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Rowieńskie stery gospodarcze o komuni- 
kacji z Wilnem. 

Ryskie „Segodnia* zamieszcza bar- 
dzo charakterystyczną rozmowę z li- 
tewskim działaczem społecznym hr. 
Zubowem (młodszym) doktorem 
agronomji, który w swoim czasie stał 
na czele komisji, która prowadziła 
rokowania w sprawie zawarcia litew- 
sko-niemieckiego układu handlowego. 
Rozmawiano 0 stosunkach polsko- 
litewskich. Zubow uważa siebie za 
patrjotę litewskiego i za takiego też 
uważany jest przez sfery kowieńskie. 

O znaczeniu Wilna dla Litwy nie- 
ma potrzeby mówić — powiedział hr. 
Zubow - sprawiedliwość moralnych i 
prawnych żądań Litwy jest dostatecz- 
nie uzasadniona. Niestety, wielkie 
państwa, przestrzegając swe interesy, 
dopuściły do dokonania gwałtu jedne- 
go narodu na drugim. Dla Litwinów 
Wilno jest drogie nietylko jako ko- 
lebka byłego potężnego państwa |- 
tewskiego i stolica historycznej Litwy, 
lecz jako kolebka dzisiejszej kultury 
narodowej i samodzielności naszego 
kraju. Walka za Wilno jest walką na- 
rodu za swój honor. W oczach 
Litwinów bez względu na klasy spo- 
łeczne wyrzeczenie się Wilna równa 
się wyrzeczeniu się niepodległości. 
Walka o Wilno przyczynia się do 
wzrostu narodowego uŚwiadomiema 
Litwinów. Być może, utrata Wilna, 
utrata faktyczna, nie moralna miała 
nawet strony dodatnie dla narodu Ji- 
tewskiego. Te polskie grupy, które 
drogą zajęcia Wileńszczyzny marzyły 
o większym wpływie Polski na Litwę, 
srodze omyliły się i wykazały swą 
krótkowzroczność. 

Jeżeli o stosunku do Wilna wszy- 
scy myślą jednakowo, to 0 drogach 
prowadzących |do: jego odzyskania 
każdy myśli inaczej. Zauważyć tu 
można różne poglądy . i różność |ta 
nie ma początku w partyjności. ;Każ- 
da grupa polityczna reprezentuje ten 
czy inny pogląd. To też chociaż jestem 
jednym z działaczy partji gespodarzy... 
mogę przemawiać jedynie w swojem 
imieniu. Obecne położenie ani 
wojna, ani pokój — stało się niemo- 
żliwem. Rokowania z Polską odbyły 
się kilka razy i każdy raz kończyły 
się fiaskiem na punkcie wileńskim, 
którego obejść niepodobna. Przyszłe 
rokowania nie przyniosą pod tym 
względem poprawy. : 

Według mego najgłębszego prze- 
konania, rządowi litewskiemu zupeł- 
nie nie należy forsować obecnie kwe- 
stji wileńskiej, gdyż może to wydać 
niepożądane dla nas skutki. Jeżeli 
rzeczywiście wierzymy, że błąd histo- 
ryczny może i powinien być napra- 
wiony, powinniśmy dążyć do naszego 
ideału drogą historyczną, drogą wzmo- 
żonej walki kulturalnej. Wzmocnienie 
położenia gospodarczego kraju drogą 
tranzytu, podniesienie Kłajpedy, udo- 
skonalenie aparatu państwowego— 
oto droga do Wilna. Droga ta po- 
zwala na porozumienie z Polską w 
niektórych  kwestjach  konkurencyj- 
nych. Uważam, że można dochowując 

wierności „walce o Wilno, nawiązać 
kolejową i pocztową komunikację z 
Polską. Stosunki te są niezbędne dla 
interesów Litwy. Nawet komunikacja 
z Polską przez Wilno nie oznacza 
przerwania walki na gruncie społecz- 
nym, gdyż nikt nie może zabronić 
nietylko poszczególnym osobom, lecz 
i kooperatywom, izbom handlowym i 
rolniczym do pewnego stopnia bojko- 
tować stosunki z okupowanym  tere- 
nem. | jeżeli Danja doczekała się 
Szlezwigu, Litwa doczeka się Wilna. 
Lecz obecnie musimy się liczyć z 
konjunkturą międzynarodową i dążyć 
do Wilna celową drogą. 
WIZ WZORZE ZOK ATS PTSS POCZTA 

W. frosze o Gdynię. 
(Od własnego korespondenta). 

W dniu 27 bm. odbyło się w Weyhero- 
wie pod przewodnictwem naczelnika wydzią ąłu Łęgowskiego posiedzenie stałej komisji 
dla spraw wybrzeża. Dłuższą dyskusję wy- 
wołały braki w komunikacji kolejowej na 
wybrzeżu, poczem przyjęto szereg: postula- 
tów, jak np. zatrzymanie kurjera do Gdyni 

również i zimą. Dalej omawiano obszernie 
sprawę budowy portu na pełnem morzu. 
Sprawa ta będzie jeszcze przedmiotem ba- 
dań technicznych. Omawiane szereg postu- 

latów, związanych z turystyką i mających 
na celu podniesienie naszego wybrzeża pod 
względem turystycznym i możliwość ścią- 
gnięcia tego ruchu z zagranicy do polski. 

Sprawa rozbudowy wybrzeża będzie przed- 

miotem specjalnego konkursu, który wkró- 
tce będzie ogłoszony i może już na wiosnę 

być rozstrzygnięty. Następne posiedzenie 

komisji stałej odbędzie się 8-go październi- 
ka na Helu. Na porządku obrad będą spra 
wy Helu. 

Podróż ćwiczebna „Wiiji” i „Kó- 
menitania Piłsudskiego". 

