitutów i scaleniu gtun- 
tów, porozrzucanych drobnych rolników i 
zredukowanych ośrodków folwarcznych. 

Dodatnim również jest faktem połaczenie 
stecią agencyj pocztowych z powiatem 
wszystkich gmin i posterunków  policyj- 
nych, tak, że obecnie w tak zapadłych na- 
wet miejscowościach jak Wielka  Głusza, 
Boki Chotyszów regularnie, parę razy na ty- 
dzień, poczta dochodzi, zdala świecą się 
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uruty i słupy telegraficzne a listy, wzór 
zachodu, przez liston są adresa fo 
doręczane; opłatę w 1 i przekazow na 
miejscu agentury pocztow: załatwiają 

ównocześnie z tem komisja inżymerów 
pizysłana z ministerstwa dokonczy.a swe 
prace w wytknięciu i ustaleniu kierunku no 
wo zaprojektowanej Urogi żelaznej, mającej 
przecinać pionowo z poitdnia na północ w 
kierunku od Kowla, przez Kamień Koszyr- 
ski, Wiełką Głuszę, Drogiczyn, Wołkowysk, 
Grodno, Studzia pierwotne p wytknię- 
ciu tej linji kolejowej w kierunku możliwie 
skróconym okązały że koszty budowy znacz 
nie będa mniejsze od przypuszczalnych, dro 
ga bowiem ciągnąć się będzie przeważnie 
miejscami suchemi, bez zakrętów, z niezna- 
czącemi odchyleniami. — W nielicznych tą- 
kach nad Prypecią, które droga ta przetnie 
grunt jest napływowy z podglebiem gliny 
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lub piasku żwirowego. Żadnego aż do 
dugroburskiego kanału poważniejszego mo- 
stu nie będzie a linja przechodzić będzie 
wśród wyżyn piaskowych stanowiących dro 
gocenny materjał nasypowy na miejscu — 
dla wyrównania wklęsłości błotnych. 

Znaczenie dla Polesia tej drogi żelaznej 
jest dla rozwoju ekonomicznego i handło- 
wego pierwszorzędnej wagi. Uprzystępnia- 
jąc dla zbytu i handlu zapadłe przestrzenie 
Poleskie, przybliża ich do Województwa i 
do stolicy a łącząc najkrótszą drogą Lwów, 
Wschodnią Galicję respektywę Rumunję z 
z Grodnem, Litwę z Królewcem daje moż- 
ność szerokiego bezpośredniego eksportu. 

W Kamieniu powstaje centralna kasa 
Stefczyka, pod jej patronatem wszystkie 
gminy otwierają oddziały kas ogarniając ca- 
ły powia siecią placówek dla obsług i po- 
średnictwa ekonomicznych potrzeb drobne- 
go rolnictwa i folwarcznej produkcji. — 
Wraz za tem za inicjatywą p. starosty po- 
wołano do życia Radę Gospodarczą Powia- 
towa, złożona z delegatów agzystujących w 
powiecie Związków Zawodowych, jako sta- 
łe przedstawicieistwo potrzeb ekonomicz- 
nych i gospodarczych powiatu na czele or- 
ganizacji, do jej dokompletowania i urucho- 
mienia wybrano zarząd tymczasowy, powo- 
łując do niego delegatów, ze związku nau- 
czycielskiego, ze Związku Osadników i ze 
Zrzeszenia Organizacyj Rolniczych. — Za- 
kres tej Rady obejmuje wszelkie objawy 
życia ekonomicznego i zbiorowej produkcji 
powiatu. 

Prace przygotowawcze dla osuszenia 
błot i trzęsawisk powiatu zajmujących oko- 
ło 80 proc. jego przestrzeni również rozpo- 

  

„ częto. — Plan osuszenia dokładnie opraco- 
wany przez inżyniera Rychaiskiego znajduje 
się w Województwie czekając na zatwier- 
dzenie. Obejmuje on główny kanał, prawie 
przez środek powiatu, z południa na północ, 
ku dorzeczom Prypeci Ściągający wody, 
przez Kamień, majętności Krynicy Worodzo- 
mlu, Zalazia Borki do rzeczkt Bryszczy , sta- 
nowiącej dorzecze Prypeci, wpadać będzie 
na wschód od Horek do tejże Prypeci. Cią- 
gnie się on śladem dawnych przedwojen- 
nych kanałów, zapoczątkowanych z począt- 
kiem wieku przez inżyniera Skorynę, dzia- 
łającego w ekspedycji Jenerała Żylińskiego, 

-. gdyż wszelkie próby skierowania wód z po- 
wiatu do Turgi czy Stochodu 
nie do przeprowadzenia. 

Niezależnie od tej arterji wodnej, zapro- 
jektowanem jest w planie inżyniera Rychal- 
skiego, doprowadzić do stanu pierwotnego 
przedwojennego. kanał wsi Wielka Głusza 
przedłużając go z zachodu i na wschód, do 
wsi Szczylynia do wsi Bryszczy, wzdłuż 
krętych i kapryśnych brzegów Prypeci. — 
Tym sposobem całokształt nawodnienia po- 
wiatu ujęty widłami obu kanałów doprowa- 
dzony do stanu ostatecznego osuszenia, by 
przeistoczyć nieużytki i trzęsawiska na do- 
chodowe przestrzenie. 

Zapoczątkowane na planie te zasadnicze 
dla Polesia prace, oczekiwać muszą ich uru- 
chomienia, aż do ukończenia regulacji ser- 
witutów i komasacji gruntów. włościańskich 
i dworskic h bez zakończenia których to 
prac, są nie do przeprowadzenia prawem 
przewidziane współki wodne, mające tech- 
nicznie dokonać osuszenie kraju. Nikt bo- 
wiem z rolników nie przystąpi z gotówką 
ani weźmie zobowiązań współki bez po- 
przedniego dokładnego obeznania się z po- 
wierzchnią i granicami, przypadać mających 
w osuszeniu na jego dole. Miejmy nadzieję, 
że nim prace komasacyjne i serwitutowe za- 
wej .pracy kulturalnej, którą Polska na Kre 
zaopatrzyć w kredyt i gotówkę do osusza- 
nia nieodzowną. 

W braku cyfr porównawczych sąsiednich 

powiatów o dokonanych tam kulturalnych 
pracach, kończę ten pobieżny mój szkic w 
tej mierze na terenie powiatu Kamienia Ko- 
szyrskiego. 

Całość jak wyżej wspomniałem, uważać 
można jedynie za zapoczątkowanie syzyto- 
wej pracy kuliralnej, którą Polska na Kre- 
sach rozpoczęła w pierwszym — dziesięciole- 
ciu swojego istnienia. I jako taką pracę na- 
szą rodzimą radośnie ją witamy, bez opty- 
mizmu, świadomi braków i tych działań, któ- 
re po macoszemu jeszcze organa nasze tra- 
ktują. 

Wincenty Łubieński. 

okazały się 

FILĄOWA 
Związku Artystów Sztuki Kinematograficznej 
przyjmuje zapisy na rok szkolny 1928—29 do dnia 15 b. m. 

udziela Sekretarjat Szkoły codziennie w 

ŁO godz. 11—1 i 5—7 w lokalu przy ul. Biskupiej 12 II piętro. 
ws 

o 8166 
T UI CWE LS W I CD WA Z W WY I W CU VU WY SC ZY T US ŁY AJ 

SŁOWO 

Zajście w Zagrzebiu. 
ZAGRZEB. 14.8. (PAT). Wczoraj na placu Vitaczyca doszło do burzli 

wych scen. Członkowie chorwackiego związku młodzieży pobili pewnego koi- 

portera i wyrwali mu z rąk dzienniki białogrodzkie. 

Kolporterem był pewien emigrant rosyjski, który w czasach Rosji car- 

skiej był profesorem uniwersytetu. Cała prasz zagrzebska jednogiośnie po- 

tępia ten czyn młodzieży. 

W Białogrodzie mają nadzieję zażegnać konilikt 
z Zagrzebiem. 

WIEDEŃ. 14.8. (PAT). „Wiener Allgemeine Zeitung** donosi z Bia- 

łogrodu, że tamtejsze koła polityczne nie biorą tragicznie ostrego tonu zag- 

rzebskich mów politycznych i sądzą, że przez spokojne oczekiwanie da się 

wyrównać nieco konflikt między Białogrodem a Zagrzebem i że jednolity 

front chorwacki nie da się dłużej utrzymać ze względu na przeciwieństwa 

wnętrzne bloku chorwackiego. 
Koła białogrodzkie zamierzają z końcem września wystąpić z inicjaty- 

wą w sprawie Chorwacji i wyszukać odpowiednie podstawy do porozumie- 

nia. Żądanie komisji parlamentarnej, dotyczące wydania posłów Popowicza 

i Jowanowicza zostało dziś przyjęte jednomyślnie przez Skupczynę. 

Wschodnio-pruscy dziennikarze zwiedzają granicę. 
Wczoraj o godz 8 wieczorem przed 

kancelarją kompanji K.O.P. 
w Rykontach zajechało auto wiozące 
dwóch podróżnych. jak się okazało by 

Obaj korespondenci królewscy są 
Hans Mosberg — redaktor „„Ostpreu- 
ssiche Ztg“ i p. Fryderyk Holstein re- 
daktor „Koenigsberger Alig. Ztg.'* któ- 
rzy korzystając z pobytu w Wilnie za- 
pragnęli zwiedzieć pogranicze aby na- 
ocznie przekonać się o stosunkach tu 
panujących. Z winy szofera zbłądzono, 
to też zwiedzanie granicy z racji zmro 
ku nie mogło mieć miejsca. Dowódca 

kompanji por. Koszelewski udzielił 
przybyłym informacyj o miejscowych 
stosunkach narodowościowych. Wizy- 
ta dziennikarzy w Rykontach trwała go 
dzinę. 

Obaj korespondenci królewieccy są 
b. oficerami armji niemieckiej i w ok- 
resie wojny światowej brali cznny u- 
dział w walkach toczących się na te- 
renie Wileńszczyzny i Kowieńszczyz- 
ny. Podczas rozmowy posługiwali się 
językiem francuskim, który posiadają 
dość biegłe. 

Lo dziennikarze lifewscy opowiadają w Kownie. 

Bezpośrednio z Kowna otrzymaliśmy аг- 

tykuł jaki ukazał się tam wczoraj popołud- 
niu w urzędowemi „Lietuvos Aidas* od jego 

wysłannika, a opisujący uroczystości wilcń- 

skie. 
Artykuł podajemy w skróceniu. }акко!- 

wiek nie zawiera on napaści, temnierniej 

znajdujemy w niem przykre, jaskrawe do- 

wody do pewnego stopnia tendencyjnego о- 
świetlenia: 

Już dawno dzinnikarzy litewscy chcieli 

zwiedzić pogranicze (linję demarkcyjną) li- 
tewsko - polską, aby sprawdzić pogłoski o 
koncentracji wojsk polskich, które miały wy 

ruszyć na Litwę, i wojsk litewskich, mają- 
cych za zadanie odeprzeć napad Polski. Pi- 

sała o tem szeroko prasa nietylko polska i 
litewska lecz i zagraniczna i to bardzo nas 

intrygowało. Jeszcze więcej ciekawości 
wzbudzała ta sprawa w zwiążku ze zjazdem 
tegjonistów w Wilnie, na który jak donoszo- 
no miało się zjechać 70.000 legjonistów (?) 

Piłsudski, cały gabinet ministrów generali- 
cja i na którym Piłsudski miał wygłęsić wiel 
kie przemówienie polityczne. 

Poczyniliśmy odpowiednie starania, uzy- 
skališimy pozwolenie ministerstwa spraw we 

wnętrznych i w sobotę 11 sierpnia wynaję- 
wszy samochód, wyruszyliśmy w kierunku 
pogranicza. 

