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NEAR TRS

że

wydał

manifest,

Marszałek

Piłsudski

chce siłą zbrojną
wieńską,

chcąc

zająć
w

republikę

celach

Kowieńszczyznę”.

A Marszałek

Piłsudski jej nie zajmuje. Tem samem
wskazuje, jak wielka jest jego wobec
prowokacyjnej
polityki
kowieńskiej
miara cierpliwości.
Ale za przykładem swojej konsekwentnej
siostry, także starszą skołtuniałą trochę międzynarodówką II,
obradującą teraz w Brukseli, atakuje
marsz.
Piłsudskiego,
atakuje
jego
militarne zapędy.
Międzynarodówka
bezpieczeństwem

ostrzega

zatargów

przed

między

nie-

dykta“

turą litewską i polską. Wzywa robotników
i włościan Litwy do walki dalszej z ustrojem dyktatorskim
i podtrzymuje
całem
sercem

walkę

kląsy robotniczej

Polski prze

ciwko systemowi rządzenia, który pod pretekstem 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
walczyć mogą -tylko na papierze,

si

a]

będący

pierwszym

femafem

szałka

Piłsudskiego.

cy-

zgodziła
się wy-

brzeża morskiego i korytarza pomorskiego. Przypuszczenie to musi
być
usunięte
w krainę marzeń, gdy się raz
zobaczyło

sposób, w jaki Polska zainstalowała
wybrzeżu oraz olbrzymi
czyniony tam przez nią

się na

wysiłek
pieniężny
z takiem
zamiło-

waniem.

majorowie

Dziś

Idzikowski

po

połu-

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 południu odbył się pogrzeb dr. Hugh
sekretarza

międzynarodowego.

towarzystwa

Zwłoki

prawa

przewie-

ziono z kaplicy ewangielickiej przy
ul. Młynarskiej na cmentarz ewangie-

licko-reformowany. Modły nad trumną odprawił ks. Superintendent
Semadeni.
„ Na pogrzebie obecni byli z ramienia Pana Prezydenta Rzeczypospolitej

pułk. Zahorski,w imieniu
Rządu
minister Meysztowicz. Stawili się

p.
też

Zauważyć

brak w

tych

in.

od

prof.

Cybichowskiego,
od poszczególnych
delegacyj oraz od towarzystwa prawa
międzynarodowego
jako
iūstytucji.
Zwłoki

pochowano

katakumbach.

tymczasem

Odznaczenia krzyżem

w

oficerskim

WARSZAWA, 14—8. Pat. w dniu
14 bm. p. minister przemysłu i handlu inż, Eugenjusz Kwiatkowski w

otoczeniu wyższych
nisterstwa

dokonał

urzędników

dekoracji

mi Polski Odrodzonej

dwóch

mi-

ordera-

wypbit-

nych działaczy w dziedzinie polskiego
przemysłu chemicznego:
dr. Wiesława Martynowicza, dyrektora chemicznego instytutu badawczego
krzyżem

komandorskim

oraz inż. Wiktora Som-

mera, eksperta przemysłu
chemiczne£o_w ministerstwie spraw wojskowych

i Banku
Gospodarstwa
krzyżem oficerskim.

powodu

znaczne

uspokojenie.

Krajowego

przybrała

charkter

Ogłoszenia cyfrowe i tabelowe o 25 proc. drożej. Za dostarczenie numeru dowodowego

stronnictwa

moskalofilskiego,

jakkolwiek

burzają

ich nazwać

bok

w Wilnie

korespondentów

litewskich.

-specjalnego

piętna

politycznego oraz

nato,

„Times“

i Warszawy

zamieszcza
na temat

depeszę

mos y

że

korespondenta

Marszałka

Piłsudskie-

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 polityce zagranicznej w Europie Wschodniej, lecz uspokojenie wewnątrz kraju.

RYGA.

14.8.

(PAT).

czystościach wileńskich
cii doznali zawodu.

Prasa

łotewska

specjalnych
ы

nie dodaje

komentarzy,

sprawozdań

zaznacza
4

tylko,

o niedzielnych

że

oczekujacy

uro-

sensa-

Manifest Kominiernu.
Bezczelna
MOSKWA

(PAT).

Kongres

napaść
Kominternu

na Polskę.
wystosował

do robotników

wszystkich

państw odezwę, w której wzywa „międzynarodowy proletarjat"* do „obrony* przeciwjakoby grożącej wojnie polsko - litewskiej, między innemi w odezwie pisze że: „Burżuazja polska postanowiła urzeczywistnić swe imerjalistyczne pragnienia najoczywiściejw rychłym już czasie. Piłsudski jest przekonany, że iaszystowski rzad Wałdemarasa otoczony nienawiścią narodu iitewskiego, nie będzie stawiał oporu i skapiaułuje. Płisudskiżyw 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
Międzynarodówki (!?) i cznne poparcie polskich i litewskich socja! - zdrajców.

Litwy

przez polskich imperjalistów

jes jednoznaczna

talną prowokacją wojenną i utworzenie jedynego irontu
Z SSR.
Jeśli Litwa padnie — powiada odezwa — wówczas
i gdańska.

В

z najbardziej bru-

wojennego,
wyłonią

drugiej

celem

napadu

się kwestje

na

łotewska

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 niepodiegłość Litwy (!)
Niech głos waszego oburzenia wykarze burżuazyjnym ministrom Londynu i Pa-

ryża, stojącym

będącym

pod

poza

z nim

znakiem

w

plecami

Piłsudskiego,

spisku, —

proletarskiej

wolę

wałki

mas,

RAE

rządam

gotowych

Berlina

i całej

Europie

powstać

przeciwko

Środkoiwej

grożącej

wojnie

Poczem Odezwa zwraca się do „proletariatu litewskiego", by przy „bratniem po„miedzynarodowego proletarjatu“ odeprzeć „napad polskich faszystów”.
Tyłko w spólnej waice z robotnikami Polski przeciwko iaszyzmowi polsikemu i Iitewskiemu 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
porciu

. , Dziwnie, że cała odezwa Kominternu poświęconą jest jedynie sporowi polsko - ko-

wieńskiemu
poruszając
Cały
światowej”
mniemanyni

i zwrócona jest tylko przeciwko rzekomemu „iaszyzmowi* Polski i Łitwy, nie
natomiast zupełnie „faszystów* innych narodów.
tegoroczny maniiest Il międzynarodówki posiada hasła „rewolucji wszechi stereotypowe nawoływania do „walki К!а5“, do walki bratobójczej, przeciw
„imperjalistom“ polskim i litewskim.

Kowno

nie

KOWNO.

zgadza się na konierencię z Polską

w Genewie.

14.8. (PAT).

rodów

m.

obecność

14 -8. Pat.
z Berlina

przewodniczącego

kongresu

zwłaszcza

JORK,
Press*

wszyscy niemal członkowie kongresu.
wiele wieńców,

N.D.

prasy zagranicznej.

się daje z tego

uroczystościach

przyjmie propozycji

Złożono

50 proc. drożej.

ogłoszeń

Moskalofilskie

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 ostrości. Nacjonalistyczne „Hamburger Nachrichten* również zaznaczają, że zjazd
i odczyt przyniosły rozczarowanie. Mowa Marszałka zawierała tylko wspomnienia. Na uwagę zasługuje ciągłe podkreślanie polskości Wilna. Dziennik
kończy swe wywody frazesem, że „żadna polityka jest czasem także polityką“.
Dzinnik niemieckiej partji ludowej „Hamburger Correspondez'* opisuje
podniosły nastrój w Wilnie i obecność na uroczystościach wybitnych osobiStości polskich oraz korespondentów litewskich. Dalej pismo wskazuje na

Okupacja

bofnicy polscy u francuskiego
minisfra.
„ PARYŻ, 14. VIII. Pat.

rozważań

stów, podkreślając

tatach, osiągniętych w tak krótkim stosunkowo czasie, i stwierdza, że
wobec
tego

trudno przypuszczać, aby Polska
się kiedykolwiek na wyrzeczenie

zastrzeżeń co do rozmieszczenia

HAMBURG. 14.8. (PAT). Dziennik demokratyczny „Hamburger Fremdenblatt“ zamieszcza dokładne sprawozdanie o przebiegu 7 zjazdu legjoni-

go w

z całego

cja nie uwzględnia

się , gdy

Ndcy

о-

moskalo-

była się w Genewie.

„Lietuvos Aidas*

polskiej, aby plenarna

:

donosi,

że rząd litewski nie

konterencja poisko - litewska

od-

Kowieńskie koła żywią obawy, że Polska zechce za pomocą Ligi Nawywrzeć presję na Litwię, aby skłonić ją do ustępstw. 30 sierpnia

akcentowania

państwowego

rosyj

skiego stanowiska. Była tam chęć zużytkowania rosyjskiego imperjalizmu,
jako siły motorowej dla koncesyj politycznych względem Królestwa. Jak wia
domo to zawiodło, kurs antypolski w
Rosji nie uległ zmianie: nastąpiło wyodrębnienie 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 bęny, nie sądzili że ich walka z irredendzie miała konsekwencje podczas wojny. Konsekwencja ich dawnych posunięć politycznych oraz przystosowanie
do ragyjskiego jarzma zaboru
rosyjskiego,
wiara w siły Rosji i koalicji
zmusiły Ndcję wysunąć się do pierwszych szeregów obozu moskalitilskiego i trwać w nim, gdy już Polacy oddawna zamieszkali w Rosji, lepiej zorjentowani w jej stosunkach stanęli na
niepodległośgruncie antyrosyjskim,
ciowym.
Wpływy ndekie w rządach Padere
wskiego, Skulskiego, Wł. Grabskiego
były bardzo silnę. Głosiły front antyniemiecki i zgodę z Rosją, i miały oddźwiękw społeczeństwie Nasze partje
jewicowe, ze swej ideologji półbolszewickiej, pragnęl y szczerze porozumienia z Rosją. Objektywne warunki, nieuświadomiana wola narodów rosyjskie
go i polskiego pchnęły ich do wzajem
nej wojny.
Wojna polsko - rosyjska
1919 i
1920 r. była koniecznością historyczną, była zbawieniem Polski. Ona wyratowała nas od bołszewizmu,
gdyż
wielką budzi niechęć do wroga, a stąd
do jego ideologji. Wojna ta wytworzyła u nas siłę zbrojną

nas, jako państwo.

i skonsolidowała

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 partjami rewolucyjnemi w Polsce, podsycanemi i finansowanemi przez Sowie-

ty”. Przyszła Rosja“ — z którą by Pol
ska sprzymierzyta się, i znalazła opiekunkę z jednej strony, objekt wyzysku

gospodarczego,

z drugiej,

jest do

dziś dnia marzeniem ndckim. Ale marzenie to nierealne. Jego podłoże psychologiczne polega na tem, że ideałem
znacznej części poiskiego
społeczeństwa przed wojną, było
siedzenie w
porach Rosji, jak Żydzi siedzą w porach Polski.
W ileologji
ndckiej tkwi
pewna
wewnętrzna sprzeczność. Jest to partja
nacjonalistyczna,

stawiająca,

jako

głó

wrie zadanie
walkę z żywiołami nier. b. zbiera się Liga Narodów i tego samego dnia miała się rozpocząć kon- polskiemi na naszych ziemiach wschoferncja polsko - litewska. Nie istnieje więc, zdaniem Litwy, żadna realna mo- dnich,o nasz stan posiadania. Polskośżliweść 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.
sporu polsko - rosyjskiego. One były
przyczyną
15 wojen polsko - rosyjskich i trzech powstań
naszych. |Jak
pogodzić walkę o polskość tych ziem
ze zbliżeniem się do Rosji?
Otóż p.
„
WIEDEN, 14—8. Pat. Dzienniki donoszą z Zagrzebia, że Stefan Ra- Zygmunt Berezowski, obecnie jeden z
najwybitniejszych pisarzy ndckich udicz nie zostawił specjalnego testamentu politycznego. W ostatnich
dniach
siłuje
wykazać, że właściwie nasze zie
Swego życia udzielił on jednak prawdododobnie
ustnych wskazówek
co mie wschodnie nie są już przeszkodą

Radicz

do

dałszej

nawef po Śmierci pozostaje

prezesem

sfronnietwa chorwackiego

działalności i organizacji partji.

i

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

|

„Stefan Radicz, zesłany przez Boga przywódca narodu

nie przestał mimo
czą

naturalną,

Agendy
Maczek,

śmierci

że także

cielesnej

i po

Śmierci

być nadal

przywódcą

pozostanie

przewodniczącego stronnictwa sprawować
który został wybrany na to stanowisko.

on

chorwackiego“

narodu.

prezesem

będzie

Jest rze-

stronnictwa”.

wiceprezes

dr.