Transportowiec „Wilja* i kanonierka 
„Komendant Piłsudski* rozpoczęły podróż 
ćwiczebną po Bałtyku, zdążając w kierunku 
Rygi, gdzie okręty zawiną do portu. : 

Załogę statku stanowi średni kurs ofi- 
cerskiej szkoły wojennej marynarki w To- 
runiu. 
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Arch, Eleuterjusz na usługach bolsze= 
wickiego palrjorchy, 

Nawa kombinacja Woldemarasa. — Oświadczenie b. gubernafora- 
wi Wierowkinowi. — Przeciwwaga Konkordafowi. 

Jak wiadomo prawosławny arcybiskup Eleuterjusz, który rezydował w 
Wilnie przed wojną jeszcze, który nie chciał uznać autokefalji Cerkwi prawo- 
sławnej w Polsce, został usunięty ze swego stanowiska i 
udał się do Kowna. Ponieważ poprzedni tytuł rezydującego w Wilnie arcybi- 
skupa wileńskiego brzmiał oficjałnie: „arcybiskup litewski i wileński". a ar- 
chidjecezja wileńska obejmowała całą Litwę łącznie z Wilnem, rząd kowieński 
chętnnie przyjął prawosławnego arcybiskupa dając mu przytułek, pozwałając 
sprawować swą funkcję arcybiskupię na terenie Litwy Kowieńskiej. wyzysku- 
jąc jednocześnie tytuł „litewski i wileński'* dia wgziędów politycznych, oraz 
stanowisko jego nie uznające rozdziału pomiędzy Witnem i Kownem. Eleu- 
terjusz stał się z czasem powolnym narzędziem w rękach kowieńskich, tytu- 
iował się w dalszym ciągu arcybiskupem wileńskim i nie uznał obecnego ar- 
cybiskupa wileńskiego Teodozjusza, mianowanego, jak wiadonio, przez gło- 
wę autokefalicznej cerkwi prawosławnej w Polsce. 

Obecnie nadeszła z Kowna wiadomość, że premjer Waldemaras na ostat- 
nim zjeździe w Ucianach, gdzie to wygłosił swą znaną mowę przeciwko Pol- 
sce i marszałkowi Piłsudskiemu, przyjął na audjencji b. gubernatora kowień- 
skiego Wierowkina, który w danym momencie reprezentował delegację rosyj 
skiej mniejszości na Litwie. 

Waldemaras oświadczył Wierowkinowi, iż poczynił kroki celem za- 
twierdzenia arcybiskupa jako biskupa wileńskiego, przez pelniącega obec 
nie funkcję patrjarchy prawosławnego w Moskwie Sergjusza. Sergjusz za- 

mierza prócz tego rozszerzyć kompetencję arcybiskupa Eleterjusza i nadać 
mu specjalne jurysdykcje. 

Charakterystycznem jest, że obecnie pełniący funkcję patrjarchy w Mo- 
skiwe, (miestoblustitiel patrjarszawo prestoła) Sergjusz, mianowany został 
na to stanowisko po Śmierci Tichona, za sp4zwą władz bolszewickich, jest 
całkowicie oddany bolszewikom i dotychczas jeszcze nie uznany przez część 
prawosławnego duchowieństwa na emigracji. Ostatni sobór w Karłowi- 
cach uznał wprawdzie kanonicznie Sergjusza, z zastrzeżeniem jednak, iż zle- 
ceń jego wykonywać nie podobna, gdyż należy uważać obecnego patrjarchę 
jako znajdującego się w niewoli i rozkazy jego za wydane pod presją wro- 
gów religji prawosławnej. : 

Arcybiskup zatem Eleuterjusz pierwszy przełamał jednolite stanowisko 
cerkwi prawosławnej, oddając się pod rozkazy zaprzedanemu bolszewikom 
patrjarsze. Rząd zaś bolszewicki przychyłając się do prośby Wałdemarasa 
uznania Eleuterjusza arcybiskupem wileńskim i litewskim pośrednio podkreś- 
1а przynależność Wilna do Litwy, stwarzając przez to przeciwwagę postano- 
wieniu Watykanu, który stworzył litewską prowincję kościełną z wyłączeniem 
Ziemi Wileńskiej. . i 

„Europa pod zaakiem Kelloga. 
Sądy gdańskiej prasy niemieckiej @ pakcie 

Kelloga. 
GDAŃSK. 29.8. PAT. Tutejsza prasa niemiecka w obszernych arty- 

kułach omawia podpisanie paktu Kelloga, przyczem nie przypisuje mu 
naogół zbyt wielkiego znaczenia. Organ narodowy liberalny „Danziger 
Neuste Nachrichten'* zaznacza na wstępie swego artykułu, że io co się 
z tym traktatem w przyszłości stanie, zależy od jego sygnatarjuszy. Do 
tej pory nie wydaje się, ażeby sygnatarjusze paktu Kelloga zamierzali z 
niego cokolwiek sobie robić. Wprawdzie w wygłoszonych przemówieniach 
sygnatarjusze paktu Kelloga podkreślali jego doniosłość dla sprawy po- 
koju, wszelako czyny ich kierują się starem hasłem przygotowania się 
do wojny. 

Organ nacjonalistów niemieckich „Danziger Allgemeine Ztg“ uważa 
fakt udziału Niemiec w tym traktacie za niepożądany. Dziennik obawia się, 
że słowa wypowiedziane z okazji podpisania traktatu nie zostaną spełnio- 
ne. Niemcy przeżyły już podobne rozczarowania w Genui, w Genewie, 
Locarno i Thoiry, powinny przeto przystąpić do tego traktatu z temi sa- 
memi zastrzeżeniami, z jakiemi przystąpiła do niego Francja i inne państwa. 
Pakt Kelloga nie tylko nie posiada dla Niemiec jakiegokolwiek znaczenia, 
ale przeciwnie stanowi dla nich nowe kajdany i jest nową bitwą przegraną 
w walce o równouprawnienie z innemi narodami. 