Spotkał nas olicer polski, który bardzo 
grzecznie oświadczył nam, że wszyscy 5 mo 

żemy iść dalej. Odpowiedzieliśmy, że jest 

nas przecież siedmiu, a do tego szoier i sa- 

moczód, na którym chcielibyśmy jechać do 

Wilna. Oficer jeszcze grzeczniej poprosił 
nas o nazwiska, spisał je, natychmiast sko- 
munikował się z kimś telefonicznie i oznaj- 
mil nam, że możemy jechać z szołerem na 

własnym samochodzie dalej. To też i poje- 
'chaliśmy. Do Wiłna wjeżdżaliśmy przez Wieł 
ką Pohulankę. Wszyscy chciwie spoglądali 

przez okna samochodu, jak też wygłąda ta 

Popierajcie 

nasza stolica. Nad bramami, naogół rzadko, 
wiesiały sztandary, mijaliśmy jakis 

wielkie budynki bez oken i drzwi(?!) i po- 

dążyliśmy wprost do „Pata”, jak nam wska- 
zał oficer na pograniczu. Tu już czekali na 
nas dziennikarze polscy. Nastąpiły wzajem- 
ne prezentacje, zawieranie znajomości, po- 
gawędki. Rozmawialiśmy po litewsku, po pol 

sku, po rosyjsku, po niemiecku. Zaproszono 
nas na kolację. Dziennikarze polscy mówili, 
że nasz przyjazd był dla nich zupełną nie- 
spodzianką; wyrażali nadzieję, że Waldema- 

ras zmiękł, że puścił litewskich dziennikarzy 
do Wiłna, więc teraz niechybnie pozwoli 
dziennikarzom polskim przyjechać do Kow- 
na. Prosili nas, żebyśmy urządzili to i byli 

bardzo zdziwieni, gdy dowiedzieli się żeśmy 
przyjechali zupełnie prywatnie, na wynaję- 
tym samochodzie i że nasze kompetencje 

nie sięgają tak daleko(?). Nazajutrz w nie- 
dzielę otwarto zjazd legjonistów. Nabożeń- 
stwo, po nabożeństwie uroczystość poświę- 
cenia sztandaru, następnie zebranie w Redu- 

cie, gdzie zgromadziło się około 2000 osób. 
Zaczęło się przemówienie marszałka Piłsu- 
dskiego. W mowie czuć było wyraźnie, że 
Wilno jest nie połskie, lecz jego, Piłsudskie 

go „Moje Wilno, mnie podarowali legjo- 
niści, jako prezent wielkanocny* mówił Pił- 
sudski. W tera miejscu zdarzył się nieprzy- 
jemny incydent: jeden z legjonistów zawo- 
łał: „A teraz daj nam Kowno!*. Powstał 
szum, lecz Piłsudski dalszem przemówie- 
niem zatuszował go. Po wyjściu z Reduty, 
można było zauważyć — jak niektórzy śpie 
wali pieśń, zaczynającą się od słów: „Do 

Kowna, do Kowna!* Należy podkreślić, że 
ludność brała bardzo mało udziału w uroczy 

stościach i na ulicach widziało się więcej 

przyjezdnych, niż wiłnian. Wieczorem, po 
kolacji, siediiśmy na samochód i wyruszyliś 
my z powrotem do Kowna. 

L. 0. P. P. 
  

AETODY САМЕ А. 
Wybitny publicysta angielski o zamordowaniu Okregona. 

W liście z Paryża, umieszczonym 
na naczelnem miejscu „Times'a“, ka- 
pitan FrancisMc. Cułlagh, wybitny 
dziennikarz angielski, . znany autor 
książki o prześladowaniu chrześcijan 
w bolszewji i o š. p. ks. Arcyb. Ciepla 
ku, pisze m. in. 

„Podczas prezydentury Calles'a by 
łem dwa razy w Meksyku, w roku ze- 
szłym zaś miałem możność odbycia 
dłuższej podróży przez ten kraj i do- 
kładnego poznania jego socjalnych i 
politycznych stosunków. Stwierdziłem 
wówczas, że prezydent Calles pano- 
wał nad Meksykiem podobnie, jak Le- 
nin nad Rosją, w 1920 r. Ilekroć po- 
pełnione zostało jakieś morderstwo, 
zwalał on winę na katolików, by ich 
sdyskredytować, a równocześnie, by 
zapobiec walkom rewolucjonistów po- 
między sobą. Pod określeniem „rewo- 
lucjoniści** rozumiem rozmaite rewolu- 
cyjne partje, popierające Calles'a, a w 
szczególności Moronesa i „croni* z 
jednej strony, zaś Obregona i jego 
„agraristas” z drugiej. Partje zażarcie 
walczyły pomiędzy sobą o podział łu- 
pu, jaki miał się odbyć po objęciu pre- 
zydentury przez Obregona, i — mo- 
jem zdaniem — wszystkie zamachy na 
Obregona w ostatnim roku dokonane 
były przez komunistów. Dynamitowy 
zamach na Obregona w listopadzie r. 
ub. nie był dziełem katolików, lecz 
właśnie antyklerykałów, którzy nie po- 
siadli się z oburzenia z powodu za- 
projektowanego przez Obregona po- 
działu zdobyczy. Prawdopodobnie sam 
Obregon nie wierzył w to, że zama- 
chowcami byli katolicy. Prawdopodo- 
bnie zamach był sprawką politycznych 
przeciwników powiedział — a skoro 
dowiedział się, że 4 osoby z powodu li 
tylko posądzenia mają być stracone 
posłał swego rzecznika senora Artura 
Orei do szefa policji, gen. Roberta 
Cruz w celu zbadania, jaji materjał 
dowodowy posiada policja, i celem bez 
warunkowego domagania się przepro- 
wadzenia publicznego postępowania 
sądowego, ponieważ — według słów 
Orei — „generał Obregon nie wierzy 
w winę aresztowanych”. (Chodzi tu o 
braci Pro i Segurę. Przyp. Red.) 

Cruz odmówił wówczas przyjęcia 
Orei, który musiał zadowolić się roz- 
mową z jego sekr., senorem Renatem 
Guerra Leal. Ten zezwolił mu przej- 
rzeć akta. Orei, przejrzawszy wszyst 
kie dokumenty pilnie, powiedział: „To 
nie jest akt oskarżenia, lecz meldunek 
policyjny". „Jednakowoż to wszystko 
co posiadamy“ — odpowiedział sekre 
tarz. „, Acóż sądzi szei policji o winie 
aresztowanych?'* — spytał Orei. Od- 
powiedź sekretarza była niezwykła: 
„Bracia Pro, Miguel i Humberto — 
rzekł ——nie przyznali się, że należeli 
do spisku, a także nie możemy im te- 
go udowodnić''. 

Następnie spełnił Orei polecenie O- 
bregona, żądając w jego imieniu pub- 
licznego postępowania i oświadczając 
że Obregon przeświadczony jest o nie 
winności aresztowanych, lecz już na 
zajutrz dowiedział się ku swemu zdu- 
mieniu, że wszyscy 4 aresztowani z0- 

stali nagle bez przewodu sądowego 
rozstrzelani.  Teleionowat on natych- 
miast do gen. Gruz'a i przypomniał 
mu o swojej wizycie i oświadczeniu 
Obregona. Odpowiedź Gruz'a brzmia- 
ła: „Wszystko to jest słuszne, lecz ja 
jeszcze przed pańskim przybyciem 
do mego biura i wbrew  poleceniom 
gen. Obregona otrzymałem rozkazy 
zrobić to, com uczynił”. Rozkazy te 
były wydane o ile mogłem się dowie- 
dzieć, osobiście przez prezydenta Cal- 
les'a wieczorem,, 22 listopada, i na- 
kazywały natychmiastowe stracenie a- 
resztowanych. Sam Gruz przeraził się 
takiego gorączkowego, nielitościwego 
pośpiechu i zapytał, jakie formalności 
ma zachować aby straceniu nadać po- 
zory wymiaru sprawied. lecz Calles 
odpowiedział ze zwykłą szorstkością. 
„No quiero iormas, sino ol hecho* — 
„żądam nie formalności, lecz czynów*. 

Wszystko to należy do przeszłoś- 
ci, lecz wiąże się ściśle z obecnym kry 
zysem meksykańskim. Obregon został 
zamordowany przez przeciwników po- 
litycznych, którymi nie byli katolicy, 
a prezydent Calles ponownie uciekł 
się do metody strategicznej, która 
przyniosła tak „dobre* wyniki w listo 
nadzie 1927 r. Złożył całą winę na ka- 
tolików i oświadczył, że zamiarem je- 
go jest odszukać „moralnych spraw- 
cow“ mordu i „dla przestrogi* stracić 
niektórych katolików. 

Wszystkie telegramy w Meksyku 
donoszą o wielkich zamieszkach. Lecz 
trudno wyobrazić sobie, by zamordo- 
wanie Obregona przez „religijnego ta 
natyka'* miało wstrząsnąć podwalina- 
mi Meksyku, jesli — jak raz po raz 
zapewnia Calles — walczący katolicy 
stanowią znikomą, zdyskredytowaną i 
pogardzaną mniejszość? Raczej chyba 
kryje, się tu coś, czego cenzura nie 
chce przepuścić. 

Mój pogląd jest taki: wszyshtkie 
zeszłoroczne zamachy na Obregona by 
ły dokonane przez członków  rewolu- 
cyjnych organizacyj, którym przewod 
niczą Calles i Morones. Może pre- 
zydent nie jest współwinowajcą, lecz 
mniemam, że Calles znał winnych i za 
każdym razem usiłował ich ratować 
przez oskarżenie katolików. Jak Neron 
zwalił winę za pożar Rzymu na chrze 
ścijan, tak Calles obwinia katolików o 
zamordowaniu Obregona. Nic nie jest 
nieprawdopodobnem w polityce mek- 
sykańskiej, a w każdym bądź razie fa- 
ktem jest, że wszyscy „liberales", któ- 
rzy w ostatnim dziesiątku lat zmarli 
gwałtowną śmiercią, byli zabici przez 
innych „liberales*. Wystarczy przypo- 
mnieć tylko nazwiska: Venustiano Ca 
rranza, Manuel Diegnez, Jezus Carran 
za, Francisco Villa, Emiliano Zapata, 
Francisco Serrano, Fortunato Maycott, 
Manuel Garcia, Vigil, Salvador Alva- 
rado i Arnuifo Gomez. 

Rewolucyjni wodzowie, być może 
wreszcie wymordują się nawzajem, je- 
dnak zanim oni przepadną, mogą jesz 
cze urządzać okropne rzezie niewin- 
nych, i oto właśnie, według wszelkich 
danych, stoimy obecnie wobec jednej 
z takich rzezi”. 
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Nad polskiem morzem. 
Wrażenia z błyskawicznej 

cieczki. 

(Dokończenie). 

...Żółtawo-zielone wzgórza od Za: 
chodu i wschodu. W ich obramieniu: 
rozległa, płaska i niska kraina. Po 
tej, nieco ku morzu pochylonej rów- 
ninie toczy zwolna swe Szarawe wo- 
dy potężna Wisła tworząc rozległą 
deltę, pełną starych odnóg i ramion, 
kanałów, rowów i zbierając dość licz- 
ne dopływy z otaczających  deltę 
wzgórz. Nad ciemną zielenią lasów 
rozpostartych tu i owdzie po wzgó- 
rzach, nad seledynem łąk i pastwisk, 
nad piaszczystemi garbami wśród 

żyznych pól, nad pasem wydm ciąg: 

nących się wzdłuż morza szare nie- 
bo, rzadko czyste i wpadające w la- 
zur, o wiele częściej lekko zamglone, 
a jeszcze częściej zasłonięte szybko 
mijającemi się obłokami lub ciężkie- 
mi chmurami. 

wy- 

Z tego krajobrazu wyrastają u Zz4- 
chodniej krawędzi dwa stare miasta 
pomorskie Gdańsk i Tczew a u kra- 
wędzi południowo - wschodniej dwa 
miasta krzyżackie Malborg i Elbląg. 
Dwa ostatnie martwo leżą, natomiast 
Gdańsk dzięki swemu położeniu geo- 
graiicznemu i topograficznemu  prze- 

wyższył wszystkie miasta nad Balty- 

kiem od Szczecina do Królewca a 

Tczew, ważny port rzeczno-morski i 

pierwszorzędny węzeł kolejowy ma 

wielką przyszłość przed sobą. (*) 

Oto terytorjum Wolnego Miasta 

Gdańska, Das Gebiet der Freien 

Stadt Danzig, mające powierzchni 

*) Według geograficznego zarysu St. Pa- 
włowskiego w księdze zbiorowej „Gdańsk*, 
wydanej przez Ossolineum w roku bieżą- 
« Vm. 

1914 kw. kilomietrów przy 365 tysią- 
cach ogółu ludności. 

Jest to powojenny nowotwór po- 
lityczny powstały z obawy mocarstw 
koalicyjnych aby nie dać jednak Pol- 
sce... zbyt dużego dostępu do morza. 
Memorjał Polskiego Komitetu Naro- 
dowegn jeszcze z listopada 1917 r. 
złożony rządowi francuskiemu żądał 
dla Państwa Polskiego najwyraźniej 
części wybrzeża Baltyku z ujściem 
Wisły i Niemna a więc tem samem 
przyznania Polsce. Gdańska. Opart 
się temu najbardziej stanowczo na 
kongresie Paryskim z początków 1919 
r., przedstawiciel Anglji Lloyd Geor- 
ge. Jemu to głównie należy zawdzię: 
czać, że Gdańska nie posiadamy na 
prawach z 1772 roku. Tylko Gdańsk 
odłączono od Rzeszy a umowy pod- 
pisane w Warszawie aż dopiero w 
październiku 1921 r., zawierające 244 
artykułów unormowały jako tako: 
charakter prawnopaństwowy Wolnego 
Miasta Gdańska tudzież jego stosun- 
ku do Polski. Wszelako do dziś dnia 
ani pod pierwszym ani pod drugim 
względem zupełna jasność bynajmniej 
nie panuje... 