S

CENY OGŁOSZEŃ: Wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3-ej 30 gr. Za tekstem
10 groszy
Kronika reklamowa lub nadesłane 40 gr. W n-rach świątecznych oraz z prowincji o 25 proc. drożej.. Zagraniczne

Opłata pocztowa
uiszczona ryczałiem,
| я
Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca. Administra-

MONACJUM. 14 VIII. PAT. Prasa podaje
telegramy o Zjeź- filami. Gdy piszącemu te słowa stawiagermanofilstwa,
odpowiadzie w Wilnie i mowie Marszałka, podnosząc spokojny przebieg ja zarzut
i jestem germanozjazdu i apolityczny
charakter
mowy.
Pisma nacjonalistyczne, dam: „Tak byłem
które alarmowały opinię fantastycznemi
pogłoskami są obecnie filem. Germanofilstwo moje — to rewyraźnie
zakłopotane
mową
Marszałka. Prasa katolicka łączy agowanie na ból niewoli, to szukanie
zjazd i mowę z notą sekretarjatu Rady Ligi Narodów do Litwy, realnych podstaw dla wyzwolenia Pol
rosyjskiego
jarzma, gdyż
wyrażając przypuszczenie, że Matszałek nie chciał popsuć dosko- ski z pod
przed wojną 80 proc. naszego dziejonałej pozycji dyplomatycznej Polski zbyt ostrem
wystąpieniem,
wego terytorjum było pod jarzmem ropodkreślił jednak wyraźnie swe przywiązanie
do
Wilna i jego
syjskiem i niemożliwem było nasze wy
polskości. Specjalną pwasę przypisuje prasa dopuszczeniu
ko- zwolenie
bez rozbicia Rosji, a tylko 0respondentów litewskich
do udziału w uroczystości, uważając je
pancerzona pięść niemiecka mogła doza nowy gnsj pojednawczy wobec Litwy.
konać jej rozbicia. Moskalofilstwo pol
BERLIN.
14.8. (PAT). „Frankfurter Zeitung* donosząc o uroczystościach
wr- skie przedwojenne było przystosowaleńskich w depeszy swego specjalnego wysłannika, twierdzi, że obchód legionowy z u- niem się do niewoli, brakiem wiary w
wagi nt miejsce, w którem odbywał się, nabrał specjalnego charakteru i musiał uchomożność wyzwolenia się. Dzieje Polski
dzić w pierwszej chwili za cichą demonstrację przeciwko Litwie.
ujarzmionej
nie są wyłącznie dziejami
Dziennik podnosi jednak z uznaniem, że nigdzie — ani w przemówieniach oticjalnych, ani w prywatnych rozmowach radujących się świętem 8 tysięcy legjonistów —- irrederty polskiej, ale raczej dziejami
nienr ożna było zauważyć jakichkolwiek momentów agresywnych w stosunku do Lit- prób ugodowych i wielokrotnie wyławy. W ten sposób uroczstość nabrała cech obchodu kategoricznie stwierdzającego połski charakter Wilna i jego organiczną przynależność do Polski, przyczem powstrzymano niającego się prądu moskalofilskiego.
ND. nie stworzyła prądu, lecz siędo
się od wszelkich wrogich aluzyj w stosunku do mianowania przez Waldemarasa Wiina
SE Litwy.
niego przystosowała, gdy on wezbrał
ed względem politycznym większe znaczenie od mowy Marszałka posiada — zdą- w okresie kryzysu państwowego Rosji,
niem dziennika — poranek muzyczny, na którym przemawiał gen. Rydz - Smigły.
Dum Rosyjskich.
Korespondent podkreśla, że uroczystość wileńska wykazała, jak olbrzymią pop: a następnie
utrzyPrzywódcy Ndcji pragnęli
larnością cieszy się ten generał wśród legjonistów oraz w armii.
mać się na powierzchni, więc popłynęBERLIN. 14. 8. (PAT). „Vossische Ztg.* w depeszy z Kowna donosi, że wileńska
li z owym prądem. Była jednak w ich
mowa Marszałka Piłsudskiego wygłoszona z okazji Zjazdu Legjonistów Piłsudskiego wyideologji wewnętrzna sprzeczność, pewołała w Kownie ździwienie. Pisma litewskie podkreślają bezbarwność wywodów Marwna wrogość do kultury rosyjskiej o-

NOWY

klu artykułów o Polsce, jakie wymieniony
autor zamierza opublikować.
Pierwszy artykuł poświęcony jest budowie portu w Gdyni. Therive, który niedawno zwiedził Polskę wyraża się z niekłamanym zachwytem o olbrzymich rezul-

Bellota

|

wa Marszałka Biłsudkiego

„Associated

PARYŻ, 14. VIII. Pat. Znany pisarz
francuski Andre Therive ogłosiłw „Le Jour-

dniu

4

Marszałek mówiąc o Wilnie nie może pozbyć się wzruszenia.

Francuz o Polsce.
nal artykuł,

pocztowa

i

ko-

bolszewic-

kich wykorzystać ewentualny wojenny
zamęt. Lenin przecież także wykorzystał zamęt wojenny w Rosji. Ale jesteŚmy tak daleko
od ojczyzny Lenina.
Nasz stan wewnętrzny jest tego rodzaju
że propagandy bolszewickiej
się nie
spodziewamy.
A manifest III międzynarodówki oddaje nam
tylko wielką
usługę. Bo oto jeszcze raz ad oculos
całej Europy
powiada:
„Należy się
spodziewać, że Marszałek
Piłsudski
zajmie

lub z przesyłką

przeciw Karszałkowi.

Komintern

twierdzący,

лЫ

0 KENA

PEKAO

,

Międzynarodówki
Ш

z odniesieniem do domu

zagranicę 7 zł. Konto czekowe w PKO. Nr 80259.
sprzedaży detalicznej cena pojedyńczego
N-ru 20 groszy.

W
TR

miesięczna

dla dobrych rosyjsko - polskich stosun-

2024r

ułudy.

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

stycznemi

i nie przestając

wolucyjnych,

zaczął

knowań

oficjalnie

re-

rozróż-

niać swoją politykę od polityki Trzeciej Międzynarodówki”. Próby zbliżenia się Sowietów do tego lub owego
państwa kapitalistycznego były zawsze
wywołane

chęcią

uzyskania

kredytów,

kapitałów. Oficjaln'e odróżnianie TrzeBerezowski zapomina tu o tem, o ciej Międzynarodówki od rządu Sowie
czem Sam pisał w innym ustępie swe- tów jest wybiegiem dyplomatycznym,
go artykułu o geograficznem znacze- jest wywołane chęcią prowadzenia akniu ziem polskich dla Rosji. „Dawną cji rewolucyjnej w obcych państwach
Rosję
łączyła z polityką
zachodnią i nieponoszenia za ową akcję odpowieprzedewszystkiem . wspólna granica z dzialności. Znaną jest rzeczą że ci sa-

Niemcami,

osiągnięta

kosztem

rozbio-

ru Polski“. Przed stu blisko łaty pisał
Mochnacki:
„Rosja przez rozbiór Polski stała się europejską”. Ale tem dowodził Mochnacki, że gdy inne mocarstwa rozbiorowe z łatwością mogą pogodzić się z utratą polskich prowincyj; dla Rosji są one warunkiem europejskości, a więc byłyby najboleśniejszą stratą. P. Berezowski twierdzi dla
udowodnienia, że Rosja nie będzie dążyła do rozbioru Polski twierdzi:,,Dziś

cofnąwszy się terytorjalnie na wschód
Rosja przestała być państwem, posiadającem żywotne interesy w Europie
środkowej... Rosja ogranicza, według
p. B. swą rolę w Europie przedewszystkiem do zagadnień
gospodarczej i
społecznej natury.
Czy zagadnienia
gospodarczej i społecznej
natury nie
wymagają polityki aktywnej,
nabytków terytorjalnych? Czyż zabór Galicji Wschodniej „dającej Rosji, dzięki
korytarzowi czeskiemu wspólną granicę z Czechosłowacją
nie dał by jej
wpływów w Europie środkowej, bardzo znacznych wobec tradycyjnego mo
skałofilstwa Czechów? Czyż zabór Ga
licji Wschodniej nie przyczynił by się
do uzależnienia od siebie Rumunii, pozbawionej wspólnej granicy z Polska,
i nie otwierała by się perspektywa na
Bałkanach?
gry

Przed wojną światową Austro -Wę
i Niemcy, państwa liczące razem:

przeszło 100 miljonów ludności stanowiły mocny tront Europy wobec Rosji.
Dziś środkowa Europa zbałkanizowana, składa się poza Niemcami z szeregu drobnych słabych organizmów. Pol
sko - rumuńska barjera jest niezrównanie słabsza od niemiecko - austrjackowęgierskiej, co musi żywić w Rosji pra
gnienie nowych zdobyczy na zachodzie
Cała prasa rosyjska
emigracyjna
bez różnicy odcieni jest wroga wzgleędem granie polsko - rosyjskich, zakreślonych

Traktatem

Ryskim;

Kadeci,

monarchiści, s-r-rzy, występują
przeciwko nim. Rosja
pobołszewicka dla
utrwalenia nowego porządku potrzebować będzie ogólno - narodowego przeciwziącia, 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