Bolivia, Kuba i Peru przystępują do paktu Kelloga. 
WASZYNGTON. 29.8. PAT. Bolivia, Kuba i Peru notyfikowały de- 

partamentowi stanu zamiar przystąpienia do paktu Kelloga. Kuba, która 
pragnie być pierwszą sygnatarjuszką paktu z pośród narodów Ameryki 
łacińskiej, obchodzić będzie prawdopodobnie dzisiaj przystąpienie do 
paktu. ® 

Keliog w Anglii. 
LONDYN. 29,8. PAT. Państwo Kellogowie przybyć mają jutro w 

towarzystwie prezydenta . wolnego państwa irlandzkiego, Cosgrawe, do 
Kingstown, gdzie odbędzie się uroczyste ich przyjęcie. Następnie goście 
amerykańscy udadzą się do Dublina. W stolicy wolnego państwa wydany 
będzie szereg przyjęć uroczystych dla uczczenia Kelloga, któremu miasto 
Dublin nada tytuł obywatela honorowego. 

Keliog jedzie do Irlandii. 
PARYŻ. 29.8. PAT. Sekretarz stanu Kellog wraz z żoną odjechał 

dzisiaj o godz. 8 rano do Havru i tam wsiądzie na poklad krąžownika 
amerykaniskiego „Detroit“, udającego się do Irlandji. 

„Izwiesija“ i „Prawida“ © pakcie Kelloga. 
„lzwiestja" piszą: Ani zagadnienie stosunków pomiędzy Niemcami a 

Ententą, które ostatnio wskutek układu angielsko-francuskiego się zaosirzy- 
ły, ani naprężenie w stosunkach włosko-francuskich i wiosko-jugosłowiań- 
skich, nie zostały przez pakt bynajmniej złagodzone. Wobec szybkiego 
postępu zbrojeń, trwającego w Okresie bezpośrednio poprzedzającym pod- 
pisanie paktu, oraz odroczenia na czas nieokreślony zwołania przygoto- 
wawczej komisji rozbrojeniowej, pakt Kelloga nabiera szczególnie przejrzy- 
stego charakteru. Dziennik przypomina, że na ostatniej sesji przygotowaw* 
czej komisji rozbrojeniowej, kiedy to pakt Kelloga przeciwstawiono so- 
wieckiemu programowi zupełnego rozbrojenia, delegacja sowiecka pod- 
kreśliła, iż wyrzeczenie się wojny mogłoby być urzeczywistnione praktycz- 
nie jedynie przez równoczesne rozbrojenie. W końcu „Izwiestja”* zaznacza- 
ją: Uważamy za niezbędne podkreślić, że podpisanie paktu Kelloga bynaj- 
mniej nie zrnieniło naszego punktu widzenia na tę sprawę. Rozbrojenie 
pozostaje nadal naszym programem pokoju prawdziwego i realnego. Bez 
zaniechania zaciekłego zwiększania zbrojeń i bez systematycznego i regu- 
larnego realizowania zupełnego rozbrojenia — zobowiązania paktu Kelloga 
pozostaną martwą literą. | : 

„Prawda“ pisze, że odpowiedź rządu sowieckiego na zaproszenie do 
podpisania paktu będzie całkowicie zgodna z żywotnemi interesami robot- 

ników i włościan Związku Sowieckiego oraz proletarjatu całego Świata a 
oparta będzie na dobrze znanej wszystkim polityce, jaką Z.S.R.R. prowadzi 
dla utrzymania pokoju międzynarodowego. 

Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca. Administra- 
Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem. | 

cja nie uwzgiędnia zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogłoszeń 
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Problemat chińsko - japoński. 
Długie zmaganie się Południa Chin 

z Północą olbrzymiego państwa za- 

kończyło się zupełnem zwyciestwem 

armji południowej, i co za tem idzie: 

tryumiem ideologji d-ra Sun Jat Sena 

„Ojca nowych Chin“. Pekin przestał 

istnieć jako stolica państwa; otrzymał 

nazwę Pej-Ping, co znaczy Pokój Pół- 

nocny i jest już w chwili obecnej tyl- 

ko głównem miastem jednej z dziel- 

nic Chin, jak Hankou, jak Kanton. 

Stolicą jest Nankin, gdzie zarezydo- 

wały naczelne władze Kuo-Ming Tan: 
gu, potężnej partji O nacjonalistycz- 

nych hasłach na swoich sztandarach. 

l Kuo-Ming-Tang organizuje nowy 

rząd, który już zaczął wydawać roz- 

kazy—na całe Chiny. Dajmy na to, 

że dość—tymczasem- natury akade- 

mickiej bo wciąż jeszcze marszałko- 

wie chińscy mają pod swoją władzą 

całe połacie państwa i niewiele sobie 

robią z dekretów i rozkazów rządu 

nankińskiego. 

Natomiast proces jednoczenia Chin 

pod hasłami reform socjalnych i zrzu- 

cania z narodu chińskiego jarzma 

cudzoziemców (ma znaczyć zrywania 

traktatów pozawieranych z mocar- 

stwami, którym przyznano specjalne i 

daleko sięgające przywileje na tery- 

torjum Chin) natomiast jednoczenie 

się Chin wzięło już pełny: rozwój i 

stanie się, wcześniej lub później, 

faktem dokonanym. Po za tem jedno- 

czeniem się pozostają w obecnej 

chwili jeszcze Tybet, Turkiestan, Mon- 

golja—lecz to już tylko kwestja cza- 

su. Zdecydowana polityka rządu nan- 

kińskiego występująca jawnie i na 

nieza- 

leżności Chin jest cementem spa- 

jającym prowincje i - całe masy lud- 

ności. 