Podczas gdy up. p. Komisarz Ligi 
Narodów orzekł w listopadzie 1924 r., 
że terytorium Wolnego Miasta Gdań- 

ska jest państwem w międzynarodo- 
wem znaczeniu tego słowa, proi. 
Juljan Makowski przeczy by Gdańsk 
był wogóle państwem, twierdząc że 
suwerenność nad Qidańskiem należy 
bezsprzecznie do Polski. Podziela je- 
go poglądy prof. Ludwik Ehrlich. Od- 
mawia Gdańskowi charakteru państwa 
pani Levesque. Rozbieżności wśród 
opinji uczonych jest mnóstwo. Trud- 
no się temu dziwić — powiada prof. 
St. Kutrzeba. Organizacja Gdańska, 
nieoparta na wzorach znanych do- 
tychczas prawu międzynarodowemu i 
politycznemu, pod przyjęte powszech- 

nie schematy podciągnąć się nie da. 
To tylko jest faktem, że suweren- 

ności Terytorjum Wolnego Miasta 
Gdańska - nie posiada. Nazewnątrz 
występuje za Gdańsk—Polska; bronić 
swej udzielności Gdańsk nie ma pra- 
wa; zdany jest na opiekę Ligi Naro- 
dów i Polski; nie ma swego terytorjum 
celnego; tworzy pod względem celnym 
część terytorium Rzeczypospolitej Pol- 
skiej; nawet w administracji wewnętrz- 
nej jest krępowany przez nadzor ko- 
misarza Ligi Narodów; traktaty za 
Gdańsk zawiera Polska i rejestruje w 
Lidze Narodów. 

Proi. Kutrzeba, po długiem i wy- 
czerpującem  roztrząśnięciu sprawy 
(„Wołae Miasto * Gdańsk pod wzglę- 
dem prawnym* w księdze zbiorowej 
wydanej przez Ossolineum) dochodzi 
do ostatecznego wniosku, że Das 
Gebiet der Freien Stadt Danzig jest 
to „twór polityczny zbliżony do pań- 
stwa' a stosunek jego do Polski jest 
„rodzajem protektoratu”. 

W 1712 roku podczas pierwszego. 
rozbioru Polski opozycja Rosji z jed- 
nej strony a Anglji z drugiej nie da- 
ła Fryderykowi Il-mu zagarnąć Gdań- 
ska wraz z Prusami zwanemi Pol- 
skiemi. Musiał on w traktacie podpi- 
sanym w Petersburgu zrzec się wszel- 
kich pretensyj do miasta Giańska i 
jego terytorjum. 

Jakimże zbiegiem okoliczności do- 
stał się Gdańsk z otaczającym go 
okręgiem Prusom i wszedł wraz z 
niemi do Rzeszy Niemieckiej, poczem 
do Cesarstwa Niemieckiego? A _ oto 
podczas układania się trzech dworów, 
petersburskiego, berlińskiego i wie- 
deńskiego 0 drizgt rozbiór Polski (w 
Petersburgu), zapewniono królowi 
pruskiemu Gdańsk jako... odszkodo- 
wanie za uczestniczenie w wojnie prze- 

  

ciwko Francji, ściśle i dosłownie prze- 
ciwko francuskim buntownikom, conć- 
res les rebelles francais! 

Słusznie pisał Askenazy: „Takim 
to niesłychanym sposobem, przez 
rozbój na Polsce, iako nagrodę za 
rozbój na Francji, Gdańsk stał się 
łupem Prus, milcząco akceptowanym 
przez obojętną Europę". 

Wszystko to, a i wiele jeszcze 
innych rzeczy, jakże żywo staje w pa- 
mięci gdy przybywając z Helu, stat- 
kiem, wjeżdża się do portu Gdan- 
skiego. 

  

Giańsk—patrycjuszowskie miasto! 
Co za okazałość, dostojność, szla- 
chetność w każdym calu! Jakie pięk- 
ne; jaką głęboką zamożność czuć na 
każdym kroku! Stara, fundamentalna 
kultura... 

‚ Jestże jaka zmiana powojenna? 
Nie spostrzega jej wzrok przelotnego 
turysty. Może nawet przeciwnie jest 
zmiana „na awaantażć. W. dzielnicy 
Ratuszowej sklepów splendor bynaj- 
maiej nie zmalał, a u Lautenbachera 
jada się jak mało gdzie w Europie. 
Drobny szczegół, U Lautenbachera w 

Gdańsku, w Ratsweinkellerze, podają 
sole budzące zdziwienie wielkością. 
Skąd takie? Niktby nie zjadł. Z 
Anglji. Dostawca angielski dostarcza 
je wielkiej gdańskiej restauracji—sa- 
molotem! Nowe czasy!... 

Bezpośrednio przed wojną nie po- 
wodziło się atoli Gdańskowi— nad- 
zwyczajnie. Interesowanie się nim ka- 
pitału zagranicznego malało... ; 

Sopot—o którym mało kto wo- 
góle wiedział na szerszym  Świecie— 
odczuwał coraz dotkliwiej brak irek- 
wencji. Była bo też to, przyznać trze- 
ba, jako kąpiele morskie, rzetelna 
„dziura“. 

Nie pomogło nic wzniesienie w 

1909 r. nowego kasyna. Dopiero w 
dziesięć lat potem, już gdy Gdańsk 
stał się wolnem miastem zabrano się 
do gruntownego €urop-izowania So- 
potu. |—przyznać trzeba —udało się! 

Nowe Kasyno z roku 1919-go, 0- 
sobliwie hotel przy niem, może kon- 
kurować z analogicznemi na zacho- 
dzie Europy instalacjami. Pod wzgle- 
dem komfortu nic nie pozostawia do 
życzenia. Przed Kasynem, na plaży, 
na morskiem wybrzeżu, ułożono wca- 
le obszerny parkietowy plac (w ksztal- 
cie owalnym) przeznaczony dla... dan- 
cingów pod otwartem niebem. Tanzbo- 
den zowie się taka instalacja, Dancing 
na takim „Tanzboden* wieczorem, w 
otoczeniu stoliczków z elegancką pu- 
blicznością, przy dźwiękach dobrego 
jazzbandu—wcale łądnie i efektownie 
wygląda. 

Po innej stronie plaży przed Ka- 
synem daje formalne koncerty dosko- 
nała orkiestra. Wieczorami oświetla- 
na jest od wewnątrz różnokolorowe- 
mi, zmieniającemi się ogniami spora 
fontanna — fontatne lumineuse — co 
wcale wdzięcznie dekoruje zabawę 
zawsze tłumną. Nawprost Kasyna rzu- 
cono w morze nową Spacerową  „di- 
ge“, szeroką, z siedzeniami po obu 
stronach przy balustradzie. Głęboko 
sięga w morze. Ma długości 455 
metrów. U szpicy tej grobli znajduje 
się przystań dla przybywających i od- 
pływających statków, 

„Es ist ein Hochgenuss—czytam 
w najświeższym przewodniku po So- 
pocie—sich bei schóner Witteruny in 
der kóstlich-reinen Seeluft aut dem 
so weit ins Meer hineinragenden See- 
steg zu ergehen. „Krótko i węzłowa- 
to: ein Hochgenuss! 

Z miasta Zoppot zbiega ku mo- 
rzu główna ulica: Seestrasse. Cały jej 
wylot, nawet cała dzielnica miasta 
przylegająca do Seestrasse między 

kościołem na wzgórzu a morzem na 

dole ma już dziś wygląd eleganckiego, 
wielkoświatowego miejsca kąpielowe- 
go, stacji klimatycznej, kuracyjnej 
miejscowości. Dystyngowane hotele, 
wykwintne sklepy, ruch, strojność pu- 
bliczności— wszystko to w'stylu „pierw- 
szej klasy". Dancing do trzeciej po 
północy w Palast —hotelu połączony z 
produkcjami tanecznemi w paryskim 
guście, po wytwornych zakładach fryz- 
jerskich stosowanie najbardziej wyra- 
finowanych zabiegów tualetowych 
niczego nie braknie. Tylko od czasu 
do czasu przecina kabaret „paryški“ 
jakiś ciężki i nieskończenie długi, na- 
szpikowany „witzami“ echt niemiecki 
monolog. Pozostałość lokalna... Wy- 
piele się i ją powoli z tego parteru 
kwiatów. 

Autobusem elektrycznym  odcho- 
dzącym co dziesięć minut z najbar- 
dziej ożywionego punktu najwytwor- 
niejszej dzielnicy miasta, jest się w 
niespełna pół godziny w Gdansku. W 
niespełna godzinę jest się przewygod- 
nym statkiem w Helu—nad pelnem 
morzem. Wreszcie we dwie godziny 
jest się aeroplanem pasażerskim - w 
Warszawie. 

Czegoż chcieć więcej? 
Byle pieniądze! Bo Gdańsk jest 

drogi i Sopot—i całe terytorjum Wol- 
nego Miasta wogółe. Monetą krajową 
jest gdański gulden. Wartość jego wy- 
nosi bezmała dwa złote. Za sto zło- 
tych: 56 gułdenów gdańskich. | liczyć 
trzeba hurtem, że za wszystko, co np. 
u nas w Wilnie kosztuje złoty— płaci 
się w Zoppot lub w Gdańsku (różni- 
ca bardzo nieznaczna) guldena. Za 
mieszkanie, jedzenie, kołnierzyk, wo- 
dę z sokiem etc płaci się w Sopocie 
tyle guldenów ile w Wilnie lub w 
Warszawie złotych. Czyii: ceny w sto- 
sunku do Wilna i Warszawy — pod- 
wójne. 

}



(arjer Gospodarczy Zjem Wschodnich. 
Obrót kąlejowy otrękami W w-wath 

północno-wschodnich. 
W roku 1926-ym wwóz otrąb do 

województwa Wileńskiego wynosił 
| 5637 tonn, w tem: 

| do Wilna 4638 tonn 
„ N. Wilejki Э6Т лу 
„, Landwarowa 152 

jaa Jaszun 125 5 
| „„ Ъ. Święcian GL 

„ Smorgoń 752 
„ Glębokiego G0Ž5 

‚‚  » Podbrodzia SĘ 5 
„„, Dukszt 20, 
„ Gudogaja аИ 
„Ignalina 20“ 5 

razem 5637 tonn 

| Wywóz do innych województw w 

rozważanym roku nie był notowany. 

| Wywóz zagranicę był nieznaczny. 

Najwięcej otrąb wywieziono do Nie- 
miec (241 tonn), pozatem do Prus 

Wschodnich (163 tonn); na trzeciem 

miejscu znajduje się Łotwa (41 tonn). 

Według stacyj nadania i miejsc prze- 
znaczenia eksport zagranicę przedsta- 

wiał się następująco: 

® 
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Wilno 45 26 — 
N.-Święciany 15 — — 
Dukszty Io 15 

1 Smorgonie 127 — = 
Olechnowicze 2 = 10 
Hoduciszki 27 — 
Postawy = 15 16 

Głębokie T са 

Razem 163 „ 241 41 

Pezatem tranzytem przez st. Olech 

nowicze przeszło 251 tonn. 