Gdy
polski

nie

będzie

za czasów
odsunął

antypolską,

Batorego

Rosje

miecz

na wschód,

zdo-

była ona chaństwo Kazańskie, przeszła Ural i rozpostarła się na niezmierzonych obszarach Syberii. Ekspansja rosyjska na Wschodzie dała jej siły do
aktywnej polityki na Zachodzie,
siły
na

ujarzmienie

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 pisze p. B.: „Gdyby sowiecka Rosja оstała się na długie lata w swoim pierwotnym charakterze wielkiego ogniska
energji rewolucyjnej i gdyby uważała
nadal za sprawę najpilniejszą dla siebie pokonanie świata kapitalistycznego

w drodze światowej rewolucji komunistycznej,

państwem

nieubłagana

walka

z Polską,

oddzielającem Rosję od Za-

chodu stała by się naczelną zasadą po-

lityki sowieckiej. Dla tej zasady Sowie
ty musiałyby poświęcić szereg) interesów

żywotnych,

ludzie

głoszą,

związanych

ze stabi-

należą

do

Kominternu

(Ko-

że są otoczone

przez

państwa

burżuazyjne, i te zamierzają napad na
Rosję sowiecką, ale nastąpi rewolucja
w owych państwach, która da warunki pomyślne nietylko zwycięstwa Sowietów, ale całego życia gospodarcze
go, opartego na zasadach komunizmu.
Wywołuje to bojowy nastrój
wśród
ludności. Żaden rząd Europy powojennej nie pracuje tak usilnie nad psychicznem przygotowaniem do wojny swe
go narodu, jak rząd sowiecki.
Wojny-z Sowietami nie da się uniknąć, 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 antysowiecką 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 spornych Rosji za cenę pokoju. Lecz nawet ów kawał Polesia przez nas posia
dany

ma

dla

nas

ze wzgłędów
bowiem

na

olbrzymią

wartość

geograficznych,
kresach,

ale

nie leży

właściwie

w

centrum Polski. Ale nie dosyć tego. 0bjekt sporu polsko - rosyjskiego wynosi 185 tys. klm. kw. leżących poza granicą

Corzona,

t. j. stanowią

ziemie,

(Galicja, Wschodnia, Wojew. Wołyńskie, Wilenskie,
Poleskie i Nowogródzkie), które ententa zamierzała oddać
Rosji. Pretensje Rosji idą jeszcze dalej, pretendowała by w razie powodze
nia do połowy
naszego
terytorjum,
na którem mieszka jedna trzecia ludności Polski. Oddać Rosji dziejowy objekt sporu polsko - rosyjskiego — to
przekreślić

naszą

przyszłość,

naszą

faktyczną
niepodległość,
zmarnować
więc szereg pokoleń i zapomnieć o całej naszej przeszłości.
P. B. marzy o przymierzu z Rosją.
Lecz przymierze
jest uwarunkowane
wspólnem

Polski.

Od wojny Chińsko - japońskiej w
1894 r. aż do pokoju w Portsmut Rosja była pochłonięta sprawami wschodnio - azjatyckiemi. Ideolog owej polityki rosyjskiej, ks. Uchtomskij rozwijał teorje panazjatyzmu.
Kłęski na połach Mandżurji przenoszą
aktywność
polityczną Rosji do Europy, celami jej
polityki stają
się znów cieśniny Bosioru oraz Galicja Wschodnia. Polityka

mi

mitetu
Trzeciej Międzynarodówki) i
do Centralnego Organu Rządu sowieckiego.
Taktyki rewolucjonizowania
Euro
py nie wyrzekają się Sowiety, lecz od
czasu do czasu potrzebują „peredyszki* (przerwy odpoczynkowej).
Dia usprawiedliwienia swych niepo
wodzeń gospodarczych wobec swych
mas robotniczych
Sowiety wciąż im

niebezpieczeństwem.

Czy

Rosji zagrażają Niemcy, z któremi ona
nie graniczy? Nie, ale Ukraincy i Biaiorusini, których ona tworzy przeciwko
nam. W imię czego ma Rosja nas bronić od Niemców, Mamy być jej pomocni w odbudowie gospodarczej, w prze
prowadzeniu

inwestycyj,

mamy

w

tej

dziedzinie zdystansować Niemców, my
którzy jeszcze sami nie odbudowaliśmy
i bez obcej pomocy nie możemy dokonać potrzebnych dła naszego
dzwignięcia
stycyj?

się gospodarczego

inwe-

Zbliżenie się z Rosją jest to ndckie
marzenie,

ani

ani

podniosłe.

Władysław

realne,

Studnicki.

PERSONALAS,
ENSIEKIKE TIE
уа

Klasyfikacja Infu

Małej Ententy.

PRAGA, 14.VIII. PAT. Ostateczna
klasyfikacja lotu Małej Ententy i Polski przedstawia
się w następujący
Sposób:
Pierwszą
nagrodę
zdobył
aparat czechosłowacki, drugą—rumuński, trzecią
czechosłowacki,
czwartą
rumuński. Na piątem miejscu znajdu-

je

się

szóstem
muński,

aparat

jugosłowiański,

na

rumuński, na siódmem— ru-*
na ósmem polski, na dzie-

lizacją nowego ustroju w kraju i konie-

wiątem

cznością

rumuński.
Nagroda polska przeznaczona była
dla tego państwa, którego lotnicy zdo:
będą największą ilość punktów. Nagrodę
tę zdobyła
Rumunja,
która

poprawienia

swoich

rozpacz-

liwych
stosunków
gospodarczych.
Kwestja wojny z Polską i wcielenie obszarów polskich do
siederowanych

ków.
„Nasze
ziemie
wschodnie nie
przedstawiają naprawdę dla Rosji re- republik sowieckich byłyby
najważalnego znaczenia. Ruchy narodowośniejszem zagadnieniem
polityki rosyjciowe znacznie zmniejszyły aktualność skiej, uzasadnionem przez ogólny plan
starej idei
moskiewskiej
„zbieranie strategiczny rewolucji światowej.
ziemi ruskiej*; wartość zaś gospodarP. B. ma nadzieję, że Sowiety nacza naszych prowincyi wschodnich, w wrócą ostatecznie z ideologji rewoluznacznym stopniu poleskich pustkowi, cyjnej. Widzi już pewne
symptomy:
nie przedstawia dla Rosji, mającej pod „„rząd sowiecki niejednokrotnie kusił
dostatkiem niewyzyskanych terenów, się o zbliżenie z państwami kapitali-

czechosłowacki

razem osiągnęła 22.052

i

dziesiątem

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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ECHA KRAJOWE
Lisi z Polesia.

—

dowa

SŁOWO

Zmiany

administracyjne

sieci pocztowej

, wyłkowysk

osuszania.

—

—

Grodno

Skutki

Kolej

—

—

Piany

odbudowy

Kowai

—

i projekty

państwowości

Znaczenie

Polski, dodatnio oddziaływać zaczynają na
Kresy nasze, wpływ zachodni, polski:j ku:
tury pomału przenikać zaczyna
pustkowia
Polesia a zmieniając warunki bytu i produkcji, przeistacza stopniowo
dotycnczasowy
"charakter kraju. — Przedwojenne
dziewiczo smiętne Polesie, tak uroczo
Opisywane
przez Kraszewskiego, Rodziewiczową, Pola,
/ajsenhoffa, dziś przy redukcji lasów 102parteiawanych puszcz 1 uroczysk, przeistaczu się z wolna, lecz stale
pod
wpiywe
nowych haseł i prądów 1dącycn z zachodu.

A nam

starym, co pamiętamy

czasy

ZAGRZEB. 14.8. (PAT). Wczoraj na placu Vitaczyca doszło do burzli
wych scen. Członkowie chorwackiego związku młodzieży pobili pewnego koiportera i wyrwali mu z rąk dzienniki białogrodzkie.
Kolporterem był pewien emigrant rosyjski, który w czasach Rosji carskiej był profesorem uniwersytetu. Cała prasz zagrzebska jednogiośnie potępia ten czyn młodzieży.

lub
piasku
żwirowego.
Żadnego
aż do
dugroburskiego kanału poważniejszego mostu nie będzie a linja
przechodzić
będzie
wśród wyżyn piaskowych stanowiących dro
gocenny materjał
nasypowy na miejscu —
dla wyrównania wklęsłości błotnych.

Rozbu-

dla

Polesia

tej drogi

przybliża

ich do

Województwa

i

r

wołano do życia Radę Gospodarczą Powiatowa, złożona z delegatów agzystujących w
powiecie Związków Zawodowych, jako stałe przedstawicieistwo
potrzeb
ekonomicznych i gospodarczych powiatu na czele organizacji, do jej dokompletowania i uruchomienia wybrano zarząd tymczasowy, powołując do niego delegatów, ze związku nau-

nu.

iejscowe nowe organa uutonomiczne, zanależy
doprowadzenie
zaliczyć
| do

wględnej równowagi
w
budżecie gospodarstwc powiatowe w
Kamieru
Kuszyrprzez 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
poprawę i ułatwienie komunikacji obszernego
powiatu. — A choć prace w tym kierunku,
nazwać właściwie można dopiero zapoczątkowaniem istoty poprawy dróg, choć technika ich wykonania jest zbyt
szablonową,
bez uwzględnienia każdorazowych
waiunków potrzeby danej drogi i sposobu jej poprawy to jednak faktem jest to, że, pomimo
tak niedawno istniejącej na kresach autonomji 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 siedziba Macierzy Polskiej z obszerną sala ze seena na przygodne przedstawiżnia lub dla kina — 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 niemieckich klawiszowych
dyli posuwa się i ujętą
jest w całokształt kilkoletniego planu
metjo

racyjnego, przy równoległym uregulowaniu
zaniedbanych
serwitutów i scaleniu
gtuntów, porozrzucanych drobnych
rolników
zredukowanych ośrodków folwarcznych.

życia ekonomicznego i zbiorowej produkcji
powiatu.
Prace
przygotowawcze
dla osuszenia
błot i trzęsawisk powiatu zajmujących około 80 proc. jego przestrzeni również
rozpoczęto. — Plan osuszenia dokładnie opracowany przez inżyniera Rychaiskiego znajduje
się w Województwie czekając na
zatwierdzenie. Obejmuje on główny kanał, prawie
przez środek powiatu, z południa na północ,
ku dorzeczom
Prypeci
Ściągający
wody,
przez Kamień, majętności Krynicy Worodzomlu, Zalazia Borki do rzeczkt Bryszczy , stanowiącej dorzecze Prypeci, wpadać będzie
na wschód od Horek do tejże Prypeci. Ciągnie się on śladem
dawnych
przedwojennych kanałów, zapoczątkowanych z początkiem wieku przez inżyniera Skorynę, działającego w ekspedycji Jenerała Żylińskiego,

gdyż wszelkie próby skierowania wód z pookazały się
wiatu do Turgi czy Stochodu
nie do przeprowadzenia.
Niezależnie od tej arterji wodnej, zaprojektowanem jest w planie inżyniera Rychalskiego, 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 powiatu ujęty widłami obu kanałów doprowadzony do stanu ostatecznego osuszenia, by
przeistoczyć nieużytki i trzęsawiska na dochodowe przestrzenie.
Zapoczątkowane na planie te zasadnicze
dla Polesia prace, oczekiwać muszą ich uruchomienia, aż do ukończenia regulacji ser-

witutów

i komasacji

Hans

pionowo

od

Kowla,

z poitdnia

przez

na

Kamień

północ

w

Koszyr-

ocznie

ski, Wiełką Głuszę, Drogiczyn, Wołkowysk,
Grodno,
Studzia pierwotne p
wytknięciu 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 nieznaczącemi odchyleniami. — W nielicznych tąkach nad Prypecią, które droga ta przetnie
grunt jest napływowy z podglebiem
gliny

$ZMORA
Związku
przyjmuje
Informacyj

ŁO

godz. 11—1
ws

Artystów
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T UI CWE

LS W

z

ktują.

błyskawicznej
cieczki.

(Dokończenie).

Wincenty

się

rektózana-

o stosunkach

tu

dzinę.