Jesteśmy świadkami faktu history - 

cznego wprost nieobliczalnej donio- 

słości. Na gruzach przewlekłej wojny 

domowej kształtują się nowe Chiny, 

świadome swojej potęgi wychowywa- 

ne w poczuciu godności i ambicji na- 

rodowej. 

Jakież wobec tego nowego stanu 

rzeczy na Dalekim Wschodzie zajęła 

stanowisko Japonja? Co mają zna- 

czyć jej formalne wyprawy zbrojne 

na „ląd* chiński, jej jakby wcale wy- 

raźne zdobywcze nietylko plany lecz 

posunięcia — to znowuż „demarsze* 

nacechowane ostentacyjnem zbliżeniem 

się do Chin, wygrywaniem „brater- 

Stwa rasowego", wprost zabieganiem 

o jaknajbardziej pokojowe „współ- 

życie" z potężnym sąsiadem? 

Japonja jest, jak wiadomo, niemal 

już katastrofalnie przeludniona. Nad- 

miar urodzin a raczej ogromne ich 

przewyższanie śmiertelności trwa. Po- 
łowa ludności uprawia rolnictwo na 
minimalnych skrawkach ziemi, wyzy- 

skanych już do ostatecznych granic, 
Na wyspach swoich stłoczona ludność 
Japonii podobna jest do wrzątku ki- 
piącego w zalutowanym hermetycznie 

naczyniu. Bo o emigracji do obcych 
krajów mowy niema. Australja nie 
przyjmuje żadnych emigrantów wo 
góle a zakazy amerykańskie godzą 

specjalnie w rasę zółtą. Po tamtej 

stronie oceanu w żyznej, arcyżyznej 

Kalifornji na obszarze 410.000 kw. 

kilometrów żyje opływając w dosta- 

tek zaledwie 1 i pół miljona miesz- 

kańców, podczas gdy na. wyspach 

Japońskich (740.000 kw. kilometrów) 
80 miljonów ludzi niema jak się wy- 
żywić! I do tego El Dorado, do tej 

Ziemi Obiecanej dostać się niema 
jak. Kalifornja jest szczelnie dla Japoń- 
skiej emigracji zamknięta. Kiedy tylko 

zdawać się mogło, ze Meksyk, pokłó- 

cony ze Stanami Zjednoczonemi a 

nuż zaryzykuje wejść w aljans z Ja- 
ponją i przez to samo  zmuszo- 
ny będzie otworzyć swoje — рог- 
ty dla emigracji z Japońskich 
wysp, rząd Waszyngtoński zagroził 
rządowi meksykańskiemu wojną i 
okupacją całej połaci kraju jeżeli Me- 
ksyk poważy się złamać zasadę 

„Ameryka dla Amerykanów". Cho- 

dziły słuchy, że Stany Zjednoczone 

byłyby gotowe odstąpić Japonji Fili- 

piny; nie mogło to się stać, Japoń- 

czyk tropikalnego klimatu nie znosi, 

jest dia niego zabójczy. Daleka Sy- 

berja nie nęci Japończyka choćby 

przymierającego głodem na swoim 

wyssanym półhektarku ziemi. Zdo- 

byto, prawda, Koreę —lecz i ona jest 

już przeludniona. Pożegnano się w 

Japonji z myślą i możliwością ulże- 

nia przeludnieniu przy pomocy emi- 

gracji. Niema dokąd emigrować. 
Tedy ostatniemi czasy rzucono 

się do gwałtownego, iorsownego a 

niesłychanie kosztownego  uprzemy- 

słowienia kraju. Cóż się okazało? 

Okazało się, że Japonja nie ma wy- 

starczającej ilości surowców, bez cze- 

go industrjalizacja udać się nie może. 

A powtóre gdzieżby miały być rynki 

zbytu dla rozwiniętego do maximum 

przemysłu japońskiego? 

l oto pchają japonję na ląd stały 

niezmierzonych Chin: przeludnienie 

oraz szukanie surowców dla japon- 

skiego przemysłu fabrycznego. Pod 

tym ostatnim względem południowa 

Mandżurja jest jakby wymarzoną krainą 

dla japońskiej ekspansji. Tam węgiel, 

tam żelazo, tam dla wszelkich plan- 

tacyj wręcz bezbrzeżne obszary! A j 

Mongolja - o świetnych gruntach dla 

soji japońskiej... Cóż kiedy „nowy 

kurs'* w Chinach zrywa radykalnie... 

z koncesjami. Reformy łamiące tra- 

ktaty koncesyjne z mocarstwami za- 

granicznemi stosowane są oczywiście 

—a nawet w pierwszej linji do Ja- 

pouji. Tedy trzeba się pchać z bro- 

nią w ręku. 

"Tak, ale rozwój przemysłu po- 

trzebuje pokoju i spokoju, stałych 

podstaw, kredytu i zaufania. Wśród 

zaburzeń wojennych nie da się prze- 
prowadzić żadnej industrjalizacji ani u 
siebie w kraju, na Japońskich wyspach 

ani na obszarach Mandżurji lub Mon- 

golji. Następnie grozi wciąż Japonii 

możliwość aljansu Chin (choćby 

pod rządami jaknajbardziej nacjona- 

listycznemi) z Rosją bolszewicką... 
Już przecie miał raz miejsce taki 

aljans, pod auspicjami samego Sun 

Jat Sena... Może się powtórzyć... Po 

trzecie wreszcie hamują rozwój ja- 

pońskiego przemysłu boikoty nurtu- 

jące wciąż Chiny... Chiny nie jawnie 

lecz skrycie bojkotują przemysłową 

wytwórczość japońską. 