W tymże roku do wojewqdztwa No 

wogródzkiego « wwóz otrąb z innych 

województw wynosił tylko 720 tonn, 

w tem:   
  

do Słonima 257 tonu 

„ Bieniakon ZOK; 

| „ Lidy 149 ,, 
| „ Bohdanowa 40 ,, 

| „ Baranowicz 20 5 

razem 720 tonn 

Wywóz miał miejsce tak do innych 

wojewodztw jak zagranicę. Do in- 

nych województw wywieziono z tere- 

nut województwa Nowogródzkiego 761 
tonn, w tem: 

  

ze stacji Lida 350 tonn 

»  „/ Baranowicze ZA, 

1 „” »„ Lachowicze 95-55 
5 я Horaodziej Dios 
»„ »„ Nowojelnia , 
0, 1 ОНИ 305% 

: razem 761 tonn 

| Eksport zagranicę wynosił 146 
tonn, do Prus Wschodnich -— 81, do 

| Niemiec — 65 tonn, w tem: z Lidy do 

Niemiec 25 tonn, ze Słonima do Prus 

„Wschodnich—15 tonn, i z Horodzieju 

| Prus Wsch. 10 tonn i z Barano- 
| wicz 56 tonn do Prus Wschodnich, i 

| 30 tonn do Niemiec. 
W zestawieniu ogólnem obrót otrę 

/ bami na terenie obu województ przed- 
stawia się następująco: 
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w-wo Wilefskie 5431. — 445 
w-wo Nowogródzkie 120 761 , 146 

Bilans handlowy w obrocie otręba 

Przedewszystkiem niech niki nie 
wyobraża sobie, że cośkolwiek nie- 
mieckiego kupi w Gdańsku taniej niż 
u nas. Wystarczy powiedzieć, że reń- 
skie wino (oczywiście bardzo drogie) 
tańsze jest np. w Warszawie niż w 
Gdańsku a w gdańskiej restauracji 
droższe jest piwo pilzeńskie oryginal. 
ne niż... Oryginalny porter angielski! 
Za butelkę wody mineralnej „Fachin- 
ger“ liczą po restauracjach 3 guldeny. 
Co prawda w. cukierni Europejskiej w 
Warszawie każą płacić za butelkę nie- 
mieckiej wody mineralnej „Apolina- 
ris* sześć złotych. Kurtaksa pobiera- 
na jest w Sopocie od pierwszej zaraz 
chwili pobytu gościa a wynosi dziennie 

, od osoby guldena, W szatni w Kasy- 
, nie płaci się „od sztuki* 40 fenigów 

| (804 groszy). A ile trzeba płacić wejść 
extra to tu to tam (a zawsze gulde- 
na) tego nie zliczyć. Co stąpisz... gu!- 

, den! 
| Myliłby się jednak ktoby sądzi, że 

> tadzież p Zoppot'u teraźaiejsze- 
tudzież panująca w nim. dro- 

Żyzna stanowią Zappotu specjalną 
Osobistość. Najbardziej oryginalną 
Specjalnością Zoppotu jest  iego 
przepełnienie publicznością napływową 
— polską, 

W Sopocie słyszy się mowę pol- 
Ską na każdym kroku. Wszędzie. By- 
wają momenty—np. przy którym ze 

, Stołów ruletki—że język polski góru- 
le nad niemieckim. 

| ‚ Та masa Polaków, którą się oglą- 
da w Zoppot! Nie do wiary, nie do 
pojęcia. Prawda, sporo Żydów unika- 

, ląc žargonu, posługuje się językiem 
. polskim lecz przeważnie niemal wy- 
| łącznie mówią w Zoppot Żydzi po 
, niemiecku albo po rosyjsku. Tedy 

nie powołujmy się na Żydów. Najro- 
dowitsi nasi rodacy zalewają Zoppot 

| mową polską. 
| I oni to, najrodowitsi Polacy, sta- 

| 

mi kształtuje się zatem dla wojewó- 
dztwa Wileńskiego ujemnie z wyso- 
kości 5192 tonn, dla województwa No 
wogródzkiego dodatnio w wysokości 
187 tonn. 

Eksport 
wództw łącznie stanowi 
ogólnego eksportu Polski, 
1926 wynosił 169,474 tonn. 

Z. Harski 

zagranicę z obu woje- 
0.35 proc. 
który w r. 

  

KRONIKA MIEJSCOWA. 

— (n) Ceny w Wilnie z dnia 14 sierpnia 
roku bież. 

Ziemiopłody: Ceny za 100 kg. przy tran- 
zakcjach wagonowych franco st. Wilno: ży- 
to 49 - 493, owies 55 - 56, jęczmień browaro 
wy 52 - 53, na kaszę 50 —, otręby żytnie 32 
—33, pszenne 33 - 34, makuchy 50. Ceny 
rynkowe: słoma żytnia 8 - 10, siana 10 - 
12, ziemniaki 15 - 18. Tendencja wyczeku- 
jąca. Dowóz dostateczny. : 

Nabiał: mleko 3 - 40 gr. za litr, šmiė- 
Mąka pszenna I gat. 0000A 110 - 120, 

0000 95 - 105, II gat. 0000B 90 - 1000, 000 
80 - 90, žytnia 60 proc. 68 - 73, 70 proc. 
64 - 69, razowa 51 - 55, kartoilana 85 -95, 
gryczana 75 - 85, jęczmienna 60 - 65. 

Kasza manna amerykańska 140 - 150 
gr. za 1 klg., krajowa 110 - 120, gryczana 
cała 100 - 120, przecierana 110 - 120, -per- 
łowa 100 - 110, pęczak 75 - 85, jęczmienna 
80 - 0, jaglana 80 - 90. 

Mięso wołowe 260 - 280 gr. za 1 klg. 
cielęce 160 - 200, baranie 260 - 280, wiep- 
szowe 300 - 350, schab 360 - 370, boczek 
360 - 370, szynka wędzona 420 - 450. 

Tłuszcze: słonina krajowa I gat. 380 - 
380 szmałec amerykański I gat. 400-450,400 
HI gat. 320 - 380, amerykańska 350 - II gat. 
380 - 400, sadło 380 - 400, olej roślinny 240 

—260. 

Nabiał: mieko 30 - 35-gr. za 1 litr, śmie 
tana 150 - 180, twaróg - 100 za 1 kig. 
ser twarogowy 120 - 150, masło niesolone 
0 - 500, sołone 400 - 450, deserowe 500 - 

Jaja: 180 200 za 1 dziesiątek. 
Cukier: kryształ 150 (w hurcie), 158 (w 

detalu), kostka I gat. 180 - 190, II gat. — 
Warzywa: kartotle 25 - 30 za 1 kig., ce- 

bula 60 - 80, młoda 10-15 (pęczek), szczaw 
15 - 20, sałata 5 - 10 pęczek, pietruszka 5— 
10 (pęczek), ogórki 15 - 20 gr. za sztukę, 
groch 80 - 100, fasola 80 - 90, kapusta świe 
ża 60 - 70, buraki 15 - 20 (pęczek), kalafjo- 
ry 60 - 100 za główkę, grzyby suszone 18 - 
20 zł. za 1 klg. 

Drop: kury 3,00 - 6,00 zł. za sztukę, ku 
rczęta 140 - 200, kaczki żywe 6,00 - 8,00, bi 
te 4,00 - 6,00, miode 3.00 - 4,00, gęsi żywe 
8,00 - 12,00 bite 12,00 15,00 zł. młode 8,00- 
12,00 zł. za sztu 

Ryby: liny żywe 380 - 400, śnięte 280 - 
300, szczupaki żywe 350 - 380, śnięte 200 - 
250, okonie żywe 380 - 400 śnięte 240 -280 
karasie żywe (brak), Śnięte (brak), karpie 
żywe 320 - 400, śniete 180 - 220, leszcze 
żywe 380 - 400, śnięte 250 - 280, sielawa 
150 - 180, wąsacze żywe 350 - 380, śnięte 
280 - 300, sandacze (brak), sumy 200 - 250 
miętusy 120 - 150, jazie żywe 350 - 380, 
śnięte 200 - 220, stynka (brak), płocie 120- 
150, drobne 40 - 60. 

US) 
BIELDA WARSZAWSKA 

14 sierpnia 1928 r. 

Dewizy i waluty: 

  

    

Tranz. Sprz. Kupno 

Belgja 124.00 124.31 123,69 
Holandja 357.70 358.60 356.80 
Londyn 43,29 43.3 9 43,18 

Nowy-Yurk 8,90 8.91 8.88 
Paryż 34,85 34.94 34.76 

Praga 26,42 26.48 26.36 
Szwajcarja 171,65 172.80 171.12 
Wiedeń 125,78 126.19 125.37 
Włochy 4664 46,76 46,48 

. EE 
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Potrójne posteranki litowokie 
Z pogranicza litewskiego donoszą, że 

w ciągu całego trwania zjazdu legionistów 
w Wilnie, wzdłuż całej granicy władze - 
tewskie potroiły posterunki straży granicz- 

podczas ЫН 
nej, oraz zgrupowały wzdłuż granicy więk: 
sze oddziały szaulisów. Tym razem jednak 
szaulisi zachowywali się względnie spokoj- 
nie. Nigdzie nie doszło do incydentów. 

Straszliwy wypadek na ćwiczeniach artyle- 
ryjs kich. 

Z Baranowicz donoszą, że w czasie ćwiczeń šlepemi nabojami artyle- 

ryjskiemi w Leśnej pod Baranowiczami, rezerwista 35 pułku piech. Marcin 

Sokal stanął niebacznie przed luią strzelającej armaty. 

strzał, który oderwał piechurowi głowę. 
zjechała komisja wojskowa. 

W tej chwili padł 
Na miejsce strasznego wypadku 

  

"KRONIKA 
("ŚRODA 
15 Dziś 

Wniebowz. 
jutro 

„Rocha 

Spostrzeżenia meteorologiczne 

Zakładu Meteorologii U. 5. B. 

z'dnia — 14-VIi 1928 r. 

Ciśnienie J 
średnie w m. | 

Wschód sl. g. 4 m. 24 

Zach. sł. o g. 19 m. 05 

162 

PE j + 150G 

Opad za do- } 
bę w mm. ł 

wiar } 
przeważający 1 

Uwagi 
opad. 
Miaimum zą dobę —2C. 
Maximum na dobę 157C. 2 
Tendencja barometryczna: wzrost ciśnienia. 

URZĘDOWA. 
— Audjencje u p. Wojewody. W en. 

wczęrajszym p. wojewoda Raczkiewicz przy 

wschodni. 

jął dyrektora Banku Polskiego p. Białasa urzędnikami, 

w sprawach LOPP., poczem odbył konie- 

nowią tę publiczność która utrzymuje 

Zoppot przy jego obecnem wystaw- 
Za te nem i „europejskiem* życiu. 

parady wszystkie obecne pompy i 
Sopotu płacimy my, Polacy. 

Co chwila przychodzi na myśl, 
spacerując po plaży, po ulicach, a 
osobliwie po salach i(urhauzu: coby 
było jeśliby pięknego poranka ulot- 
nili się gremjalnie z Zoppot Polacy? 
Trzeba byłoby chyba momentalnie 
zamknąć budę. 

A no, — zaiundowali nam Gdań- 

szczanie Polskie Monte Carlo. Ele- 

ganckie, przyjemne, jak my to lubi- 

my i tuż pod bokiem. Jak się rzekło: 

o 2 godziny aeroplanu od Warsza- 

wy. To przecie jak ręką sięgnąć, A 

niewątpliwie liczono na polską zapal- 

czywość do gry hazardowej, na pol- 

ski temperament, na polską „szeroką 

naturę", na polską rozrzutność. Г м 

rzeczy samej, wystarczyło tylko zbu- 

dować wytworne Kasyno i ustawić 
w niem — ruletkę. 

Oczywiście fluidy magnesowe roz- 
chodzą się z Zoppot nietylko na 
wschód ogarniając Polskę. Robią one 

swoje i po całych Niemczech. Można 
w Zoppot spotkać już nawet Angli- 
ków; nie braknie Skandynawów... lecz 
Zoppot czeka przedewszystkiem na 
zapanowanie normalnych stosun- 

ków między Wolnem Miastem Gdań- 
skiem a - Rosją, mniejsza jaką, so- 
wiecką czy nie sowiecką, byle dużo, 
dużo Rosjan mieć. | rachuba to pew- 
na. Dziś już ich sporo spędza w So- 

pocie krótkie lub dłuższe wakacje 
albo i zimą wymyka się do Zoppot. 

Jeżeli zaś słyszy się w Zoppot 

wprost tłumy osób przyjezdnych mó- 

wiących po polsku, to trzeba przy- 

znać że i ludność miejscowa hojnie 

odwzajeminia się niemal powszechną 

w Zoppot znajomością języka pol: 

skiego i władaniem nim w mowie i 

rencję z prezydentem p. Folejewskim i pro 
iesorem Ruszczycem w sprawie Targów 
Północnych w Wilnie. 3 

— Wyjazd p. Wojewody. Dziś wieczo 
rem p. wojewoda Raczkiewicz wyjeżdża do 
Warszawy w sprawąch służbowych. W pią- 
tek rano p. Wojewoda powróci do Wilna. 

(r) Z pobytu w Wilnie p. mini- 
stra komunikacji. Z racji zjazdu legjoni- 
stów, jak wiadomo, między innymi w nie- 
dzielę przybył także minister komunikacji 
inż. Alfred Kiihn, który tegoż dnia przy- 
stąpił do przeprowadzenia lustracji wileń- 
skiej dyrekcji kolejowej. 

Wczoraj od rana p. minister w towa- 
rzystwie inżyniera Łaguny, naczelnika wy- 
działu eksploatacyjnego, wyjechał na linję 
celem dokonania inspekcji. 

Konferencja min. Staniewicza w 
urzędzie Ziemskim. P. minister reform 
roinych prof. dr. Witold Staniewicz w dniu 
12 bm. przerwał urlop „wypoczynkowy ce- 
łem wzięcia udziału w zjeźdźie legjonistów 
w Wilnie. 