Obaj korespondenci królewieccy są
b. oficerami armji niemieckiej i w okresie wojny światowej brali cznny udział

Bezpośrednio

z Kowna

otrzymaliśmy

Ko-

nasze tra-

Łubieński.

podajemy

w

skróceniu.

udziela

1928—29

Sekretarjat

ZW

wy-

WY I W

do

}акко!-

wiek nie zawiera
on napaści, temnierniej
znajdujemy w niem przykre, jaskrawe
do-

wody do pewnego stopnia tendencyjnego о-

12 II piętro.
CU VU WY SC

o

8166

ZY

T US

ŁY AJ

1914 kw. kilomietrów przy 365 tysiącach ogółu ludności.
Jest to powojenny
nowotwór polityczny powstały z obawy mocarstw
koalicyjnych aby nie dać jednak Polsce... zbyt dużego dostępu do morza.
Memorjał Polskiego Komitetu Narodowegn 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 George. Jemu to głównie należy zawdzię:

...Żółtawo-zielone wzgórza od Za:
chodu i wschodu. W ich obramieniu:
rozległa, płaska i niska
kraina.
Po
tej, nieco ku morzu
pochylonej równinie toczy zwolna swe
Szarawe wody potężna Wisła
tworząc
rozległą
deltę, pełną starych odnóg i ramion,
kanałów, rowów i zbierając dość liczne dopływy
z otaczających
deltę
wzgórz. Nad ciemną
zielenią lasów
rozpostartych tu i owdzie po wzgónie posiadamy na
rzach, nad seledynem łąk i pastwisk, czać, że Gdańska
prawach
z
1772
roku.
Tylko Gdańsk
wśród
garbami
piaszczystemi
nad
odłączono
od
Rzeszy
a
umowy podciąg:
wydm
pasem
nad
pól,
żyznych
pisane
w
Warszawie
aż
dopiero
w
szare nienących się wzdłuż morza
październiku
1921
r.,
zawierające
244
bo, rzadko czyste i wpadające w launormowały
jako tako:
zur, o wiele częściej lekko zamglone, artykułów
a jeszcze częściej zasłonięte
szybko charakter prawnopaństwowy Wolnego
mijającemi się obłokami
lub ciężkie- Miasta Gdańska tudzież jego stosunku do Polski. Wszelako do dziś dnia
mi chmurami.
ani pod pierwszym ani pod
drugim
Z tego krajobrazu wyrastają u Zz4- względem zupełna jasność bynajmniej
chodniej krawędzi dwa stare miasta nie panuje...
pomorskie Gdańsk i Tczew a u kraPodczas gdy up. p. Komisarz Ligi
wędzi
południowo
- wschodniej
dwa Narodów orzekł w listopadzie 1924 r.,
miasta krzyżackie Malborg i Elbląg. że terytorium Wolnego Miasta GdańDwa ostatnie martwo leżą, natomiast ska jest państwem w międzynarodoproi.
Gdańsk dzięki swemu położeniu geo- wem
słowa,
tego
znaczeniu
prze- Juljan Makowski przeczy by Gdańsk
graiicznemui topograficznemu
miasta nad Balty- był wogóle państwem,
twierdząc
że
wyższył wszystkie
a suwerenność nad Qidańskiem należy
do Królewca
kiem od Szczecina
Tczew, ważny port rzeczno-morski i bezsprzecznie do Polski. Podziela jepierwszorzędny węzeł kolejowy ma go poglądy prof. Ludwik Ehrlich. Odmawia Gdańskowi charakteru państwa
wielką przyszłość przed sobą. (*)
Miasta pani Levesque.
Wolnego
Oto terytorjum
Rozbieżności
wśród
Gebiet der Freien opinji uczonych jest mnóstwo. TrudDas
Gdańska,
powierzchni no się temu dziwić — powiada prof.
Danzig, mające
Stadt

gawędki. Rozmawialiśmy

„Times'a“,

ka-

te-

naogół rzadko,
i po-

po litewsku, po pol

stali nagle bez przewodu
sądowego
rozstrzelani.
Teleionowat on natychmiast do gen. Gruz'a i przypomniał
mu o swojej wizycie i oświadczeniu
Obregona. Odpowiedź Gruz'a brzmiała:

„Wszystko

to jest słuszne,

lecz

ja

m. in.

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

sądowego, ponieważ — według słów
Orei — „generał Obregon nie wierzy

niczą

dskiego.

rzekł

Francisco

Calles

i

Morones.

Może

pre-

zydent nie jest współwinowajcą, lecz
świetlenia:
w winę aresztowanych”. (Chodzi tu o mniemam, że Calles znał winnych i za
Już dawno dzinnikarzy
litewscy chcieli
każdym razem
usiłował ich ratować
zwiedzić pogranicze (linję demarkcyjną) li- spodzianką; wyrażali nadzieję, że Waldema- braci Pro i Segurę. Przyp. Red.)
Cruz odmówił wówczas przyjęcia przez oskarżenie katolików. Jak Neron
tewsko - polską, aby sprawdzić pogłoski o ras zmiękł, że puścił litewskich dziennikarzy
pozwoli Orei, który musiał zadowolić się roz- zwalił winę za pożar Rzymu na chrze
koncentracji wojsk polskich, które miały wy do Wiłna, więc teraz niechybnie
dziennikarzom
polskim
przyjechać
do
Kow- mową z jego sekr., senorem Renatem ścijan, tak Calles obwinia katolików o
ruszyć na Litwę, i wojsk litewskich, mająTen zezwolił mu przej- zamordowaniu Obregona. Nic nie jest
cych za zadanie odeprzeć napad Polski. Pi- na. Prosili nas, żebyśmy urządzili to i byli Guerra Leal.
rzeć
akta.
Orei,
przejrzawszy wszyst nieprawdopodobnem w polityce meksała o tem szeroko prasa nietylko polska i bardzo zdziwieni, gdy dowiedzieli się żeśmy
kie
dokumenty
pilnie,
powiedział: „To sykańskiej, a w każdym bądź razie faprzyjechali
zupełnie
prywatnie,
na
wynajęlitewska lecz i zagraniczna i to bardzo nas
kompetencje nie jest akt oskarżenia, lecz meldunek ktem jest, że wszyscy „liberales", któintrygowało.
Jeszcze
więcej
ciekawości tym samochodzie i że nasze
zmarli
wzbudzała ta sprawa w zwiążku ze zjazdem nie sięgają tak daleko(?). Nazajutrz w nie- policyjny". „Jednakowoż to wszystko rzy w ostatnim dziesiątku lat
co
posiadamy“
—
odpowiedział
sekre
gwałtowną
śmiercią,
byli
zabici
przez
dzielę
otwarto
zjazd
legjonistów.
Nabożeńtegjonistów w Wilnie, na który jak donoszono miało się zjechać 70.000 legjonistów
(?) stwo, po nabożeństwie uroczystość poświę- tarz. „, Acóż sądzi szei policji o winie innych „liberales*. Wystarczy przypoPiłsudski, cały gabinet ministrów generali- cenia sztandaru, następnie zebranie w Redu- aresztowanych?'* — spytał Orei. Od- mnieć tylko nazwiska: Venustiano Ca
była niezwykła: rranza, Manuel Diegnez, Jezus Carran
cja i na którym Piłsudski miał wygłęsić wiel cie, gdzie zgromadziło się około 2000 osób. powiedź sekretarza
„Bracia
Pro,
Miguel
i Humberto — za, Francisco Villa, Emiliano Zapata,
Zaczęło się przemówienie marszałka Piłsukie przemówienie polityczne.
Poczyniliśmy
skališimy

odpowiednie starania, uzy-

pozwolenie

ministerstwa

spraw

we

wnętrznych i w sobotę 11 sierpnia wynajęwszy 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 samoczód, na którym chcielibyśmy jechać do

Wilna.
Oficer jeszcze grzeczniej
poprosił
nas o nazwiska, spisał je, natychmiast skomunikował się z kimś telefonicznie i oznajmil

nam,

że możemy

jechać

z szołerem

na

ką Pohulankę. Wszyscy chciwie spoglądali
przez okna samochodu, jak też wygłąda ta

w

na

dążyliśmy wprost do „Pata”, jak nam wskazał oficer na pograniczu. Tu już czekali na
nas dziennikarze polscy. Nastąpiły wzajemne prezentacje, zawieranie znajomości, po-

własnym samochodzie dalej. To też i poje'chaliśmy. Do Wiłna wjeżdżaliśmy przez Wieł

codziennie

się

wiesiały sztandary, mijaliśmy jakis
wielkie budynki bez oken i drzwi(?!)

dnia 15 b. m.

Szkoły

toczących

nasza stolica. Nad bramami,

аг-

niu w urzędowemi „Lietuvos Aidas* od jego
wysłannika, a opisujący uroczystości wilcń-

skie.
Artykuł

walkach

opowiadają w Kownie.

popołud-

wczoraj

w

renie Wileńszczyzny i Kowieńszczyzny. Podczas rozmowy posługiwali się
językiem francuskim, który posiadają
dość biegłe.

Sztuki Kinematograficznej

w lokalu przy ul. Biskupiej
I CD WA

jeszcze organa

przekonać

tykuł jaki ukazał się tam

FILĄOWA

Nad polskiem morzem.
Wrażenia

re po macoszemu

„„Ostpreu-

kompanji
por. Koszelewski
udzielił
przybyłym informacyj o miejscowych
stosunkach narodowościowych. Wizyta dziennikarzy w Rykontach trwała go

Lo dziennikarze lifewscy

szyrskiego.
Całość jak wyżej wspomniałem, uważać
można jedynie za zapoczątkowanie syzytowej pracy kuliralnej, którą Polska na Kresach rozpoczęła w pierwszym — dziesięcioleciu swojego istnienia. I jako taką pracę naszą rodzimą radośnie ją witamy, bez optymizmu, świadomi braków i tych działań, któ-

zapisy na rok szkolny

szczegółowych

Kamienia

redaktor

panujących. Z winy szofera zbłądzono,
to też zwiedzanie granicy z racji zmro
ku nie mogło mieć miejsca. Dowódca

gruntów. włościańskich

tej mierze na terenie powiatu

—

ssiche Ztg“ i p. Fryderyk Holstein
daktor „Koenigsberger Alig. Ztg.'*
rzy korzystając z pobytu w Wilnie
pragnęli zwiedzieć pogranicze aby

i i dworskic h bez
zakończenia
których to
prac, są nie do przeprowadzenia
prawem
Dodatnim również jest faktem połaczenie przewidziane współki wodne, mające techstecią
agencyj
pocztowych
z powiatem nicznie dokonać osuszenie kraju. Nikt
bowszystkich
gmin
i posterunków
policyj- wiem z rolników nie przystąpi z gotówką
nych, tak, że obecnie w tak zapadłych na- ani weźmie zobowiązań współki
bez
powet miejscowościach jak
Wielka
Głusza, przedniego dokładnego obeznania się z poBoki Chotyszów regularnie, parę razy na ty- wierzchnią i granicami, przypadać mających
dzień, poczta
dochodzi,
zdala świecą się w osuszeniu na jego dole. Miejmy nadzieję,
uruty i słupy telegraficzne a listy,
wzór że nim prace komasacyjne i serwitutowe zazachodu, przez liston
są
adresa fo
wej .pracy kulturalnej, którą Polska na Kre
doręczane; opłatę
w
1 i przekazow
na zaopatrzyć w kredyt i gotówkę do osuszamiejscu agentury pocztow: załatwiają
nia nieodzowną.
ównocześnie z tem komisja inżymerów
W braku cyfr porównawczych sąsiednich
pizysłana z ministerstwa
dokonczy.a
swe
kulturalnych
o dokonanych tam
powiatów
prace w wytknięciu i ustaleniu kierunku no
pracach,
kończę
ten
pobieżny
mój
szkic w
wo zaprojektowanej Urogi żelaznej, mającej