Oto są przyczyny niejako odpa- 

dania raz po raz wojowniczej Japo- 

nji w jaknajbardziej pokojową polity- 

kę w stosunku do Chin. Krok 

naprzód z „podniesionym mieczem” 

i tuż zaraz krok wtył zapewniając o 

najprzyjaźniejszych uczuciach. Jest to 

podwójna gra a raczej niezdecydo- 

wana gra wyprowadzająca w pole — 

opinię publiczną zarówno w Europie, 

jak w Ameryce. A jest to tylko pró- 

bowanie przez Japonję dania sobie 

rady z Chinami, jeżeli nie ze złem to 

z dobrem, jeżeli nie z dobrem to ze 

złem. 

Tylko formuła polityki względem 
Chin pozostaje bez zmian. Japonja 

proponuje Chinom: eksploatować 

przyrodzone Chin bogactwa i przera- 

biać je na towar nieodbicie przecie 

potrzebny... tymże Chinom! Chiny 

nie kwapią się na ten „braterski“ 
układ. I dlatego to — jak wyraził się 

niedawno któryś korespondent Z 

Nankinu — ta wyciągnięta ku Chi- 
nom japońska dłoń tak często, raz 

po raz, w pięść się zaciska. Japonja 

prowadzi grę wielką z Chinami. Idzie 

gra o  iaktyczne istnienie Japonii 

która „ratunku“ nigdzie już szukać 

nie może poza Dalekim Wschodem. 

Tu tylko w Chinach pozbędzie się 
swego nadmiaru ludności i tylko 
przy pomocy Chin dokona industrja- 

lizacji własnego kraju. Bo w  jakąż 

inną zwrócić się stronę? Innego 
wyjścia niema. 

I ponieważ rzeczy tak stoją, 

ekonomiczno - polityczny  problemat 

chińsko-japoński tak niesłychanej 

wagi dla najbliższej "przyszłości Dale” 

kiego Wschodu a zarazem dla nurtu- 

jest 

29. VIl/ 28. 
Produkcyjne posiedzenie Rady 

Ministrów. 

WARSZAWA, 29.VIII. PAT. W 
dniu 23 b. m. pod przewodnictwem 
p. Prezesa Rady Ministrów prof. K. 
Bartla odbyło się posiedzenie Rady 
Ministrów, na którem między innemi 
uchwalono projekt rozporządzenia Ra- 
dy Ministrów w sprawie utworzenia 
centralnego biura filmowego przy Mi- 
nisterstwie Spraw Wewnętrznych, pro- 
jekt rozporządzenia Rady Ministrów 
w Sprawie utworzenia rady filmowej 
przy Ministerstwie Spraw  Wewnetrz- 
nych, projekt rozporządzenia Rady 
Ministrów © uznanie statutu wschod- 
niego kościoła staroobrzędowego, nie 
posiadającego hierarchji duchownej. 

Rada Ministrów uchwaliła upo- 
ważnić Ministra Skarbu do wypłaty w 
następnym kwartale jednorazowego 
zasiłku dla funkcjonarjuszy paristwo- 
wych i osób otrzymujących zaopa- 
trzenie ze Skarbu Państwa. Zasiłek 
ten wynoszący 15 proc. miesięcznego 
wynagrodzenia wypłacony ma być w 
terminach 1 października, 1 listopada 
i 1 grudnia r. b. 

Rada Ministrów: uchwaliła nowy 
statut organizacyjny Ministerstwa W. 
R.i O.P. oraz zdecydowała powo- 
łać specjalnego komisarza do  zreali- 
zowania udziału Rządu w powszech- 
nej Wystawie Krajowej w Poznaniu. 
Pozatem Rada Ministrów załatwiła 
szereg Spraw personalnych. 

Urłopy i zastępstwa. 

Dyrektor Polskiego Monopolu Ty- 
toniowego dr. Aleksander Kreutz po- 
wrócił z urlopu wypoczynkowego i 
objął w dniu 28 b. m. urzędowanie. 

Naczelnik wydziału 4-g0 w depar- 
tamencie budżetowym ministerstwa 
skarbu Franciszek Sjenkiewicz powró- 
cił z urlopu i objął w dniu 28 b. m. 
zastępstwo dyrektora tegoż departa- 
mentu, bawiącego na urlopie. 

Poseł Pafek zabawi jeszcze kil- 
ka dni w sfolicy. 

Bawiący w Warszawie polski po- 
ski poseł w Moskwie p. St. Patek 
przedłużył swój pobyt w stolicy 
jeszcze na dni kilka, ze względu na 
konieczność odbycia szeregu konie- 
rencji z p. premjerem w Sprawach 
stosunków Polski i Z. S. R. R. 

Podróż inspekcyjna p. ministra 
Kiihna. 

WARSZAWA, 29 VIII. PAT. P. 
minister komunikacji inż. Alfons Kiihn 
udaje się dnia 30 b. m. w kilkudnio- 
wą podróż inspekcyjną do Dyrekcji 
Kolejowej Lwowskiej i Stanistawow- 
skiej. P. minister weźmie w niedzielę 
dn. 2 września r. b. udział w uroczy- 
stości otwarcia Targów Wschodnich 
we Lwowie. W podróży towarzyszą 
p. ministrowi dyrektor departamentu 
budowy inż. Ciechanowiecki oraz se- 
kretarz osobisty p. Gustaw Roža- 
łowski. 

Śniadanie u posła polskiego 
w Pradzę. 

PRAGA, 29 8. PAT. Poseł polski dr. 
Grabowski poaejmował dziś śniadaniem poi 
ską delegację ną kongres wszechświatowy 
towarzystwa krzewienia przyjaźni między 
narodami przez kościół. W śniadaniu wzię- 
ła udział całą delegacja z ks. superintenden 
tem Burschem z Warszawy oraz ks. super- 
intendentem Blauem z Poznania. 

Polskie dolarówki w Falestynie. 
Polskie dolarówki cieszą się w Pale- 

stynie ogromnym popytem i nabywane są 
po kursach wyższych, aniżeli w Warszawie. 