W poniedziałek dnia 13 bm. p. Minister 
urzędował w Okręgowym Urzędzie "Ziem- 
skim w Wilnie, omawiając z prezesem 
Okręgowego Urzędu Ziemskiego p. St. Łą- 
czyńskim oraz dyrektorem Państwowego 
Banku Rolnego, oddział w Wilnie p. L. Ma 
culewiczem szereg aktualnych spraw bieżą- 
cych; między in. była szczegółowo poruszo" 
na sprawa zorganizowania opieki rolniczej 
nad gospodarstwami scalonemi. Następnie 
p. Minister odbył szereg konferencyj z we- 
zwanymi z Ministerstwa Reform Rolnych 

omawiając m. in. sprawę pre- 
liminarza budżetowego na rok 1929—30 

    

  

piśmie. Osobliwie, rzecz prosta, po 
hotelach i po restauracjach służba 
mówi— niema! cała—po polsku, a po 

sklepach nic łatwiejszego jak rozmó- 

wić się po polsku. Mnóstwo do Pol- 
skiego Monte-Carlo napłynęło Pola- 
ków z Poznańskiego, z b. Galicji, z 
Kongresówki szukających zajęcia wła- 
Śnie w Zoppot gdzie wzrasta wciąż 
i wzrasta zapotrzebowanie służby ho- 
telowej, restauracyjnej i sklepowej. 

Czuć wogóle wszędzie, co krok 
zarówno w Gdańsku jak w Sopocie 
polską pónetration pacijique. Niemcy 
miejscowi, rozumiejąc doskonale, że 
Polacy są im potrzebni, nie stawią 
tej penetracji oporu. Są bezsilni wo- 
bec niej. 

Wątpie pomimo to, aby Teryto- 
rjum Wolnego Miasta ulec mogło 
kiedykolwiek t. zw. spolszczeniu. Kul- 
tura niemiecka nie da się „zjeść w ka- 
szy'—i pod tym względem my chyba 
sami żadnej iluzji nie mamy. | poco, 
na miły Bóg, zaraz  polonizować? 
Wystarczy jeżeli Polska wessie Tery- 
torjum Wolnego. Miasta wraz z Gdań- 
skiem w swój organizm państwowy. 
l dobrze na tem wyjdą—obie strony: 
wielko-handlowy  patrycjat gdański 
z portem swoim i Państwo Polskie, 

które potrafi dać gdańskiemu portowi 
dużo, dużo do roboty. 

Takie przynajmniej odnosi się 

wrażenie przy zetknięciu się 

osobistem z teraźniejszym Gdańskiem 
i okolicznym kraikiem pod „wolnym“ 
sztandarem z podwójnym Krzyżem 
w koronie. 

% 

Ale—ale... jakże to z sopockiem 
Kasynem... z sopocką, za przeprosze- 
niem, ruletką? Czyliż to prawdziwa 
ruletka? Taka zupełnie jak w Monte 
Carlo? 

SŁGWO 

Wykrycie tajemnicy pożarów © pow. Lidzkim. 
Organizacja „Żelaznej Ręki" podpalaczy i złodziei 

pad kluczem. 
Od dłuższego czasu teren powiatu lidzkiego, zwłaszcza zaś miasteczka 

Woronowo, Ejszyszki i Raduń stał się widownią ciągłych pożarów. Niedawno 
pożar taki wybuchł w samej Lidzie. Przyczyn ypożarów były zawsze dla 
władz niejasne. W tej sprawie wdrożone śledztwo ujawniło sensasyjne szcze- 

góły 
Charakterystycznym dła tych pożarów była zawsze wielka ilość kra- 

dzieży popełnianych w zamieszaniu. To naprowadziło na myśl, że są one dzie- 
łem zbrodniczej ręki szukającej obfitego połowu wśród pożogi. Celem wy- 
krycia przypuszczalnej bandy wydano niedawno odnośne pouine zarządze- 
nia władzom śledczym na terenie wileńskiego i nowogródzkiego wojewódz- 
twa. Nici śledztwa prowadziły do miasteczka Woronowo. Tam ustalono, iż 
istniaia specjalqa zorganizowana banda podpałaczy. Hersztem bandy oka- 
zał się mieszkaniec Woronowa niejaki Hirsz Lewkowicz opryszek o b. ciem- 
nej przeszłości, który mając już kilka zbrodniczych przestępstw na karku po- 
tralił się zawsze z rąk sprawiedliwości wywinąć i ukrywał się tak sprytnie, 
że w końcu sam uwierzył © swą osobistą nieuchwytność. 

Jak stwierdzono w. skład bandy wchodzili: josel Krupski i Lejba Dwo- 
rzyński z Woronowa oraz Jankiel Kłapman z Ejszyszek. 

Wszystkich aresztowano i osadzono w więzieniu. 
Niebawem po dokonanych aresztach rabin miasteczka Woronowo о- 

trzymał taiemniczy list podpisany przez organizację tytułującą się „Želaz- 
na Ręka*. Owa „Żelazna* ręka groziła rabinowi, iż o ile mieszkańcy Woro- 
nowa nie cofną swych obciążających aresztowanych zeznań, całe miastecz- 
ko zostanie spalone. Rabin początkowo przestraszył się i chciał powiadomić 
ludność miasteczka. Jednakże policja, która dowiedziała się o liście zapo- 
biegła temu, uspokoiwszy ludność i rabina, tymczasem ze zdwojoną energją 
wszczęła poszukiwania celem wykrycia pozostałych jeszcze na wolności 
członków tajemniczej bandy nazywającej siebie „Żełazną Ręką". 

Szczęściem wyniki śledztwa były dodatnie i doprowadziły do areszto- 
wania pozostałych zbrodniarzy w osobach: Rubina Srula z Bieniakoń, Abra- 
ma Pereca, Zygmunta Bocewicza, i Adolfa Tyczyno z Ejszyszek, Michała 
Balko z Tusomańc, Wincentego Żylińskiego z Kiemiel, Ludwika Szymanowi- 
cza z Biełunia i właściciela folwarka Adolfa Suchockiego z gminy Bieniakoń- 
skiej. Wszystkich członków tej groźnej bandy złodziei i podpałaczy areszto- 
wano i osadzono w więzieniu w Lidzie. 

WADZE AI S AINA RES EPOKA ATOWTET SC ZETZC SRA 

oraz sprąwę wywołania hipotek na scalo- 
ne grunty. A S 

Po południu p. Minister wyjechał w to- 
warzystwie prezesa Okręgowego Urzędu 
Ziemskiego oraz dyrektora oddziału Pań- 
stwowego Banku Rolnego w Wilnie do Bu- 
kiszek w celu zwiedzenia miejscowej niż- 
szej szkoły rolniczej. 

— Osobiste. Kurator Okręgu Szkolne- 
go Wileńskiego p. Stefan Pogorzelski po- 
wrócił z urlopu wypoczynkowego i objął 
urzędowanie. 

UNIWERSYTECKA. 
— Uniwersytecka Bibljoteka Publi- 

czna nie będzie czynna od dnia 16-go sier- 
pnia przez cały czas trwania Targów Pół- 
nocnych i Wystawy Regjonalnej. W okresie 
tym będzie dostępna dla publiczności Wy- 
stawa Bibljotek Państwowych  Wileńskich, 
t. j. Uniwersyteckiej Bibljoteki Publicznej 
i Bibljoteki im. Wróblewskich, oraz Wy- 

stawa Biežącego Czasopišmiennictwa Wi- 

leńskiego w salach Uniwersyteckiej Bibljo- 
teki Publicznej. 

SZKOŁNA. 

— Liceum im. Filomatów (z prawami 

szkół państwowych) przyjmuje zgłoszenia 

kandydatek do wszystkich klas do egzami- 
nów wstępnych w terminie jesiennym od 

16 sierpnia codziennie od godz. 12 — 2. 
(Żeligowskiego 1 m. 2). : 

Liceum Handlowe S. Pietraszkie- 
wiczówny (Želigowskiego 1 m. 2) przyj- 
muje zapisy kandydatek do kl. I od dn. 16 

sierpnia codziennie od godz. 12 — 2. 
Wymagane kwalifikacje i świadectwa 6 

klas szkoły średniej ogólnokształcącej. 
Żeńska Szkoła Zawodowa im. 

Św. Józefa w Wilnie ul. Ostrobramska 
Nr. 29 podaje do wiadomości, że egzaminy 

wstępne odbędą się da. l-go września O 

godz. 9-tej rano. Kancelarja czynna co- 
dziennie od godz. 12 — 2 pop. 

SAMORZĄDOWA. 

— (0) Odremontowanie drogi. W ce 

lu ułatwienia wycieczkowiczom komunikacji, 

staraniem zarządu gminy Rzeszańskiej 20- 

stała odremontowana droga Jerozolimka— 
Rzesza—ŻŹwieraliszki— Gulbiny—Dworzysz- 

cze— Zielone Jeziora, o długości przeszło 

6 klm. 
PRACA I OPIEKA SPOŁECZNA. 

(o) Sąd pracy. Na mocy rozpo- 
rządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z 

dnia 22 marca rb. z dniem 1 października 

rb. zostanie otwarty w Wilnie sąd pracy. 
Sąd ten powołany jest do rozstrzyga- 

nia spornych spraw cywilnych, wynikają- 

cych ze stosunku najmu pracy i nauki za- 
wodowej pomiędzy pracodawcami a pra- 
cownikami łub uczniami oraz pomiędzy 
pracownikami tego samego przedsiębiorst- 

      

   

Mogę zaręczyć, że najakurataiej 
taka sama. 

Na stołach kubek w kubek... mon- 
tekarlańskich gra się żetonami (po- 

wojennie). Najniższa stawka 2 gulde- 

ny (żeton różowy); maximum na nu- 

mer 72 guldeny, na chance simple 

2400 guldenów. 
Tempo gry o wiele wolniejsze niż 

w Monte Carlo. Krupjerzy czekają 
spokojnie aż się żablecu stawkami 
zapełni. Elektryzującej  nerwowości 
przy grze niema. Niema też—zazwy- 
czaj—grubej gry. Kasyno w Zoppot 

żyje drobną rybką. Dobre i to. Na- 
wet pewniejsze niż grube kusze. Drob- 
ny gracz, a nieopatrzny, to najlepszy 
klijent przedsiębiorstwa  ruletkowego. 

Krupjerzy wprawni, wybornie znający 

swoją robotę, widać, że fachowcy 
tylko nieco sans facor; braknie im 

montekarlańskiej dystynkcji i gentel- 

menerji. W obiegu przy stole nomen- 

klatura francuska: źrois premiers, en 

plein, premjere douzaine i t.p. Tylko 
nie rozlega się sakramentalne: „Rien 

ne va plus!“ Zastępuje je niemieckie: 
„Nichts mehr!* Razi to montekarlań- 
skiego gracza i jakoś... nieswojsko 

brzmi. 
Niema Trente et Quarante, W 

salach bez, ruletki idzie Baccarat— 
klubowy. Ściśle mówiąc: chmin-de-fer. 

Sale niektóre, ani słowa, piękne 
lecz wszystkim „braknie: wielkiego, 
montekarlańskiego stylu. Cała wogóle 
„świątynia gry" w Monte Carlo ma 
wygląd jakby już istniała ... przed 
wiekami. IKursal w Sopocie to—par- 
wenjusz. 
Oczywiście nie starczyło rozmachu na 
to, co zrobiono w Monte Carlo. A 
z niektórych szczegółów wyziera czy- 
sto niemiecka drobno-mieszczańskość. 
Do sal gry wchodzi się nie przez 
żadne atrium, nie przez żaden pe- 
rystyl, tylko... przez czytelnię o 

  

wa, tudzież do rozpoznawania spraw kar- 
nych o przekroczenie przepisów prawnych 
© ochronie pracy najemnej. 

POCZTOWA. 
— Zniesienie ograniczeń w spra- 

wie wysyłki przesyłek pieniężnych do 

___W sprawie tej dowiadujemy się ró- 
nież, że mieszkańcy Woronowa z o- 
bawy przed terorem ukrywali istnie- 
nie bandy. 

T ASK INN T NIDA BI AST NK TK TEO 

„„CASANOVA“ 

  

W roli głównej IWAN MOZŻUCHIN 

dziś w kinie „POLONJA*. 
  

  

numerów. Jak wiadomo, z bezpłatnych wa- 
kacyj w tych kolonjach korzystało w tym 
sezonie kilkaset biednych dzieci ze szkół 

2 : 
— (v) Konfiskata „Doli Pracy*. Urząd 

Starostwa Grodzkiego w Wilnie AU w 
dniu wczorajszym konfiskatę białoruskiego 
pisma „Dola Pracy* Nr 4 za umieszczenie 
artykułu wstępnego. 

W treści tego artykułu dopatrzono się 
cech przestępstwą przewidzianego w art. 

WEN ah dh W MATKI 

się dla higieny i zabezpieczenia į 
przed chorobą nóg codziennie mo- 
czyć nogi, dodając I łyżkę soli do JJ 
nóg Jana. Zdumiewające wyniki. 