kierunku

Mosberg

umieszczonym

miejscu

jeszcze
przed pańskim
przybyciem
poleceniom
„Podczas prezydentury Calles'a by do mego biura i wbrew
otrzymałem
rozkazy
łem dwa razy w Meksyku, w roku ze- gen. Obregona
te
szłym zaś miałem możność
odbycia zrobić to, com uczynił”. Rozkazy
dłuższej podróży przez ten kraj i do- były wydane o ile mogłem się dowiekładnego poznania jego
socjalnych i dzieć, osobiście przez prezydenta Calpolitycznych stosunków. Stwierdziłem les'a wieczorem,, 22 listopada, i nawówczas, że prezydent Calles
pano- kazywały natychmiastowe stracenie awał nad Meksykiem podobnie, jak Le- resztowanych. Sam Gruz przeraził się
nin nad Rosją, w 1920 r. Ilekroć po- takiego gorączkowego, nielitościwego
pełnione zostało
jakieś
morderstwo, pośpiechu i zapytał, jakie formalności
zwalał on winę na katolików,
by ich ma zachować aby straceniu nadać posdyskredytować, a równocześnie,
by zory wymiaru
sprawied.
lecz Calles
zapobiec walkom rewolucjonistów po- odpowiedział ze zwykłą szorstkością.
między sobą. Pod określeniem „rewo- „No quiero iormas, sino ol hecho* —
lucjoniści** rozumiem rozmaite rewolu- „żądam nie formalności, lecz czynów*.
cyjne partje, popierające Calles'a, a w
Wszystko to należy do przeszłośszczególności Moronesa
i „croni*
z ci, lecz wiąże się ściśle z obecnym kry
jednej strony, zaś Obregona
i jego zysem meksykańskim. Obregon został
„agraristas” z drugiej. Partje zażarcie zamordowany przez przeciwników powalczyły pomiędzy sobą o podział łu- litycznych, którymi nie byli katolicy,
pu, jaki miał się odbyć po objęciu pre- a prezydent Calles ponownie
uciekł
zydentury przez Obregona,
i — mo- się do
metody
strategicznej,
która
jem zdaniem — wszystkie zamachy na przyniosła tak „dobre* wyniki w listo
Obregona w ostatnim roku dokonane nadzie 1927 r. Złożył całą winę na kabyły przez komunistów.
Dynamitowy tolików i oświadczył, że zamiarem jezamach na Obregona w listopadzie r. go jest odszukać „moralnych sprawub. nie był dziełem
katolików,
lecz cow“ mordu i „dla przestrogi* stracić
właśnie antyklerykałów, którzy nie po- niektórych katolików.
Wszystkie
siadli się z oburzenia z powodu
zatelegramy w Meksyku
projektowanego przez Obregona
po- donoszą o wielkich zamieszkach. Lecz
działu zdobyczy. Prawdopodobnie sam trudno wyobrazić sobie, by zamordoObregon nie wierzył w to, że zama- wanie Obregona przez „religijnego ta
chowcami byli katolicy. Prawdopodo- natyka'* miało wstrząsnąć podwalinabnie zamach był sprawką politycznych mi Meksyku, jesli — jak raz po raz
przeciwników
powiedział — a skoro zapewnia Calles — walczący katolicy
dowiedział się, że 4 osoby z powodu li stanowią znikomą, zdyskredytowaną i
tylko posądzenia mają być stracone pogardzaną mniejszość? Raczej chyba
posłał swego rzecznika senora Artura kryje, się tu coś, czego cenzura
nie
Orei do szefa policji,
gen.
Roberta chce przepuścić.
Cruz w celu zbadania,
jaji materjał
Mój pogląd jest taki: wszyshtkie
dowodowy posiada policja,i celem bez zeszłoroczne zamachy na Obregona by
warunkowego domagania się przepro- ły dokonane przez członków
rewoluwadzenia
publicznego postępowania cyjnych organizacyj, którym przewod
ku, pisze

Wschodnio-pruscy dziennikarze zwiedzają granicę.

Wczoraj o godz 8 wieczorem przed
kancelarją
kompanji K.O.P.
w Rykontach zajechało auto wiozące
czycielskiego,
ze Związku Osadników i ze
Zrzeszenia Organizacyj
Rolniczych. — Za- dwóch podróżnych. jak się okazało by
Obaj korespondenci
królewscy są
kres tej Rady obejmuje
wszelkie
objawy

Do niezawodnych plusów tych zapoczątkowirych prac, podjętych
badz to
przeż
decydujące w stolicy,
bądz 10 przez

liście z Paryża,

naczelnem

pitan
FrancisMc.
Cułlagh,
wybitny
dziennikarz
angielski, . znany
autor
książki o prześladowaniu
chrześcijan
w bolszewji i o š. p. ks. Arcyb. Ciepla

łogrodu, że tamtejsze koła polityczne nie biorą tragicznie ostrego tonu zagrzebskich mów politycznych i sądzą, że przez spokojne oczekiwanie da się
Białogrodem a Zagrzebem i że jednolity
wyrównać nieco konflikt między
ze względu na przeciwieństwa
utrzymać
dłużej
się
da
nie
front chorwacki
wnętrzne bloku chorwackiego.
Koła białogrodzkie zamierzają z końcem września wystąpić z inicjatyły powia siecią placówek dla obsług i pośrednictwa ekonomicznych potrzeb drobne- wą w sprawie Chorwacji i wyszukać odpowiednie podstawy do porozumiego rolnictwa
i folwarcznej
produkcji. —
nia. Żądanie komisji parlamentarnej, dotyczące wydania posłów Popowicza
Wraz za tem za inicjatywą p. starosty po- i Jowanowicza zostało dziś przyjęte jednomyślnie przez Skupczynę.

nowania carów
Alieksanara
Il
па 5
raźniej się staje
s uporczywie
go
w
kraju
szepcze, że pomimo panuj
1 rozterek, Lo
cn Jsu, pomimo tylu
nam
będzie
nas grębią, z czasem, d
na tvcł: rozdrożach
z wspćłną Ojczyzną, pod jej nowewi hasła-

przecinać

W
na

Bia-

z

donosi

Zeitung**

Allgemeine

„Wiener

(PAT).

14.8.

WIEDEŃ.

do stolicy a łącząc najkrótszą drogą Lwów,
Wschodnią Galicję respektywę
Rumunję z
z Grodnem, Litwę z Królewcem daje możność szerokiego
bezpośredniego
eksportu.
W Kamieniu powstaje
centralna
kasa
Stefczyka,
pod jej patronatem
wszystkie
gminy otwierają oddziały kas ogarniając ca-

Okregona.

Wybitny publicysta angielski o zamordowaniu

W Białogrodzie mają nadzieję zażegnać konilikt
z Zagrzebiem.

żelaznej

jest dla rozwoju
ekonomicznego i handłowego pierwszorzędnej
wagi. Uprzystępniając dla zbytu i handlu zapadłe przestrzenie

Poleskie,

AETODY САМЕ А.

Zajście w Zagrzebiu.

Popierajcie
nie

schematy

podciągnąć

się

nie

da.

To tylko jest faktem, że suwerenności Terytorjum
Wolnego
Miasta
Gdańska - nie posiada.
Nazewnątrz
występuje za Gdańsk—Polska; bronić
swej udzielności Gdańsk nie ma prawa; zdany jest na opiekę Ligi Narodów i Polski; nie ma swego terytorjum
celnego; tworzy pod względem celnym
część terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; nawetw administracji wewnętrznej jest krępowany przez nadzor komisarza Ligi
Narodów;
traktaty za

Gdańsk

zawiera Polska i rejestrujew

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

W

mowie

wali

pieśń,

Kowna,

zaczynającą

do

Kowna!*

nej strony a Anglji z

drugiej nie da-

Jakimże zbiegiem okoliczności dostał się Gdańsk z otaczającym go
okręgiem
Prusom i wszedł
niemi do Rzeszy Niemieckiej,

do Cesarstwa
podczas

Niemieckiego?

układania

wraz z
poczem

A _ oto

się trzech dworów,

petersburskiego, berlińskiego
i wieSt. Kutrzeba. Organizacja Gdańska, deńskiego 0 drizgt rozbiór Polski (w
*) Według geograficznego zarysu St. Pa- nieoparta
zapewniono
królowi
na wzorach
znanych
do- Petersburgu),
włowskiego w księdze zbiorowej „Gdańsk*, tychczas prawu
pruskiemu
Gdańsk
jako...
odszkodomiędzynarodowemu
i
bieżąwydanej przez Ossolineum w roku
politycznemu, pod przyjęte powszech- wanie za uczestniczenie w wojnie prze« Vm.

że

——nie

się

Należy

od

słów:

„Do

podkreślić,

że

NUTS

ludność brała bardzo mało udziału w uroczy
stościach i na ulicach
widziało
się więcej

przyznali

się, że należeli

Serrano,

Fortunato Maycott,

francuskim

conć-

res les rebelles francais!
Słusznie pisał Askenazy:
„Takim
to niesłychanym
sposobem,
przez
na

na Francji,

Polsce,

iako

nagrodę

Gdańsk

stał

za

się

ISSN

„Zinfa“

były majster

Paweł

i „Dwocowa“

MINTIS

=

firmy

Bure

L:

Poleca
najlepsze
i nejrozinaitsze
zegarki oraz Sumienną
naprawę poS$Ą
cenach przystępnych. Filji nie posia- pzy
da. Ża podszywających się pod firmę

Żądać wszędzie.

nie odpowiada.
Wilno, Mickiewicza

9-7e6€

TA

Francji, ściśle i dosłownie prze-

AO

WITOLD JUREWICZ

M Piagaqki w taione

ciwko

rozbój

„Daniusia“,

Są wyśmienite.

ciwko

rozbój

NTT

fabryki

L. 0. P. P.
buntownikom,

TENS TIA

CZEKOLADKI

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

L]
4.