Za samem tylko pośrednictwem nasze- 
go radcy handlowego w tym kraju dr. Ber- 
narda Hausnera, który rozwija energiczną 
działalność, nabyto tam już 1200 dola- 
rówek. Ą 

Należy zaznaczyć, iż dolarówki napły- 
wają do Palestyny również i innemi droga- 
mi, wskutek czego ogólnej ilości dolaró- 
wek, sprzedanych do chwili obecnej w Pa- 
lestynie, określić niepodobna. 

Szczęśliwie zakończony wypadek 
„lotniczy. 

TORUN, 29 VIII. PAT. W _ dniu 
dzisiejszym koło godz. 10 przed po- 
łudniem w czasie odbywającego sie 
tu lotu ćwiczebnego oderwało się 
skrzydło ,samolotu, skutkiem czego 
aparat spadł na ziemię. Pilot sierż. 
Walter przy użyciu spadochronu opu- 
Ścił się na ziemię nie odniósłszy ża- 
dnego obrażenia. Samolot uległ zni- 
szczeniu. 

jących go panazjatyckich prądów i 

tendencyj. Panazjatyzm czeka też na 

rozwiązanie takie lub owe chiūsko- 

japońskiego  problematu, będąceg'' 

dła. japonji ani mniej ani więcej tylk: 

kwestją: życia lub Śmierci. 
Jacz.
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ECHA KRAJOWE 
  

OSZMIANA. 

Nie małą atrakcją, wśród monotonnego 
Unichowski, prezes oddziału Polskiego Czer- 
wonego Krzyża w Wilnie, pan starosta Ko- 
wałewski, zaprosił na wstępne organizacyj- 
ne posiedzenie przedstawicieli miasta, by 
Polski Czerwony Krzyż miał swój oddział i 
w Oszmianie. 

Na prezesa towarzystwa obrany został 
ks. dziekan Walery Holak do składu 
członków zarządu weszli: Pan starosta Ko- 
walewski, Pani starościna Kowalewska i 
jeszcze innych 14 osób — w tejże liczbie 
i kilka pań z miejscowego towarzystwa. 

Nie małą atrakcją, wśród monotonnego 
Życia, jest przejażdżka po Oszmiance — są 
łodzie spacerowe T-wa Gimnastycznego 
„Sokół* w Oszmianie i wciąż przybywają 
nowe prywatne — a wszystkie rozrzucone, 
po nad błotnistemi brzegami rzeki i dostęp 
do nich bardzo niedogodny: Z wysokiego 
urwiska, bardzo wąską Ścieżką, spuszczać 
się trzeba do rzeki i łatwo:*o wypadek, by 
się zamoczyć po uszy! 

Wreszcie, by być w tej improwizowa- 
nej przystani trzeba przejść przez podwó- 
rze Urzędu Skarbowego, gdzie u wejścia 
tabliczka na czewono opiewa: 

„Osobom postronnym wejście 
wzbronione. 

Gdyby więc pewnego popołudnia, suro- 
wość wdziała szaty rzeczywistości i malut- 
ka kłódka zawisła u furtki u wejścia — nikt 
niemógłby dojść do swej łodzi, użyć powie- 
trza i sportu. a przecież tyle rodzin, idąc 
za przykładem dr. Laegera, który sam pro- 
wadzi kilka kilometrów swą łódkę, oddaje 
się temu sportowi i czerpie świeże powie- 
trze, daleko poza miastem! 

Jest przystań!! | jak łatwo ją urządzić 
przy elektrowni miejskiej — tamże plac 
obszerny — już wybrukowany, i tu wła- 
śnie, wszystkie łodzie, Świeżo malowane, 
stanęłyby w rząd, ozdobiłyby długi pusty 
brzeg i swobodnie przybyłoby z kilkadzie- 

surowo 

siąt osób, by wspó:łnie odbyć  zamieįską 
wycieczkę. 

Niestety! [Dochodzą nas echa, że bur- 
mistrz miasta pan Sielewicz, sprzeciwia się 
urządzeniu przystani i wogóle przeciwdzia- 
ła zawsze, wszelkim godziwym i niekoszto- 
wnym poczynaniom, — słusznie też Oszmia- 
na, ma miano zaniedbanego miasta! 

Czem się kieruje, ów ojciec miasta, nie 
możemy odgadnąć — czy słusznemi wzglę- 
dami, czy starczym uporem?! 

Przechodząc do spraw natury przemy- 
słowo - handlowej, zaznaczyć mi wypada, 

że należyty rozwój handlu i przemysłu w 
Oszmianie, w dużej mierze jest uzależniony 
od łatwiejszego kredytu. 

Zdając sobie dokładnie z tego sprawę 
miejscowe kupiectwo, rozpoczęło kroki, ma- 
jące na celu powierzenie zastępstwa Banku 
Polskiego, niedawno powstałej w Oszmia- 
nie Komunalnej Kasie oszczędności na pow. 
Osziniański, jedynej u nas placówce Ban- 
kowej, dającej gwarancje, należy tego speł- 
nienia swych obowiązków, ze mzględu na 
odpowiedzialność całego Sejmiku i iachowe 
kierownictwo. 

Należy przypuszczać, że czynniki mia- 
rodajne w Banku Polskim, uwzględnia słu- 
szne postulaty kupiectwa. В 

WOLKOWYSK. 

— Działalność kulturalna wojsk. Koła 
Intendentury. Ruchliwe wojskowe koło dra- 
matyczne intendentury w Wołkowysku, ode- 
grało ostatnio z wielkim naktadem pracy ko- 
medję p. t. „Jutro pogoda”. 