Oryginalne tylko z marką ochronną 
„Słoń”. Żądać wszędzie, €-pOge 

należy czyścić codzień, tak zaleca 

ZSSR. W myśl nowego zarządzenia Mini- 129 KK 
sterstwa, przesyłki pieniężne i listy warto- 
ściowe do ZSRR mogą być uskuteczniane 
we wszystkich walutach prócz czerwońców. 

Jak wiadomo, wysyłki wspomniane u- 
skuteczniane są przez wszystkie urzędy 
pocztowe na całem terytorjum Polski. 

KOLEJOWA. 
— Deputaty opałowe dla zasłużo- 

nych obywateli. Ministerstwo Komunikacji 
nadesłało do Wil. Dyrekcji wyjaśnienie, że 
byli pracownicy kolejowi, pobierający dary 
z łaski, mają prawo do poboru deputatów 
opałowych narówni z pracownikami kole- 
jowymi emerytowanymi. 

Jak wiadomo, dary z łaski pobierają 
przeważnie b. pracownicy, którzy za dzia- 
łalność dla dobra Ojczyzny ucierpieli od 
rządów zaborczych. 

ZABAWY. 
— „Zabawa leśna*. We środę dnia 15 

bm. w parku USB. „Zakret* odbędzie się 
urozmaicona „zabawa leśna*, zorganizowa- 
na przez Koło Pol. Mac. Szkolnej im. Tad 
Kościuszki na cele kulturalno-oświatowe. 

Szereg atrakcyj, jak to: wędka szczę- 
"ścia, występy ad hoc zaproszonego wróż- 
bity, tańce na świeżem powietrzu, zarówno 
jak i cel na który przeznacza się dochód z 
zabawy niewątpliwie wpłyną na frekwencję 
publiczności wileńskiej. Przygrywać będzie 
orkiestra dęta. Początek od godziny 12 w 
południe. 

: ROŽNE. 
‚ — (г) Łabędzie w ogr. bernardyń- 

skim. Darowane przez st. m. Warszawę 
miastu Wilnu dwa piękne łabędzie w sobo- 
tę przywieziono do naszego miasta i pusz- 
czono na wody stawu w ogrodzie Bernar- 
dyńskim. 

Niestety łabędzie te, aczkolwiek dumnie 
pływają po stawie, ku zmartwieniu dozoru- 
jących je, nie chcą przyjmować pożywienia 
im dawanego. 

W obawie, by ptaki te nie zdechły z 
głodu, wysłano do Warszawy prośbę o przy 
słanie specjalisty-hodowcy, który ma zba- 
dać przyczynę głodówki łabędzi. 

— (v) Zamknięcie sezonu w kolon- 
jach letnich. Jak nas informują, w dniu 
dzisiejszym w poszczególnych koloniach i 
półkolonjach, utrzymywanych przez miasto 
Wilno, nastąpi zakończenie wakacyj letnich. 
Szczegółowe sprawozdanie dotyczące miej- 
skich kolonij letnich i o przebiegu ich, za- 
mknięcia, podamy w jednym z najbliższych 

stołach ;zawalonych czasopismami, 
nad któremi palą się osłonięte 
abażurem lampy... tak gemiitlich,,, tak 
gemiitlich!... A i tuż przy salach gry 
—restauracja z akuratnym bufetem, 
do czegoż to podobne! Służba w Ka- 
synie widać że zbieranina ze wszy- 
stkich stron Świata. 

Parwenjuszostwo... dorobkiewiczow- 
stwo... niedające się zatuszować pro- 
stactwo... Monte Carlo na prowincji. 
Zoppot jeszcze za świeży, za nowy. 
Zgoła bez żadnych tradycyj. Tak się 
ma do Monte Carlo jak bal w stolicy 
do „balu“ w szlacheckim dworku. Tu 
i tam tańczą... tu i tam zasiadają do 
kolacji... tu i tam roznoszą chłodzące 
i rozgrzewające napoje... Ale jak? W 
tem rzecz cała. 

Lecz, mój Boże! Zrobiono i tak 
ogromnie dużo. | tuż pod naszym 
bokiem. Nawet nie wypada być za 
bardzo wymagającym. 

Tak czy nie? 
Przy kasie na dworcu kolejowym 

w Zoppot powiada się kasjerowi po 
polsku: 

— Proszę o bilet do Wilna. 
Nad okienkiem polskie nadpisy. 

Tragarz mówi po polsku. 
A gdy jeszcze lokomotywa do 

polsku zagwiżdżel.. Człowiek czuje 
się już kompletnie „u siebie". 

W powrotnej drodze do Wilna 
kupiłem na dworcu w Warszawie ja- 
kąś zagraniczną gazetę. 

Znalazłem w niej wiadomość po- 
wtórzoną z amerykańskiej gazety 

„Kentucky Spectator", że bawiącego 
na wsi w lnturkach nad granicą li- 
tewską senjora prasy wileńskiej por- 
wali szaulisi i uprowadzili w niewia- 
domym kierunku. Na tę nową pro- 
wokację — informowała dalej gazeta - 
rząd polski odpowiedział natychmia- 
stowem przegrupowaniem wszystkich 

- (v) Sprawa otwarcia cyrku jesz- 
cze nie zdecydowana. Sprawa cyrku, 
przedstawienia którego, jak podają niektóre 
dzienniki, mają się rozpocząć z dniem 
dzisiejszym, została dotąd definitywnie je- 
szcze niezdecydowaną. 

Komisja z ramienia urzędu Starostwa 
Grodzkiego, która w dniu wczorajszym do- 
konała oględzin cyrku, znalazła między 
innemi cały szeieg braków natury techni- 
cznej. 

Dopiero po uzupełnieniu braków i do- 
konaniu ponownych oględzin przez komi- 
sję, co może nastąpić w dniu dzisiejszym, 
odnośne władze wydadzą zezwolenie na 
otwarcie cyrku. 

Jak wiadomo, cyrk ten, pod nazwą 
„Skala*, mieścić się będzie w  ujeżdżalni 
wojskowej przy ul. Wileńskiej vis a vis 
placu Orzeszkowej. 

KOMUNIKATY 
— Zarząd Związku Obrońców Lwowa z 

listopada 1918 r. zawiadamia swych człon- 
ków, że z dniem 15 sierpnia rozpocznie się 
wydawanie nowych legitymacji. W tym ce- 
lu wzywa się Członków do jak najszybsze- 
go zgłaszania się w Sekretarjacie Związku 
z dwiema fotografjami, z których jedna u- 
żyta zostanie do legitymacji, druga do ma- 
jącej się wydać wspólnej totografji (tablo) 
Członków z okazji 10-sięciolecia Obrony 
Lwowa. 

Zamiejscowi Członkowie zechcą nades- 
łać 2,50 zł. na pokrycie kosztów (można 
w znaczkach pocztowych). 

Zgłoszenia nowych Członków przyjmuje 
Związek Obrońców Lwowa ul. Rut owskie- 
go 11, w godzinach urzędowych lub listow- 
nie. 

Z dniem rozpoczęcia wydawania nowych 
legitymacji, dotychczasowe tracą Só 

— Z T-wa Muzycznego „Lutnia*. Pró- 
by chóru mieszanego T-wa Muzycznego,Lu 
tnia* odbywają się w poniedziałki i czwar- 
tki o god, 7 wiecz. 

Zapisy kandydatów do chóru oraz poda- 
nia do zaw. szkoły organish 5w im. J. Mon 
twiłła przyjmuje sekretarjat T-wa w ponie- 
działki i czwartki od godz. 8-9 wiecz, „ul. 
Ad. Mickiewicza 6. 

TEATR i MUZYKA. 
— TEATR POLSKI (sala „Lutnia“). 

Ostatnie przedstawienie komedji „Wino, 
kobieta i dancing". Mimo ogromnego 
powodzenia, jakie zdobyła sobie komedja 

  

sił zbrojnych zmasowanych między 
Kaziuniszkami i Trypundziszkami (tak!) 
a Agencja Stefaniego donosi, że dwa 
bataljony piechoty ze szwadronem ka- 
walerji oraz pół-baterją lekkiej arty- 
lerji odeszły z Wilna w stronę Intu- 
rek. Marsz na Kowno—konkludowała 
„Kentucky Spectator“ —zdaje się już 
być kwestją najwyżej dni paru. 

Ilustrowany dodatek niedzielny 
medjolańskiego „Corriere della Sera“ 
zawierał—jak mi potem mówiono - 
mój wizerunek z napisem u góry 
„Nowa ofiara naprężonych do osta- 
teczności stosunków  polsko-litews- 
kich“. 

Tak zakończyła się moja blyska- 
wiczna wycieczka—nad Polskie Morze. 

DIG 

Postscriptum. CO za przykrość jest w 
stanie wyrządzić omyłka druku, ten tylko 

się dowie — że użyję Mickiewiczowskiego 
zwrotu — kto na sobie jej doświadczył. 
Co mówię! Ten, co nieustannie tych przy- 
krości doświadcza. 

Nie oszczędzono mi jej w ostatnim, 
wczorajszym odcinku. Uczyniono z obu pań 
na jachcie dra Czarnowskiego nie dwóch 
marynarzy (jak stało najwyraźniej w moim 
rękopisie) lecz... dwóch majorów! 

Można — rozchorować się. 
„ Atu i spostrzegam człowieka nie owio- 

niętego wiatrem od morza lecz „owinięte- 
go“. Spostrzegam Gniadego Orła zamiast 
Sniadego. Spostrzegam haniebnie znieksztal- 
cone nazwisko dość przecie znane później- 
szego wielkiego mistrza krzyżackiego Zyg- 
fryda von Feuchtwangen.. mogą zamiast 
mogę... na innem miejscu przestawione 
wiersze druku, najwidoczniej odlewane na 
linotypie. 

Ża wszystkie te potknięcia się drukar- 
ni łaskawych moich czytelników, ja, po- 
szkodowany autor, najmocniej przepraszam,



  
  

4 SŁOWO 

Kiedrzyńskiego „Wino, kobieta i dancing“, sv Lie sel ye ( "a R та Doktór Medycyny obi 

Śp SE aj i gnynyć KAKOEDRANOBAEJNICZKICANIEREA a ae | „MI ПНО ©. аче Róż say Bai ОЬ 1 diam” Zżn, dodi "teg"! fc R : я włącznie będzie wyświetlany film: w głównych: Douglas Fairbanks i 

skiej. i a > Wezwanie POWRÓCIŁ ukończyć kursa fa- Kulturalno-OŚwiatowy) Mary Astor. Orkiestra pod dyrekcją p. WŁ 5 ski & anks i 

— Dzisiejsza popołudniówka. Dziś s = RA NS chowe koresponden- SALA MIEJSKA niedziele i święta od od ji 3 m. 30. Początki sekas da bz diedzele i twa х id | 

o g. 5-ej pp. grana będzie po cenach naj- P. Inż. Popławski Stanisław (ul. Lubel- i płciowe, ful cyjne prof. Sekuło- ul. Ostrobramska 5. Następny program: „FAŁSZYWY KSIĄŻE". AR 

niższych (od 20 gr.) popularna, pełna bra” ska 3 m. 2 w Wilnie) już od 2 lat uchyla 
ego I „i tęžyzny żołnierskiej się od przeprowadzenia rozrachunku ze 

komedja Fijałkowskiego „Wierna kochanka". mną. O ile w tej sprawie nie stawi się w 
1 a dniu 24 sierpnia r. b. o godz. 1o u P. N 
ju sztuk w naszym polskim repertuarze, tarjusza Rożnowskiego (gmach Sądu pok. 
„Wierna kochanka* winna być zaleconažza- Nr. 10) na sąd z arbitrem ze swej strony, 
równo najszerszym warstwom publiczności, będę uważał go za człowieka nieuczciwe- 

wurowego humoru 

W prawdziwej posusze i braku tego rodza- 

jak młodzieży i wojsku. 
— Występy M. Malanowicz-Niedziel- 

skiej. Jutro rozpoczyna występy na naszej 
scenie urocza artystka M. Malanowicz-Nie- 
dzielska w swej popisowej roli Simony w 
komedji Devala „Simona“, Zapowiedź wy- 
stępów ulubienicy Wiina—wilnianki, wzbu- 
dziła wielkie zainteresowanie. 

W piątek M. Malanowicz-Niedzielska 
wystąpi w „Morainości pani Dulskiej* w 
roli Fianki. 

— Reduta na Pohulance. Zespół Re- 
duty po dorocznym letnim objeździe Kre- 
sów Rzeczypospolitej powrócił do Widna 
i w dniu otwaicia Targów Północnych, t. j. 
w sobotę 18 b. m., rozpoczyna retrospe- 
ktywny przegląd ostatnio-sezenowego re- 
pertuaru. W dniu tym—w obecności przed- 
stawicieli rządu, miasta, wojskowości, go- 
ści zagranicznych i t. d. odbędzie się uro- 
czyste przedstawienie komedji Fr. Zabło- 
ckiego p. t. „Fircyk w zalotach” w orygi- 
nalnej inscenizacji Reduty. 