Sm

1909 r. nowego kasyna. Dopiero w kościołem na wzgórzu a morzem na
dziesięć lat potem, już gdy Gdańsk dole ma już dziś wygląd eleganckiego,
stał się wolnem miastem zabrano się
do gruntownego €urop-izowania
Sopotu. |—przyznać trzeba —udało
się!
Nowe Kasyno z roku 1919-go, 0sobliwie

hotel

przy

niem,

wielkoświatowego miejsca kąpielowego, stacji
klimatycznej,
kuracyjnej
miejscowości.
Dystyngowane
hotele,

wykwintne sklepy, ruch, strojność pukon- bliczności— wszystko to w'stylu „pierw-

może

Prus, milcząco
akceptowanym kurować z analogicznemi
na zacho- szej klasy". Dancing do trzeciej po
dzie Europy instalacjami. Pod wzgle- północy w Palast —hotelu połączony z
przez obojętną Europę".
Wszystko to, a i wiele jeszcze dem komfortu nic nie pozostawia
do produkcjami tanecznemi w
paryskim
innych rzeczy, jakże żywo staje w pa- życzenia. Przed Kasynem,
na plaży, guście, po wytwornych zakładach fryzmięci gdy przybywając z Helu,
stat- na morskiem wybrzeżu, ułożono wca- jerskich stosowanie najbardziej wyrakiem, wjeżdża się do portu
Gdan- le obszerny parkietowy plac (w ksztal- finowanych
zabiegów
tualetowych
skiego.
cie owalnym) przeznaczony dla... dan- niczego nie braknie. Tylko od czasu
cingów pod otwartem niebem. Tanzbo- do czasu przecina kabaret
„paryški“
den zowie się taka instalacja, Dancing jakiś ciężki i nieskończenie długi, naGiańsk—patrycjuszowskie miasto! na takim „Tanzboden* wieczorem, w szpikowany „witzami“ echt niemiecki
Co za okazałość,
dostojność,
szla- otoczeniu stoliczków z elegancką pu- monolog. Pozostałość lokalna...
Wychetność w każdym calu! Jakie pięk- blicznością, przy dźwiękach dobrego piele się i ją powoli z tego
parteru
ne; jaką głęboką zamożność czuć na jazzbandu—wcale łądnie i efektownie kwiatów.
każdym kroku! Stara, fundamentalna wygląda.
Autobusem elektrycznym
odcho-

łupem

Po innej stronie plaży

kultura...

‚ Jestże jaka zmiana
powojenna?
Nie spostrzega jej wzrok przelotnego
turysty. Może nawet przeciwnie
jest
„na

Ratuszowej

ła Fryderykowi Il-mu zagarnąć Gdańska wraz z Prusami
zwanemi
Polskiemi. Musiał on w traktacie podpisanym w Petersburgu zrzec się wszelkich pretensyj do miasta Giańska i
jego terytorjum.

wyraźnie,

Wilno jest nie połskie, lecz jego, Piłsudskie do spisku, a także nie możemy im te- Manuel Garcia, Vigil, Salvador Alvarado i Arnuifo Gomez.
go „Moje Wilno,
mnie
podarowali legjo- go udowodnić''.
Następnie spełnił Orei polecenie ORewolucyjni wodzowie, być może
niści, jako prezent wielkanocny* mówił Piłsudski. W tera miejscu zdarzył się nieprzy- bregona, żądając w jego imieniu pub- wreszcie wymordują się nawzajem, jejemny incydent: jeden z legjonistów zawo- licznego postępowania i oświadczając dnak zanim oni przepadną, mogą jesz
niewinłał: „A teraz daj nam Kowno!*.
Powstał że Obregon przeświadczony jest o nie cze urządzać okropne rzezie
lecz już na nych, i oto właśnie, według wszelkich
szum, lecz
Piłsudski
dalszem przemówie- winności aresztowanych,
niem zatuszował go. Po wyjściu z Reduty, zajutrz dowiedział się ku swemu zdu- danych, stoimy obecnie wobec jednej
można było zauważyć — jak niektórzy śpie mieniu, że wszyscy 4 aresztowani z0- z takich rzezi”.

zmiana

W 1712 roku podczas pierwszego.
rozbioru Polski opozycja Rosji z jed-

czuć było

maiej

awaantażć.

sklepów

nie zmalał,

a

W.

splendor
u

dzielnicy

bynaj-

Lautenbachera

przed

Ka-

synem daje formalne koncerty doskonała orkiestra. Wieczorami oświetlana jest od wewnątrz różnokolorowemi, zmieniającemi się ogniami
spora
fontanna — fontatne lumineuse — co
wcale

wdzięcznie

dekoruje

zabawę

jada się jak mało gdzie w Europie. zawsze tłumną. Nawprost Kasyna rzuDrobny szczegół, U Lautenbachera w cono w morze nową Spacerową
„diGdańsku, w Ratsweinkellerze, podają ge“, szeroką, z siedzeniami po obu
sole budzące
zdziwienie
wielkością. stronach przy balustradzie.
Głęboko
Skąd
takie? Niktby
nie zjadł.
Z sięga w morze.
Ma długości
455
Anglji. Dostawca angielski dostarcza metrów. U szpicy tej grobli znajduje
je wielkiej gdańskiej restauracji—sa- się przystań dla przybywających i odmolotem! Nowe czasy!...
pływających statków,
Bezpośrednio przed wojną nie po„Es ist ein Hochgenuss—czytam
wodziło się atoli Gdańskowi— nad- w najświeższym przewodniku po Sozwyczajnie. Interesowanie się nim ka- pocie—sich bei schóner Witteruny in
pitału zagranicznego malało...
;
der kóstlich-reinen Seeluft aut dem
Sopot—o którym mało
kto wo- so weit ins Meer hineinragenden Seególe wiedział na szerszym
Świecie— steg zu ergehen. „Krótko i węzłowaodczuwał coraz dotkliwiej brak irek- to: ein Hochgenuss!
wencji. Była bo też to, przyznać trzeZ miasta Zoppot zbiega ku moba, jako
kąpiele
morskie,
rzetelna rzu główna ulica: Seestrasse. Cały jej
wylot, nawet
cała dzielnica
miasta
„dziura“.
Nie pomogło
nic wzniesienie w przylegająca
do Seestrasse
między

dzącym

co

dziesięć

minut

z

dziej ożywionego punktu

najbar-

najwytwor-

niejszej dzielnicy miasta, jest się w
niespełna pół godziny w Gdansku. W
niespełna godzinę jest się przewygodnym 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 Wolnego Miasta wogółe. Monetą krajową
jest gdański gulden. Wartość jego wynosi bezmała
dwa złote. Za sto złotych: 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, wodę z sokiem etc płaci się w Sopocie
tyle guldenów ile w
Wilnie
lub
w
Warszawie złotych. Czyii: ceny w stosunku do Wilna i Warszawy — pod-

wójne.

}

SŁGWO

(arjer Gospodarczy
Zjem Wschodnich.
kości

W roku 1926-ym wwóz otrąb do
województwa
Wileńskiego
wynosił
| 5637 tonn, w tem:
|
do Wilna
4638 tonn
„ N. Wilejki
Э6Т
лу
|
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5
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752
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20,

„ Gudogaja
„Ignalina
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20“
5
tonn

w

notowany.

był

nie

roku

rozważanym

5

województw

do innych

Wywóz zagranicę był nieznaczny.
|
wywieziono do NieNajwięcej otrąb
Prus
do
miec (241 tonn), pozatem
trzeciem
na
tonn);
Wschodnich (163

miejscu znajduje się Łotwa (41 tonn).
Według stacyj nadania i miejsc przeznaczenia

eksport

zagranicę

przedsta-

wiał się następująco:
®
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tonn

Wywóz miał miejsce tak do innych
Do inzagranicę.
wojewodztw jak
nych województw wywieziono z terenut województwa Nowogródzkiego 761
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Z pogranicza litewskiego donoszą, że
w ciągu całego trwania zjazdu legionistów
w Wilnie,

wzdłuż

całej

granicy

władze

si

|

1

WA

-

donoszą,

Z Baranowicz

Bilans

handlowy

Przedewszystkiem
wyobraża sobie, że

mieckiego kupi

5431.
120

Wschód

15
Dziś
Wniebowz.
jutro

sl. g. 4 m. 24

Zach. sł. o g. 19 m. 05

„Rocha

meteorologiczne

w Gdańsku

taniej niż

u nas. Wystarczy powiedzieć, że reńskie 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!

, den!

|

Myliłby się jednak ktoby sądzi, że

> tadzież

Żyzna

tudzież

p

Zoppot'u teraźaiejsze-

panująca

stanowią

w

Zappotu

nim. dro-

specjalną

Osobistość. Najbardziej

oryginalną

Specjalnością

jest

Zoppotu

iego

przepełnienie publicznością napływową
— polską,

W Sopocie słyszy się mowę

pol-

Ską na każdym kroku. Wszędzie. Bywają momenty—np.

którym

przy

, Stołów ruletki—że język polski
le nad

| ‚

ze

góru-

niemieckim.

Та masa Polaków, którą się oglą-

da w Zoppot! Nie do wiary, nie do
pojęcia. Prawda, sporo Żydów unika-

, ląc

žargonu,

. polskim

posługuje

się

językiem

lecz przeważnie niemal

wy-

| łącznie mówią w Zoppot Żydzi po
, niemiecku albo po rosyjsku. Tedy
nie powołujmy się na Żydów. Najrodowitsi nasi rodacy zalewają Zoppot
| mową

|

polską.

I oni to, najrodowitsi Polacy,

sta-

Sprz.

Kupno

124.31
358.60

123,69
356.80

43.3 9

43,18

8.91

8.88

34.94

34.76

26.48
172.80
126.19
46,76

26.36
171.12
125.37
46,48

na dobę 157C.

barometryczna:

— Audjencje
wczęrajszym

jął dyrektora
w

sprawach

u p.

artyle-

urzędzie
12 bm.

P.

i pro

w towa-

minister

reform

Staniewicz w dniu

urlop „wypoczynkowy

ce-

łem wzięcia udziału w zjeźdźie legjonistów
w Wilnie.
W poniedziałek dnia 13 bm. p. Minister
urzędował w Okręgowym Urzędzie "Ziem-

2
wzrost ciśnienia.

Wojewody.

Polskiego

LOPP., poczem

W en.
przy

skim
w
Wilnie, omawiając
z
prezesem
Okręgowego Urzędu Ziemskiego p. St. Łączyńskim
oraz dyrektorem
Państwowego

Banku

Rolnego,

oddział

Białasa urzędnikami, omawiając
odbył konie- liminarza budżetowego

nowią tę publiczność która utrzymuje
wystawZoppot przy jego obecnem
Za te
nem i „europejskiem* życiu.
wszystkie obecne pompy
i parady
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 ulotnili się gremjalnie z Zoppot
Polacy?
Trzeba
byłoby
chyba
momentalnie
zamknąć budę.
A no, — zaiundowali nam GdańEleCarlo.
szczanie Polskie Monte
ganckie, przyjemne, jak my to lubimy i tuż pod bokiem. Jak się rzekło:
od Warszao 2 godziny aeroplanu

w Wilnie p. L. Ma

culewiczem szereg aktualnych spraw bieżących; między in. była szczegółowo poruszo"
na sprawa zorganizowania
opieki rolniczej
nad gospodarstwami
scalonemi.
Następnie
p. Minister odbył szereg konferencyj z wezwanymi z Ministerstwa
Reform
Rolnych

p.

w więzieniu

banda

podpałaczy.

Hersztem

bandy

BI

AST NK TK TEO

„„CASANOVA“

oka-

W roli głównej IWAN MOZŻUCHIN
dziś w kinie „POLONJA*.
WEN

ah

dh W

MATKI

należy czyścić codzień,
tak
zaleca
się
dla higieny
i zabezpieczenia

į

czyć nogi, dodając I łyżkę

JJ

przed chorobą nóg codziennie monóg

Jana.

soli

Zdumiewające

do

wyniki.

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

sprąwę

ne grunty.