Dochód z tej udanej zewszechmiar im- 
prezy przeznaczono na dzieci z Niemiec, 
przebywające w powiecie na  letnisku 
Wogóle zaznaczyć należy, że przedstawie- 
nia tak ostatnie jak i liczne poprzednie w 
znacznej części przyczyniły się do ugoszcze- 
nia naszych małych rodaków z obczyzny, 
za co należy się specjalna wdzięcziłość or- 
ganizatorom i kierownictwu Koła oraz jego 
członkom, a w pierwszym rzędzie p. Olsza- 
kowej i kpt. Strurowi, kierownikowi koła, 
reżyserowi i wyśmienitemu wykonawcy jed- 
nej z głównych ról w sztuce odegranej о- 
statnio. 

W związki ze zbliżającą się rocznicą 
niepodległości Polski, kpt. Strur, jak się do- 
wiadujemy, przygotowuje już różne atra- 
kcje i widowiska, dla miejscowej ludności, 
celem uświetnienia obchodu  wiekopomnej 
chwili w dziejach Polski. 

STOŁPCE. 

— Rozpoczęcie budowy nowego gma- 
chu gminnego. W ostatnich dniach odno- 
śne władze w Stołpcach przystąpiły do bu- 
dowy nowego miejscowego gmachu gmin- 
nego. Na miejsce budowy zwieziono dotąd 
kilkadziesiąt sztuk cegieł i niezbędny drzew- 
ny materjał budowlany. 

Zakończenie budowy tegoż gmachu u- 
zależnione zostało od przyznania przez od- 
nośne władze na ten cel odpowiedniej po- 
życzki z kredytów na odbudowę budynków, 
zniszczonych wskutek działań wojennych. 

Premier Barfel o najbliższych pracach rządu. 
Po powrocie z kilkotygodniowego 

wypoczynku premjer Bartel udzielił 
przedstawicielowi „Kur. Porannego 
następującego wywiadu na temat naj 
bliższych prac Rządu. 

— Jakie są najbliższe i najważniej 
sze prace rządu? 

— ściśle odpowiedzieć na to pyta 
nie jest niepodobieństwem. 

Stwierdzić chyba mogę, że okres 
wakacyjny mija i że podejmujemy pra- 
cę normalną. Każdy resort jest pełen 
wielu prac „najbliższych* i wielu „naj- 
ważniejszych*'. Ježelibym  wymieinič 
miał sprawę, która jest przedmiotem 
prac we wszystkich resortach, to jest 
nią budżet na rok 1929 - 30. Myślą 
przewodnią tych prac jest zamiar wy- 
dobycia jaknajwiększych sum dla ce- 
lów inwestycyjnych. 

—-Czy zechciałby Pan premjer dać 
nam krótki swój pogląd i ocenę sytu- 
acji gospodarczej? — pytamy. 

— Sytuacja gospodarcza Polski 
rozwija się systematycznie i pomyślnie 
Odnosi się to do wszystkich dziedzin 
życia gospodarczego. Jest to fakt nie- 
dający się zaprzeczyć przy spokojnej 
jego ocenie. Przedmiotem naszej. szcze 
gółnej troski i pracy jest nasz bilans 
handlowy. Tu leży przed nami zada- 
nie zorganizowania i wzmożenia na- 
szego eksportu, zadanie, które może 
być rozwiązywane stopniowo i syste- 
matycznie. Będzie zwiększona własna 
flota handlowa, bez której racjonalna 
organizacja eksportu nie jest możliwą. 
Musi być rozbudzone zainteresowanie 
sfer kupieckich dła zagadnień ekspor 
tu. Kupiec polski musi wyjść z zaścian 
ka na szeroki świat i zająć się zagad- 
nieniami na większą miarę.' Dopiero 
rozwój eksportu stanowi zbliżanie się 
do trwałej równowagi naszego bilan- 
su handlowego. 

Budżetowo stoimy dobrze. Walu- 
ta nasza ma silną i szeroką podstawę 

Zbiory zbóż są naogół dobre. 

Zbożowa polityka rządu pójdzie 
dotychczasowemi torami. Wywóz ży- 
ta, pszenicy i owsa obłożony będzie 
znacznemi cłami. To samo dotyczyć 
będzie buraków cukrowych i pasz tre 
ściwych. Import żyta będzie wolny. 
Państwowa rezerwa zbożowa, którą u- 
tworzymy, zapewni w wyższym, ani- 
żeli ta miało dotąd miejsce — stopniu 
stałą cenę chleba. 

A pracę nad zmianą Konstytu- 
cji? — pytamy, przechodząc do spraw 
politycznych. 

— Inicjatywa zmiany Konstytucji 
leży w ręku Bezpartyjnego Bloku 
Współpracy z Rządem. W najbliższym 
czasie wypadnie nam ustosunkowywać 
się da projektów opracowanych przez 
Blok, co też ucznimy. Przypisywane 
w tym względzie rządowi zamiary, lub 
nawet postanowienia, są najdowolniej- 
szą kombinacją, nie mającą nic wspól 
nego ze stanem faktycznym. Lekkomyś 
Iność w tym względzie posuwa się tak 
daleko, że posądza się rząd o zamiar 
doszczętnsgo zniweczenia praworząd- 
ności w gospodarce finansowej Pań- 
stwa — oświadcza premier w tej spra 
wie, robiąc widoczną aluzję do słów 
jakiegoś pisma opozycyjnego. 

Widaczne jest, że premjer nie ży- 
czy sobie narazie obszerniej o tej spra- 
wie mówić. 

P rzechodzimy wobec tego do t. zw. 
niedyskrecji, czy sensacji; pytami o po 
głoski, które ukazały się niedawno w 
prasie zagranicznej o zmianach w ga- 
binecie. 

— Pogłoski te są najzupełniej bez 
podstawne. Nic na ten temat nie jest 
wiadome ani mnie, ani Panu Prezyden 
towi Rzplitej, z którym ostatnio, będąc 
w Spale, miałem zaszczyt konferować 
czas dłuższy. Może coś takiego leży 
w intencjach jakichś agentur odcych, 
które nie mają obecnie i nie mogą mieć 
żadnego wpływu na tok naszego życia 
państwowego. 