_ Postać tytułową kieuje J. Osterwa; 
resztę obsady stanowią: Podstolina |. Ku- 
nicka, Klaryssa — Karbowska Stanisława; 

Aryst — J. Karbowski, Pustak — K. Pą- 
gowski, Świstak — j. Wasilewski, Notar- 
jusz — W. Gasiński. 

Nowością w oryginalnem ujęciu insce- 
nizacyjnem Reduty będzie zakończenie 
komećji, które wypełni pokaz stylowego 
teatrum. 

_ , Bilety wcześniej 
bisie*. 

WODEWEZKEWZJ SSASZOSWWKA RREBEDZ TT SBG 

RADJO. 

Środa dn. 15 sierpnia 1928 r. 

do nabycia w „Or- 

© 

10,15 — — : Transmisja nabożeństwa z 
Katedry Poznańskiej. 

1200>  ; Transmisja z Warszawy: 
sygnal Czašu, l, ы 

__ 16,00—17 50: Transmisja z Warszawy: 
Odczyty rolnicze. ka 

17.00 - 18.30: Transmisja z Warszawy: 

koncert popularny. 5 
18,35—19,25: Audycja literacka. 

19,25— 19,40: Chwilka litewska. 
19,40— 20,05: „Bój pod Warszawą” od- 

czyt. у 
20,05— : Komunikaty. 
20,15- 22,00: Transmisja z Warszawy: 

koncert popularny. S 

22,00—22,30: Transmisja z Warszawy: 
sygnał czasu. 

Czwartek dn. 16 sierpnia 1928 r. 

13,00—  : Transmisja z Warszawy: 
Sygnał czasu, hejńał z Wieży Marjackiej 

w Krakowie, komunikat lotniczo-meteoro- 
logiczny. 

16,55 17,10: Komunikat Tow. 
Przeciwgazowej. 

17,10— 17,25: Chwilka litewska. 
17,25—17,50: Transmisja z Warszawy: 

„Wśród książek”, Przegląd najnowszych 

wydawnictw. ю 2 
18,00—19,00: Audycja literącka. 
19,05-19,20: Muzyka z płyt gramo- 

fonow ych. 
19,30—19,55: Pogadanka radjotechni- 

Obrony 

czna. 
19;55—20,1o: Wiadomości o 

Targach Północnych w Wilnie. 
20,10— : Komunikaty. 
20;20—22,00: [ransmisja z Warszawy: 

koncert. 
22,00—22,30: Transmisja z Warszawy: 

sygnał czasu, komunikaty: P. A. T., poli- 
cyjny, sportowy i inne. 

22,30—23,30: Transmisja muzyki tane- 

cznej z Warszawy. 

I-szych 

  

ŁADOWANIE i NAPRAWA 

AKUMULATORÓW 
Tanio, Fachowo, Szybko. 
Tanie i najtrwalsze akum. anodowe 

katodowe, samochodowe i inne 

Zakłady Akumulatorowe 
i Elektrotechniczne 

E.--Technik MICHAŁ GIRDA. 
o—Lęge Wilno, Szopena 8. 

  

FoŃ “r 
ТЯ 

( Оовиэд X 

} KOPJOWANIE 
PLANOW. 

NSW TLODRUK! 
a KRUPOWIES 

iln 

BOKSY GARAŻE 
» 
Uruchomione z dnia 16 b. m. dla 
przyjezdnych samochodów. Woda, 
elektryczność, dół dla remontu i 
czyszczenia Oraz różne przyrządy 

techniczne na miejscu. 

Вн. K. Zdanowski i S-ka 
Mickiewi 34, tel. 370. 266 

        

   

   

    
      

  

or 

    

   

    

    

Skradziony samochód. 
Elegancki apartament kawalerski 

w willi, otoczonej ogrodem. Godzina 

siódma wieczorem. Okna zasłonięte, 

lampy przyćmione. Róże w wazonach, 

zmęczone dymem z papierosów, zwie- 

siły głowy, jakby cierpiały na migre- 

nę. Na małych stolikach resztki słody- 
czy, butelka wina i dwa niedopite kie- 
liszki. 

Ona: „Dowidzenia ukochany““. 
On: „Dowidzenia najdroższa. 
Ona: „Jutro o czwartej”. 
On: „Pomyśleć tylko, że tak długo 

muszę czekać, aby cię znowu  zoba- 
czyč!“ 

Ona: „Takie już jest to życie 
On: „Jaka szkoda, że jesteś 

žatką“. 
Ona: „Trudno, mego męża pozna- 

łam wcześniej niż ciebie. Wiem zresz- 

tą, że nie kochałbyś mnie tak mocno, 

gdybym była wolną”. 

On: Co też mówisz? 

mnie znasz! : 

Ona: „Pocałuj mnie, mocno mnie 

pocałuj... żeby starczyło 
czwartej... 

mę- 

mało Jak 

    

    

EITI ej, ste! fii ki  Kino- ja 

go. Arbitrem ze swej strony wybrałem p. handlu, SOWA: Talie Teatr „Polonja 

Mieczysława Żejmo. (Mickiewicza 24 w BB AKDSZERKI @8 б pisania na ma- „A-Mickiewicza 22. 
Wilnie). szynach, towaroznaw-  Kino- « | Dziś! Najpoczytniejsze arcydzieło w|4 nieśmiertelnej 

Inż. S. Sawkiewicz merai?) Stwa,  angjelskieg0, Teatr „Wanda | a ‹ £ W r 

Benedyktyńska 8. me kiego, pisowni (orto- ORL = 

SASASARANASSSASASASISASASA | AKUSZERKA Kia świadectwo. 8 ri 02: 
w. Smiałowska, daice prosekiów: UI zamieć - 

Е ż D JERE 5 žo Kevin a O Zaacźie Žan 

Ą 8 a . 6. Niezamoż- 

B we wszystkich aptekach i nym ustępstwa. 63 AWAWAWA < > wa m "PR : 
5 składach aptecznych znanego a m KUPNO I SPRZEDAZ RÓŻ M E 

El środka od odcisków В oszenia grą WAWAAWA sumummnnszr= 
ės Prow A. PAKA. SR LOKALE 5 TRAKTOR Oszczędności 

EM KSW 

KREESZZEZROBENNKCZZNUNAAAEZA 

s  f(łymna Chiromanika Wróżka 5 5 
przepowiada przyszłość, sprawy Są- 
dowe, o miłości i t. d. przyjmuje od 
10-ej do 8-mej wieczór. Adres: Na- 
przeciw Krzyża, ul. Młynowa Nr 21 
m. 6, w bramie na piawo schody. EB 
NZEBZANZSAZENABOGARENAMNNEME 

л ЕЕ З Е Е sasas 

UŻYWAJCIE TYLKO 

  

i 
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& 
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Jeneralna Reprezentacja 

B DH Aenyk RARAŃ "żabie a" Żabia 4. & 
-----'-----4 

BWAWAWI Dr. POPILSKI 

K LEKARZE Aero: (Przyjme 
BAWAWAB 

od godz. 10 do li od 
5—7 p.p. W.Pohulan- 

  

SH ka 2, róg Zawalnej 

Kobieta-Lekarz — W.Z.P. 1 

Dr. Zeldowiczowa 
KOBIECE, WENE- ' Bokfór-Medycyny 

RZĄ- RYCZNE GARZĄ. | A. BYMBLER 
Od 12--2i Od 4--6, ! choroby skórne, we- 

ul. Mickiewicza 24, ; ęryczne I moczo” 
tel. 277. POW syta 

— ОЛаг Nr. 152 pija, słońce rskie 
® - Nr. 152. djatermia. Miekiewie 

ь %(і)й(тсв)пв S. = t Ak ah 

. GINSBERG  skici 9-215. 
choroby weneryczne W.Z.P 43 

syfilis i skórne. Wil- 
no, ul. Wileńska 3,! e- 
lefon '567. Przyjm: je 
od 8 do 1 iod4 do8. 

  

  

Br. Witold Kieżmm 
    а powrócił. Sao, 

DOKTOR wewnętrzne. [(Odz. 
12—1 i 5—7. Garbar- 

K. Sokałowski ska 5—3, tel. 12—19. 
choroby skórne i we- 
neryczne, ui. Wileń- 
ska 30 m. 14. Przyjm, Weneryczne, 
od g. 9-12 r. i 5-7 w.płciowe i skórne, 

fr. @. WNCFSÓN 
moczo- 

nl. 

W. Ż. 2 XI27r. Nr 160 Wilenska 7, tel. 1067. 

LDS 

Mickiewicza 9, wejście wjcza, Warszawa, ŻÓ- 
  z ul. Śniadeckich 1,rąwia 42. Kursa wy- 

przyjmuje od 2 uczają listownie: bu- 
i od 5—1 p.p. —60S€ chalterji,  rachunko- 

————— WOSCi kupieckiej, ko- 
respondencji handlo- 

Kino- 
Teatr „elios“ 
Wileńska 38.   о- 

  

(ai Wszechświatowy rekordowy sukces! 1) Premjowana piękność Olga Czechowa i boż iet 
Willi Fritsch w arcywesołym filmie „PAMIĘTNIK EKSUELENCJE. Ujawnienie SIEROY CH tajemiie ao 
z panujących dworów europejskich. 2) Szampańska komedja: „Bądź dobrym dla kobiety* i 3) Uroczystości 

3-go maja r. b. Seansy o g. 5.30, 8 i 10.15. 
  

  

Parter od 80 gr. Dziś po raz ostatni w Wilnie niezapomniany szlagier w nowem opracowani S r A n wani CA: ” 
2 serje, 20 aktów w jednym seansie. W rolach głównych: król miłości, bożyszcze Kobiet: PIANĘ ace 
Iwan Mozżuchin. Diana Karenne, Rudolf Klejn Rogge iinni. Początek seansów o g. 4.30, ost. o g. 10.20. 
  

monumentalna tragedja życia narodów w 12 akf. W rolach głównych: Gabriel Gabrio i Jean Devalde. 
powieści Eugenjusza Suego „WIECZNY TUŁACZ* 

podziwiał cały świat. Artystyczna gra i wykonanie. + 
  

ZECESEOSSSH Hmumae 

H3-4 pokojowe po- 
st 
m Zwierzynieć, Antokol). 

Zgłoszeric do adm. 
m „Słowa*. 

  

2 lub 1 pokój 
blowany, może być 
obiadami, 

cze 46—14. 
  

Р 
BR go w -mieszkaniu zag 

wygodami. Mogą też 
być obiady. Zgłosze w 

e nia do adm, „Słowa 
& 2 MI -. | Spółka z ogr. odp. 

® „ie R ine, ul. Tatarska 
10, dom własny. 

a ai stnieje od 1843 T. 
LETNISKA Fabryka i skład 

8 mebli: | 
umumuczzzewumsma |jadalne, sypialne, 

sałony, , gabinety, 

  

   

sprzedanią 
Mieszkanie 

inż. M. Sielanka. —0 
rzebne (może być: 

  

  

— Polska Piacówka 
Meblowa, Makowski, 

  ta, srebra, brylantów; 
Zawalna 15, posiadą Ё 

Do wynajęcia salon gięty pod ma- futer i różnych to- 

уПа hoń 450 zł,, salon "arów. ® 1006 
„mahoniowy obity ma- 
terją 700 zł., otomany 
od 200 zł. 
przyjmuje zamówienia 
na gabinety angielskie 
i przyjmuje meble do 
sprzedania. —0 

[i Wilenkin į 5-ka 

Mickiewi- 
0—póbe 

  

Poszukuję 
okoju umeblowane- 

  

“ 

Druskieniki 
Od 15 sierpnia 2 wo!- 
ne pokoje z utrzyma- 
niem. Cena przystęn- 
na, ul. św. Jakóba 17: 

о 6866 

łóżka niklowane i 
angielskie, kreden- 
sy, stoły, szafy, 
biurka, , krzesła 
dębowe i t. P. Do- 
godne warunki i 

na raty. 

Emersona na benzy- swoje ulokuj 

nę lub ropę tanio do proc. rocznie. Gotów- 
natych- ka twoja jest zabez- 

miast, poczta Woło- pieczona złotem, sre- 

żyn, skr. poczt. Nr 8,brem i drogiemi ka- 

LONRAR 
pia 12, wydaje po- 
žyczki na zastaw zło- 

  

tel. 9-05 _ Z - SIS£ 

  

na 12 

mieniami. 
Plac Kated- 
ralny,Bisku- 

  

Lokata 
kapitałów pod za- 
bezpieczenie hipo- 
teczne miejskie i 

ziemskie 
D. H.-K. „Zachęta* 
Mickiewicza 

Istnieje od 1840 r. 