AINA

wywołania

Po południu

hipotek

A

p. Minister

RES
wa,

wyjechał

w to-

© ochronie

stwowego Banku Rolnego w Wilnie do Bu-

wrócił z urlopu
urzędowanie.

miejscowej

niż-

Okręgu SzkolnePogorzelski po-

wypoczynkowego

i

objął

UNIWERSYTECKA.
Uniwersytecka Bibljoteka Publiczna nie będzie czynna od dnia 16-go sier—

pnia przez cały czas trwania Targów Północnych i Wystawy Regjonalnej. W okresie

m. in. sprawę prena rok 1929—30

piśmie. Osobliwie,
rzecz
prosta, po
hotelach
i po restauracjach
służba
mówi— niema! cała—po polsku, a po
jak rozmósklepach nic łatwiejszego
do Polwić się po polsku. Mnóstwo

Publicznej.

Bibljo-

SZKOŁNA.

— Liceum im. Filomatów (z prawami
zgłoszenia
przyjmuje
szkół państwowych)

kandydatek do wszystkich klas do egzami-

nów

w terminie

wstępnych

16 sierpnia codziennie

od

1 m. 2).

(Żeligowskiego

Liceum

jesiennym

godz.

od

12 — 2.

:

Handlowe S. Pietraszkie-

wiczówny (Želigowskiego

EPOKA

scalo-

warzystwie prezesa Okręgowego
Urzędu
Ziemskiego oraz dyrektora oddziału Pań-

1 m. 2)

przyj-

tudzież

do

ATOWTET SC ZETZC SRA

rozpoznawania

nych o przekroczenie

przepisów

spraw

kar-

prawnych

pracy najemnej.

POCZTOWA.
— Zniesienie
ograniczeń
w sprawie wysyłki przesyłek pieniężnych
do
ZSSR. W myśl nowego zarządzenia Ministerstwa,

przesyłki

ściowe do ZSRR

pieniężne

i listy warto-

mogą być

uskuteczniane

we

wszystkich walutach prócz czerwońców.
Jak wiadomo, wysyłki wspomniane
uskuteczniane
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
z łaski, mają

prawo

do

poboru

dary

Żeńska

Józefa

w

Zawodowa

Szkoła
Wilnie

im.

ul. Ostrobramska

Nr. 29 podaje do wiadomości,
wstępne odbędą się da. l-go

że egzaminy
O
września

stała odremontowana

droga Jerozolimka—

Rzesza—ŻŹwieraliszki— Gulbiny—Dworzyszprzeszło
cze— Zielone Jeziora, o długości

6 klm.
PRACA I OPIEKA SPOŁECZNA.
(o) Sąd pracy. Na mocy rozpo-

z
Rzeczypospolitej
Prezydenta
rządzenia
1 października
dnia 22 marca rb. z dniem

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

nia spornych
spraw cywilnych, wynikających ze stosunku najmu pracy i nauki za-

wodowej pomiędzy pracodawcami a pracownikami łub
uczniami
oraz pomiędzy
pracownikami tego samego przedsiębiorst-

taka

Mogę zaręczyć,
sama.

że

najakurataiej

Na stołach kubek w kubek... mon-

z bezpłatnych

przeważnie

b. pracownicy,

łalność dla dobra Ojczyzny
rządów zaborczych.

od

ZABAWY.
środę dnia 15
odbędzie się

Kościuszki na cele kulturalno-oświatowe.
Szereg atrakcyj, jak to: wędka szczę-

Początek

południe.
‚ —

od godziny

:

12 w

ROŽNE.

(г) Łabędzie

w

ogr.

bernardyń-

dyńskim.

Niestety łabędzie te, aczkolwiek dumnie
pływają po stawie, ku zmartwieniu dozorujących 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 zbadać przyczynę głodówki łabędzi.

— (v) Zamknięcie
sezonu w kolonjach letnich. Jak nas informują, w dniu
dzisiejszym w poszczególnych koloniachi
półkolonjach, utrzymywanych przez miasto
Wilno, nastąpi zakończenie wakacyj letnich.

Szczegółowe

dniu wczorajszym

konfiskatę

pisma „Dola Pracy* Nr 4

białoruskiego

za

umieszczenie

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

129 KK

- (v) Sprawa otwarcia cyrku
jeszcze
nie
zdecydowana.
Sprawa
cyrku,
przedstawienia którego, jak podają niektóre
dzienniki, mają
się rozpocząć
z
dniem

dzisiejszym,

szcze

została dotąd definitywnie

je-

niezdecydowaną.

Komisja z ramienia urzędu Starostwa
Grodzkiego, która w dniu wczorajszym dokonała oględzin cyrku, znalazła między

innemi
cznej.

cały

szeieg braków

natury

techni-

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

ucierpieli

urozmaicona „zabawa leśna*, zorganizowana przez Koło Pol. Mac. Szkolnej im. Tad

orkiestra dęta.

sezonie kilkaset biednych dzieci ze szkół
2
:
— (v)
Konfiskata „Doli Pracy*. Urząd
Starostwa Grodzkiego w Wilnie
AU w

za dzia-

którzy

— „Zabawa leśna*. We
bm. w parku USB. „Zakret*

wa-

korzystało w tym

Dopiero po uzupełnieniu braków i dokonaniu ponownych oględzin przez komisję, co może nastąpić w dniu dzisiejszym,
odnośne władze
wydadzą zezwolenie na

czynna cogodz. 9-tej rano. Kancelarja
skim. Darowane
przez st. m. Warszawę
dziennie od godz. 12 — 2 pop.
miastu Wilnu dwa piękne łabędzie w soboSAMORZĄDOWA.
tę przywieziono do naszego miasta i pusz— (0) Odremontowanie drogi. W ce czono na wody stawu w ogrodzie
Bernarlu ułatwienia wycieczkowiczom komunikacji,
20staraniem zarządu gminy Rzeszańskiej

wiadomo,

deputatów

opałowych narówni z pracownikami kolejowymi emerytowanymi.
Jak wiadomo, dary z łaski pobierają

zaproszonego wróżmuje zapisy kandydatek do kl. I od dn. 16 "ścia, występy ad hoc
bity, tańce na świeżem powietrzu, zarówno
sierpnia codziennie od godz. 12 — 2.
Wymagane kwalifikacje i świadectwa 6 jak i cel na który przeznacza się dochód z
zabawy niewątpliwie wpłyną na frekwencję
klas szkoły średniej ogólnokształcącej.
publiczności wileńskiej. Przygrywać będzie

Św.

Jak

kacyj w tych kolonjach

na

S

numerów.

w Lidzie.

leńskiego w salach Uniwersyteckiej

p. minister

Ziemskim.

przerwał

i osadzono

AI S

teki

p. Folejewskim

roinych prof. dr. Witold

zorganizowana

Wyim. Wróblewskich, oraz
i Bibljoteki
Czasopišmiennictwa Wistawa Biežącego

kolejowej.
rana

specjalqa

tym będzie dostępna dla publiczności Wystawa Bibljotek Państwowych
Wileńskich,
t. j. Uniwersyteckiej
Bibljoteki Publicznej

stów, jak wiadomo, między
innymi w niedzielę przybył także minister
komunikacji
inż. Alfred Kiihn, który tegoż dnia
przystąpił do przeprowadzenia
lustracji wileńod

istniaia

zał się mieszkaniec Woronowa niejaki Hirsz Lewkowicz opryszek o b. ciemnej przeszłości, który mając już kilka zbrodniczych przestępstw na karku potralił 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 Dworzyński z Woronowa oraz Jankiel Kłapman z Ejszyszek.
Wszystkich aresztowano i osadzono w więzieniu.
Niebawem po dokonanych aresztach rabin miasteczka Woronowo оtrzymał taiemniczy list podpisany przez organizację tytułującą się „Želazna Ręka*. Owa „Żelazna* ręka groziła rabinowi, iż o ile mieszkańcy Woronowa nie cofną swych obciążających aresztowanych zeznań, całe miasteczko zostanie spalone. Rabin początkowo przestraszył się i chciał powiadomić
ludność miasteczka. Jednakże policja, która dowiedziała się o liście zapobiegła 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 aresztowania pozostałych zbrodniarzy w osobach: Rubina Srula z Bieniakoń, Abrama Pereca, Zygmunta Bocewicza, i Adolfa Tyczyno z Ejszyszek,
Michała
Balko z Tusomańc, Wincentego Żylińskiego z Kiemiel, Ludwika Szymanowi-

kiszek w celu zwiedzenia
szej szkoły rolniczej.
— Osobiste. Kurator
go Wileńskiego p. Stefan

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 piątek rano p. Wojewoda powróci do Wilna.
(r) Z pobytu w Wilnie
p. ministra komunikacji. Z racji zjazdu legjoni-

Wczoraj

p. wojewoda Raczkiewicz

Banku

z prezydentem

T NIDA

Charakterystycznym dła tych pożarów była zawsze wielka ilość kradzieży popełnianych w zamieszaniu. To naprowadziło na myśl, że są one dziełem zbrodniczej ręki szukającej obfitego połowu wśród pożogi. Celem wykrycia przypuszczalnej bandy wydano niedawno odnośne pouine zarządzenia władzom śledczym na terenie wileńskiego i nowogródzkiego województwa. Nici śledztwa prowadziły do miasteczka Woronowo. Tam ustalono, iż

WADZE

granicy więk:

nabojami

INN

góły

oraz

šlepemi

T ASK

skiej. Wszystkich członków tej groźnej bandy złodziei i podpałaczy areszto-

sze oddziały szaulisów. Tym razem jednak
szaulisi zachowywali się względnie spokojnie. Nigdzie nie doszło do incydentów.

ćwiczeń

nie bandy.

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-

wano

nej, oraz zgrupowały wzdłuż

_ W sprawie tej dowiadujemy się rónież, że mieszkańcy
Woronowa z obawy przed terorem ukrywali
istnie-

Organizacja „Żelaznej Ręki" podpalaczy
i złodziei
pad kluczem.

cza z Biełunia i właściciela folwarka Adolfa Suchockiego z gminy Bieniakoń-

rzystwie inżyniera Łaguny, naczelnika wydziału eksploatacyjnego, wyjechał
na linję
celem dokonania inspekcji.
Konferencja min. Staniewicza w

Za butelkę wody mineralnej „Fachinger“ liczą po restauracjach 3 guldeny.
Co prawda w. cukierni Europejskiej w
Warszawie każą płacić za butelkę niemieckiej wody
mineralnej
„Apolinaris* sześć złotych. Kurtaksa pobierana jest w Sopocie od pierwszej zaraz
chwili pobytu gościa a wynosi dziennie
sięgnąć, A
, od osoby guldena, W szatni w Kasy- wy. To przecie jak ręką
, nie płaci się „od sztuki* 40 fenigów niewątpliwie liczono na polską zapalhazardowej, na pol| (804 groszy). A ile trzeba płacić wejść czywość do gry
na polską „szeroką
temperament,
ski
extra to tu to tam (a zawsze gulde-

na) tego nie zliczyć. Co stąpisz... gu!-

r.

EE

skiej dyrekcji

URZĘDOWA.

nie
nie-

1928

125,78
4664

.

rencję

w

w obrocie otręba
niech
niki
cośkolwiek

US)
BIELDA WARSZAWSKA

czasie

że w

("ŚRODA

Tendencja

—
445
761 , 146

120-

"KRONIKA

©

w-wo Wilefskie
w-wo Nowogródzkie

płocie

ryjskiemi w Leśnej pod Baranowiczami, rezerwista 35 pułku piech. Marcin
W tej chwili padł
Sokal stanął niebacznie przed luią strzelającej armaty.
Na
miejsce
strasznego
wypadku
głowę.
strzał, który oderwał piechurowi
zjechała komisja wojskowa.

Maximum

% ЗЕ В

1

350 - 380,

(brak),

ryjs kich.

Zakładu Meteorologii U. 5. B.
z'dnia — 14-VIi 1928 r.

5

jazie żywe

Straszliwy wypadek na ćwiczeniach artyle-

305%

в

-

tewskie potroiły posterunki straży granicz-

Spostrzeżenia

,

z

120 - 150,

Potrójne posteranki litowokie podczas ЫН

761 tonn Ciśnienie
razem
J 162
:
Eksport
zagranicę
wynosił 146 średnie w m. |
tonn, do Prus Wschodnich -— 81, do
PE
j
+ 150G
Niemiec — 65 tonn, w tem: z Lidy do
Niemiec 25 tonn, ze Słonima do Prus
„Wschodnich—15 tonn, i z Horodzieju Opad za do- }
ł
Prus Wsch. 10 tonn i z Barano- bę w mm.
wicz 56 tonn do Prus Wschodnich, i
wiar
} wschodni.
30 tonn do Niemiec.
W zestawieniu ogólnem obrót otrę przeważający 1
Uwagi
bami na terenie obu województ przedopad.
stawia się następująco:
Miaimum zą dobę —2C.

|

miętusy

śnięte 200 - 220, stynka
150, drobne 40 - 60.

A VTOL

TS

TIE

WA

1 kig.

8,00 - 12,00 bite 12,00 15,00 zł. młode 8,0012,00 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

240

Wykrycie tajemnicy pożarów © pow. Lidzkim.

1 litr, śmie

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., cebula 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), kalafjory 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

14 sierpnia
64 - 69, razowa 51 - 55, kartoilana 85 -95, Dewizy
i waluty:
gryczana 75 - 85, jęczmienna 60 - 65.
Tranz.
Kasza manna amerykańska
140 - 150
124.00
gr. za 1 klg., krajowa 110 - 120, gryczana Belgja
357.70
cała 100 - 120, przecierana 110 - 120,
-per- Holandja
łowa 100 - 110, pęczak 75 - 85, jęczmienna Londyn
43,29
80 - 0, jaglana 80 - 90.
Nowy-Yurk
8,90
Mięso wołowe 260 - 280 gr. za 1 klg.
Paryż
34,85
cielęce 160 - 200, baranie 260 - 280, wiep26,42
szowe 300 - 350, schab 360 - 370, boczek Praga
360 - 370, szynka wędzona 420 - 450.
Szwajcarja
171,65

tonn, w tem:

ze stacji
„/
»

przy tran-

tonn.

251

W tymże roku do wojewqdztwa No
wogródzkiego « wwóz otrąb z innych
województw wynosił tylko 720 tonn,
w tem:
257 tonu
do Słonima
„

(n) Ceny w Wilnie z dnia 14 sierpnia

zakcjach wagonowych franco st.
Wilno: żyto 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 wyczekująca. Dowóz dostateczny.
:
Nabiał: mleko 3 - 40 gr. za litr, šmiė-

przez st. Olech

tranzytem

przeszło

nowicze

—

T

Razem

MIEJSCOWA.

bież.

za

- 100 za

te 4,00 - 6,00, miode 3.00 - 4,00, gęsi żywe

Z. Harski

—260.

=

Głębokie

Pezatem

—

16

Postawy

tonn.

380 - 400, sadło 380 - 400, olej roślinny

—

—

=

2
27

Olechnowicze
Hoduciszki

169,474

30 - 35-gr.

twarogowy 120 - 150, masło niesolone
- 500, sołone 400 - 450, deserowe 500 -

Tłuszcze: słonina krajowa I gat. 380 - Wiedeń
380 szmałec amerykański I gat. 400-450,400
HI gat. 320 - 380, amerykańska 350 - II gat. Włochy

s

оо

wynosił

Ziemiopłody: Ceny za 100 kg.

Podbrodzia

Wywóz

|

1926

—

Dukszt

No

wogródzkiego dodatnio w wysokości
187 tonn.
Eksport
zagranicę z obu
woje0.35
proc.
wództw łącznie stanowi
ogólnego eksportu Polski, który w r.

roku

»

5637

tonn, dla województwa

KRONIKA

„„,

razem

5192

mieko

150 - 180, twaróg

ser
0

mi kształtuje się zatem dla województwa Wileńskiego
ujemnie z wyso-

Obrót kąlejowy otrękami W w-wath
północno-wschodnich.

„, Landwarowa
jaa
Jaszun
„„ Ъ. Święcian
„ Smorgoń
„ Glębokiego

Nabiał:

tana

sprawozdanie dotyczące miej-

skich kolonij letnich i o przebiegu ich, zamknięcia, podamy w jednym z najbliższych

stołach
;zawalonych
czasopismami,
nad
któremi
palą
się osłonięte
abażurem lampy... tak gemiitlich,,, tak

placu

Orzeszkowej.

—

Zarząd Związku

KOMUNIKATY

Obrońców

Lwowa

z

listopada 1918 r. zawiadamia swych członków, że z dniem 15 sierpnia rozpocznie się
wydawanie nowych legitymacji. W tym celu wzywa się Członków do jak najszybsze-

go zgłaszania się w Sekretarjacie Związku
z dwiema fotografjami, z których jedna użyta

jącej

zostanie

do

legitymacji,

się wydać

Członków
Lwowa.

z

wspólnej

okazji

łać

Zamiejscowi
2,50 zł. na

w

znaczkach

Zgłoszenia

druga

totografji

10-sięciolecia

do

ma-

(tablo)

Obrony

Członkowie zechcą nadespokrycie kosztów (można

pocztowych).

nowych

Członków

przyjmuje

Związek Obrońców Lwowa ul. Rut owskiego 11, w godzinach urzędowych lub listownie.

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 czwartki o god, 7 wiecz.
Zapisy kandydatów do chóru oraz podania do zaw. szkoły organish 5w im. J. Mon

twiłła przyjmuje sekretarjat T-wa w poniedziałki 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-

gry
(po- gemiitlich!... A i tuż przy salach
tekarlańskich gra się żetonami
—restauracja
z
akuratnym
bufetem,
gulde2
walerji oraz pół-baterją lekkiej
artystawka
Najniższa
wojennie).
na nu- do czegoż to podobne! Służba w Ka- lerji odeszły z Wilna w stronę Intuskiego Monte-Carlo
napłynęło
Pola- ny (żeton różowy); maximum
że zbieranina
ze wszy- rek. Marsz na Kowno—konkludowała
simple synie widać
na chance
ków z Poznańskiego,
z b. Galicji, z mer 72 guldeny,
stkich
stron
Świata.
„Kentucky Spectator“ —zdaje
się już
Kongresówki szukających zajęcia wła- 2400 guldenów.
Parwenjuszostwo...
dorobkiewiczowbyć
kwestją
najwyżej
dni
paru.
niż
wolniejsze
wiele
o
gry
Tempo
Śnie w Zoppot gdzie
wzrasta
wciąż
Carlo. Krupjerzy czekają stwo... niedające się zatuszować proi wzrasta zapotrzebowanie służby ho- w Monte
Ilustrowany
dodatek
niedzielny
spokojnie
aż się żablecu
stawkami stactwo... Monte Carlo na prowincji.
telowej,
restauracyjnej
i sklepowej.
medjolańskiego
„Corriere
della
Sera“
za nowy.
nerwowości Zoppot jeszcze za świeży,
Czuć wogóle
wszędzie,
co krok zapełni. Elektryzującej
zawierał—jak mi potem
mówiono Zgoła
bez
żadnych
tradycyj.
Tak
się
zarówno w Gdańsku jak w Sopocie przy grze niema. Niema też—zazwymój wizerunek
z napisem u góry
w Zoppot ma do Monte Carlo jak bal w stolicy
polską pónetration pacijique. Niemcy czaj—grubej gry. Kasyno
„Nowa
ofiara
naprężonych
do ostaDobre i to. Na- do „balu“ w szlacheckim dworku. Tu
miejscowi, rozumiejąc
doskonale, że żyje drobną rybką.
teczności
stosunków
polsko-litewsPolacy

są

im

wet pewniejsze niż grube kusze. Drob- i tam tańczą... tu i tam zasiadają do kich“.
Są bezsilni wo- ny gracz, a nieopatrzny, to najlepszy kolacji... tu i tam roznoszą chłodzące
Tak zakończyła się moja
ruletkowego. i rozgrzewające napoje... Ale jak? W

potrzebni,

nie

stawią

tej penetracji oporu.
klijent przedsiębiorstwa
bec niej.
wprawni, wybornie znający
Wątpie pomimo
to, aby
Teryto- Krupjerzy
widać, że fachowcy
robotę,
swoją
rjum Wolnego Miasta ulec
mogło
im
braknie
facor;
sans
nieco
kiedykolwiek t. zw. spolszczeniu. Kul- tylko
genteli
dystynkcji
montekarlańskiej
м
Г
naturę", na polską rozrzutność.
tura niemiecka nie da się „zjeść w kaprzy stole nomenrzeczy samej, wystarczyło tylko zbu- szy'—i pod tym względem my chyba menerji. W obiegu
en
premiers,
źrois
dować wytworne Kasyno i ustawić sami żadnej iluzji nie mamy. | poco, klatura francuska:
Tylko
t.p.
i
douzaine
premjere
plein,
w niem — ruletkę.
na miły
Bóg,
zaraz
polonizować?
„Rien
Oczywiście fluidy magnesowe roz- Wystarczy jeżeli Polska wessie Tery- nie rozlega się sakramentalne:
niemieckie:
je
Zastępuje
chodzą się z Zoppot
nietylko na torjum Wolnego. Miasta wraz z Gdań- ne va plus!“
wschód ogarniając Polskę. Robią one skiem w swój organizm państwowy. „Nichts mehr!* Razi to montekarlańswoje i po całych Niemczech. Można l dobrze na tem wyjdą—obie strony: skiego gracza i jakoś... nieswojsko
brzmi.
w Zoppot spotkać już nawet Angli- wielko-handlowy
patrycjat
gdański
Niema
Trente
et Quarante,
W
ków; nie braknie Skandynawów... lecz z portem swoim i Państwo Polskie,
Baccarat—
idzie
ruletki
bez,
salach
Zoppot czeka przedewszystkiem na które potrafi dać gdańskiemu portowi
klubowy. Ściśle mówiąc: chmin-de-fer.
zapanowanie normalnych stosun- dużo, dużo do roboty.
Sale niektóre, ani
słowa,
piękne
ków między Wolnem Miastem Gdańsię
odnosi
lecz
wszystkim
„braknie:
wielkiego,
przynajmniej
soTakie
jaką,
skiem a - Rosją, mniejsza
się montekarlańskiego stylu. Cała wogóle
zetknięciu
przy
wiecką czy nie sowiecką,
byle dużo, wrażenie
Gdańskiem
„świątynia gry" w Monte Carlo
ma
teraźniejszym
z
dużo Rosjan mieć. | rachuba to pew- osobistem
wygląd
jakby
już
istniała
...
przed
i
okolicznym
kraikiem
pod
„wolnym“
Sow
na. Dziś już ich sporo spędza
Krzyżem wiekami. IKursal w Sopocie to—parpocie krótkie lub dłuższe wakacje sztandarem z podwójnym
w
koronie.
wenjusz.
Zoppot.
do
się
wymyka
zimą
albo i
Oczywiście nie starczyło rozmachu na
się w Zoppot
słyszy
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