B-cia Olkin 
MAGAZYN MEBLI 
Wilno, Niemiec- 

ka Nr 3, tel. 362. 
MEBLE stołowe, 
sypialne, gabineto- 
we, salonowe, łóż- 

  

  

  

  
Т/7 UCHENNE 

naczynia, 
wszelkie garnki, 

rondle, kociołki 

i t.p., wszystko jest 

tylko wtedy idea!- 
nie czyste i Išni:        ka, kredensy, sto- 

ły, szafy, biurka, 
krzesłą i t. p. 

Dogodne warunki   
ET т° РОЗАОУ =; 
МОО 
вШТ\’ЫО\УАНА рга- 

cowniczka biuro- 
wa, b. nauczycielka 
szkoły ludowej i za- 
wodowej poszukuje 
zajęcia biurowego 
względnie jako nau- 
czycielka. Posiada 
znajomość języka 
francuskiego i może 
dawać lekcje muzyki. BOKazyjny majątek 
Oferty proszę kiero-, około 130 ha. Bu- 
wać w|g adresu: No-| dynki: dom 9 po- 
wo - Święciany, als kojów. Ładny park, 

  gg m ® 

bcę AL piśmien- 
ny STÓŁ. Zgłaszać 

się do biura ogł. J. 
Karfina, Niemiecka 22, 
tel. 605. 

nn 
DOM — drewniany 
o 6 dużych poko- 
jach, placu 400 
sąż. kw. Ssprzeda- 
my natychmiast 
"dogodnie 

D. H.-K. „Zachęta” 
Mickiewicza › 
tel. 9-05. _ I-LISE 

  

EAT D USE Iš UIA 

ZGUBY 
—0 UR UTP TS 

gubiony kwit lom- 
Z bardowy (Bisku- 

unieważnia się. 
— 

Ža 
uniewažnia się. 

Ž 
Komendę Wojewódzką 
Policji Państwowej w 

  i na RATY. 

  

      
pia 12) Nr 23484 

—0 
  

ubiony kwit lom- 
bardowy (Bisku- 
pia 12) Nr 31461 

—o 

  
UNLIGHT, 

gubioną legityma- ь 

cję służbową Nr 
596, wyd. przez   ER ERDTH ERS   

gile się używa Vim. 

Posypać wi 
gałganek małą iioś- 
cią Vimu, a 

lekkiem potarciu 
przedmiotów 
znikną plamy i 
chropowatości. 

  

po 

  Lever Brothers Ltd., 
Augija. | 

A 

  

  

    

Kościelna, WI. Har-! duže įezioro rybne, Į Wilnie na imię Jėzefa 
tung. m T Ziemia pierwszo- | Hornowskiego, unie- V.P.16—12 

Potrzebny we łąki ao: ważnia się. 0—8ZS€£ 
ółpracownik - a lożne w Rao рО » | kolei i miasteczka. siais s E 

posiadający mały Ka-| Szrzedamy | 40- EBEZBZZESSBSESE 
ki maż 40-letnia godnie 
praktyka jest gwa- * tas . 

rancją. Makowski, ku a Enya 1 Ogłoszenie, 
Zawalna 15. —O| tel. 9-05. = 
  

  

WĘGTY. 

      

On: (całuje ją tak mocno) „...Mo- 

ja najdroższa... mój skarbie ty... kocha 

naa 
Ona: „Ale teraz muszę już iść — 

do jutra ukochany... do czwartej...“ 
Jeszcze jeden pocałunek i młoda 

elegancka kobieta wybiegła, szukając 
w to rebce kluczyka od samochodu, 

który pozostawiła na ulicy. 
On, po odejściu przyjaciółki, prze- 

ciągnął się i z zadowoleniem przyjrzał 

się sobie w lustrze, potem położył się 

na kanapce, aby jeszcze trochę odpo- 

cząć, zanim wyjdzie na wieczór z do- 

mu. W tej chwili drzwi gwałtownie 

się otwierają i do pokoju wpada Ona, 

zdyszana i wzburzona. Ь 

Ona: „Skradziono mi samochód z 

ulicy!” 
On: „To niemożliwe! 

Ona: „Jeżeli ci mówię..." 

On: „Ale kto mógłby to uczynić?* 

Ona: „Co za idjotyczne pytania | 

trafi stawiać mężczyzna... 

wiedziała kto to zrobił..." 

  

On: „A może to jakiś kawał..." nie możesz mu powiedzieč...“ jak držysz!“ : к, 

Ona: „Ładny kawał... Jak można Ona: „Tak sądzisz? A jak ty so- On: „Drżysz... držysz... Jeśli na- 

tak głupio mówić?... Skradzioro mi bie wyobrażasz rozmowę z komisa- wet tak jest, to nie o siebie ale o cie- 

do jutra do samochód i już. Nie mnie pierwszej 
ani ostatniej..."   

и 

и 

е 
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On: „A czy samochód był ubezpie 

czony? 
Ona: (wzruszając ramionami) „Czy 

ja wiem, otrzymałam go na iniieniny 

od męża i pewnie on wszystko zała= 

twił...** 
On: „Naturalnie. е 

Ona: „Nigdybym nie przypuszcza- 

ła, że jesteś taki tępy. Zawsze trzeba 

jakiegoś nieszczęścia lub nadzwyczaj- 

nej przygody, aby człowieka dobrze 

poznać... Teraz oto siedzisz tutaj jak 

kompletny idjota...“ 
On: „Dziękuję za komplement, ale 

jak ty sobie to wyobrażasz — co ja 
mam robić? Jeżeli samochód był ubez 

pieczony, to niema żadnego nieszczę- 

ścia, poco się przejmować? 
Ona: „Tak uważasz? A więc idę 

teraz do domu i oświadczam mężowi: 

   

Ń rowu, zastawek i przepustów) na terenie Spółki przy st. kol. 

| Bank Rolny. Kierownictwo i dozór techniczny będą wyko- 

| nywane przez osoby do tego upoważnione przez 

stwo Reform Rolnych. 

4 do dnia 25 sierpnia 1928 r. w lokalu Kasy Stefczyka, ul. Mi- 

М 500 zł. w gotówce, lub papierach państ« owych. 

     

Zarząd Spółki Wodnej „Las Rudnicki*, pow. Wileńsko- 

Trockiego woj. Wileńskiego, ogłasza przetarg na wykonanie 

robót osuszających (na przestrzeni 553 ha) (rowy otwarte 

odpływowe i osuszające, umocnienie płotkami dna i boku 

Jaszuny, według projektu zatwierdzonego przez Państwowy 

Minister- 

Oierty należy składać w zapieczętosanych kopertach 

ckiewicza 4 m. 4 od godz. 10 — 13, gdzie znajduje się Go 
wglądu projekt i można otrzymać kosztorys ślepy przedsię- 

wzięcia. Wymagane przy zgłoszenia oferty wadjum wynosi 

Zarząd Spółki Wodnej „Las Rudnicki* zastrzega sobie 
możność, po otwarciu ofert w dniu 25. VIII, wywołania je- 

szcze przetargu ustnego oraz przekazanie roboty firmie lub 

przedsiębiorstwu niezależnie od wysokości oferty, natomiast 

uwzględniając przedłożone gwarancje. 

Warunki, forma i terminy płatności oraz wysokość 

s kaucji będą obięte umową, którą oferetnt, otrzymujący robotę, 

| zawrze z Zarządem Spółki. 

Nadmienia się, że roboty ziemne i roboty ciesielskie 

i mogą być oddane oddzielnie. 

  

EBSOREEMESSCESEEGCEEE 

Popierajcie L. 0. P. P. 
sobie wyobrażasz, że towarzystwo u- Ona: „Nie tyle p 

bezpieczeniowe zadowolni się pierw- 

szą lepszą pajeczką i kurtuazyjnie 0- niebezpieczeūstwie!“ 

świadczył mi: Łaskawa pani, skra- 

dziono pani samochód — ależ to dro- spokojnie pozwoliłbym 

biazg — jutro prześlemy pani nowy!* żyć?" 
Ona: „To zupełni On: „Możesz przecież powiedzieć, 

bie... Taki niedołęga że byłaś w jakimś magazynie lub u 

krawcowej..." nadziejny idjota... 

Ona: „O trzy na ósmą wieczo- 

rem?.. Nie rób z siebie jeszcze więk- dobrze, opowiedz m 
   Nie uchylę się przed szego durnia, niż jesteś 5 

Pozwol sobie On: „Tak to prawda... jestem na- 

prawdę bezradny... pozwol, niechaj to wszystko jest ob 

się trochę namyślę...* dziwono ci samochód 

Ona: „Tu niema czasu na rozmy- to odpowiedzialny!“ 

šlania!... Pierwszy raz w życiu potrze- 

buję od ciebie rady i widzę, że się źle 

wybrałam..." 

On: Rady!... Łatwo się to mówi!... 

tylko jedno: Twój mąż nie mo- 

byś był energiczniej 

  

Zdaje mi się, że twoja buzia będzie w 

On: „Czy ty sobie wyobrażasz, że 

On: (wstaje wzburzony) „A więc 

jednak powiedzeć, że 

Ona: „A może jest inaczej? Gdy- 

ORYGINALNE 

żyło spore Glerzkieńskie | 
i odsiew, dające świetne plony i odpowiednie na nasze głeby. | 

Wczesne zamówienia uprasza się nadsyłać pod adresem: 
Fr. Świątecki, Biuro „Lechja“ Sp. Akc. Wilno, Ostro- 

bramska 29, tel. 13—10. 3229 -3 

WECKA 
słoje do konserwowania i aparaty do sterylizowania 

ТОБ ЕСА 0—cyęe 
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    : 
ZYGMUNT NAGRODZKI: 

Wilno, uł. Zawalna Nr 11a. 
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Uwaga! Targi Północne. Pawilon główny. 
FORTEPIANY i PIANINA 

najnowszej konstrukcii o niezrównanych +onach, 

gwarantowanej iakości. CENY FABRYCZNE. 

K.DĄBROWSKA 
Wilno, ul. Niemiecka 3, m. 6. 

Na składzie stale wielki wybór nowych i używanych 
instrumentów 

3386— 

     

   
  

zrobi. o zupełnie podobne do cie 
edołęga jak ty... Taki be 

nadziejny idjota...“ 
Ona: (wzdychając i pa trząc w 

sujit) „Ach, ci mężczyźni!... Hailo!.« 

Halio!... Czy to ty?... Trzeci raz już 

dzwonię... Dopiero wróciłeś do doś 
mu?... Tak jestem u twego ocz Od 
la.... Spotkałam go... Prosi nas na ko” | 
lację do siebie... Przychodź jaknajrrę- | 

dzej... Tak jest, mam mój samochót4 — 

czeka przed bramą... A więc czekał 

pošpiesz się...“ | 

RA 
Ona: „Najzwyczajniej w świecie 

Gdy razem z mężem wyjdziemy 
ciebie, krzyknę przerażona: Gdzie mo 
samochód?... Reszta to już jego spr” 

owie, ile 
  

  

sobie  ubli- 

e podobne do cie- 
jak ty... Taki bez 

ężowi wszystko... 
konsekwencjami. 

urzające... Skra- 
i, a ja mam Być za 

szy, to stróż nie 

Gdybym 

Mój kochany, podczas gdy leżałam w Wiem 
objęciach twego przyjaciela, skradzio- że si 

no mi samochód, który zostawiłam na dzie 

ulicy”. z przed mojego domu!“ 

On: (wzburzony) „Tego przecież Ona: „A więc boisz się?... Widzę 

  pod żadnym warunkiem dowie- 

  

po 

rzem policji? Czy jemu też nie : 

musiała powiedzieć prawdy? Czy ty powie twój mąż”. 

Wydawca Stanisław Mackłewicz. Redaktor edpowiedziałny Witold Woydyłło 

ć, że samochód został skradziony 

będę bie! Myślę o tem co będzie z tobą, co 

broniłby mi zajechać na podwórze i Wa...“ y 
samochód byłby bezpieczny...* On: ((patrzy na nią zdumiony/ 

On: „Przecież sto razy mówiłem „A ja co mam robić?" 
« Ona: „Sprzątaj w pokoju, aby żad” 

nych śladów nie zostało!!!... Mój m4 
nie jest taki głupi, jak ty, aby tato 
uwierzył we wszystko...Z nim + trzeb 
bardzo mądrze!... 

Robert Dieudonnė. 
(Spolszczyt A. P.) 

ci, že gospodarz nie pozwala... 
Ona: „To naležato wybrač: alba 

gospodarz, albo ja“. (Bierze stuchaw- 
kę telefonu). 

On: (zaniepokojony) „Co chcesz 
zrobić?" 

Ona: „Zatelefonować do 
12-75 proszę pani...“ 
On: (pėlgtosem) „Oszalataš?“ 

  

l 
męża... 

= 

Druk. „Wydawnietwo Wiłeiskie"gul. Kwaszelna 323.