  

SŁOWO 

troski konfterewałucjanisią. 
MOSKWA. 28.8. (A.W.). Prasa publikuje pełny tekst rezolucyj, przy- 

jętych na podstawie referatu Manuilskiego o sytuacji w U. K. P. 
Rezolucja m. in. potępia opozycyjne stanowisko Trockiego, który uz- 

nany został wprost za „kontrrewolucjonistę“. Przywódca niemieckiej partji 
komunistycznej, Thaellman, nazwał Trockiego jednym z najniebezpieczniej- 
szych wrogów komunizmu(!). 

Nowi zdobywcy oceanu prokrastynują z 
powodu złych warunków afmosierycznych. 
LA BOURGET, 29. 8. PAT. Z powodu niepomyślnych warunków 

atmosferycznych lotnicy Asso!ant i Lefevre, którzy dzisiaj rano mieli 
transatlantyckiego, startować do lotu 

września. 

wy- 
odłożyli lot do pierwszych dni 

- Lot dookoła Polski. 
KRAKÓW, 29. Vili. PAT. 

sekretarz wojewódzkiego komitetu Ligi 
Pułkownik Ocetkiewicz, 

Obrony Powie- 
trznej Państwa, w towarzystwie mechanika: Langego od- 
będzie jako pilot sportowy na samolocie Ligi O. P. P. 
województwa kieleckiego, typu Albatros D. 2, lot dokoła 
Polski dla cełów propagandy Ligi i sportu 
oraz nawiązania łączności z 
OSP В: 

lotniczego 
komitetami okręgowemi L. 

Start odbędzie się w Kielcach 2 września o god/. 7 
rano. 
lotu będą następujace: 

Dnia 2. IX. start w Kielcach, 
wic i Łodzi. Dnia 3. IX. Pornań i Toruń. 

Trasa lotu wynosi 3.200 km. Poszczególne etapy 

lot do Krakowa, Kato- 
Dnia 4. IX. 

Warszawa, Lublin, Lwów. Dnia 5. IX. Stanisławów, Tar- 
nopol. Dnia 6. iX. 
Wilno. Dnia 8. IX. 
wrót do Kielc. 

Łuck i Brześć n. B. Dnia 7. IX. Lidai 
Białystok, Warszawa. Dnia 9. IX. po- 

Odsłonięcie pomnika króla Piofra 
BIALOGROD, 29. 8. PAT. Z okazji rocznicy powstania hercogowiń- 

skiego w dniu wczorajszym w obecności przedstawiciela króla, członków 
rządu, organizacyj patrjotycznych i licznie zebranych tłumów odsłonięty 
został w Nevezinie pomnik króla Piotra. 

gmigranci za wiele sohie pozwalają. 
W związku z faktem wydalenia 

kilku emigrantów rosyjskich z granic 
Polski dowiadujemy się z kół, zbli- 
żonych do rządu, iż wobec stwierdze- 
nia nielojalnego stosunku niektórych 
osobników wśród emigracji do pań- 
stwa polskiego rząd uważał się za 
zmuszony zastosować ostrzejsze re- 
presje przeciw tym osobnikom, któ- 
rych działalność zagrażała bezpie- 
czeństwu publicznemu i dobru pań- 
stwa, jak również przeciw niektórym. 
kierownikom  organizacyj emigracyj- 

oi jti m [B 
Targach-0ystuoie? 

  

2 DIERWIZE X 
TARGI POŁNOCNE 

IWYSTAWA — * 
ВОШИСТО-РЕЗЕМУЛЮМА 
18/8-3/9w WILNIE 1926 

KONCERT SYMFONICZNY 
pod dyrekcją M. Salnickiego. 

       

nych, ponoszącym odpowiedzialność 
za wytyczny kierunek polityki danej 
organizacji. Środki te tembardziej by- 
ły konieczne, że rząd kilkakrotnie w 
oświadczeniach oficjalnych i enuncja- 
cjach poszczególnych swych członków 
ostrzegał koła emigrantów, iż nie bę- 
dzie dalej tolerował nieobliczalnych 
wybryków, narażających na szwank 
powagę państwa i jego dobre sąsiedz- 
kie stosunki, na których rządowi za- 
wsze zależało. 

    

SKŁAD MEBLI в 
SPÓŁDZIEŁNI 

„Zjednoczeni stolarze” 
w Wilnie. ul. Trocka 6. 
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    Wielki wybór różnych mebli włas-     nych warsztatów. Przyjmuje za- 
mówienia na całkowite urządze- 
nia biur, urzędów, różnych insty - 
tucyj, banków. Prosimy obejrzeć 

meble naszej spółdzielni. 
k umiarkowane. 

  

Lisf pasterski Papieża Piusa XI do biskupów 
litewskich. 

blicznych i zobowiązać ich do nosze- 4 W ostatnim N-rze „Acta Aposto- 
licae Sedis'* został opublikowany do- 
niosłego znaczenia list pasterski Ojca 
św. do biskupów litewskich. 

Na wstępie dziękuje Ojciec św. bi- 
skupom za to, że zaraz po utworze- 
niu litewskiej prowincji kościelnej od- 
wiedzili go w Rzymie. W uzupełnie- 
niu tego, ca im wówczas powiedział 
pragnie Ojciec św. udzielić im jeszcze 
listownie pewnych rad. Przedewszy- 
stkiem gratuluje im za okazywaną 
gorliwość w pracy nad wychowaniem 
młodzieży. Dla wykonania tego zada- 
nia konieczną jest w pierwszem rzędzie 
zgodna współpraca trzech czynników 
społecznych: społeczeństwa, rodziny i 
Kościoła. Konieczną jest akcja kościel 
na, mająca za zadanie wpojenie w 
młodzież podstaw dobrego i uczciwe- 
go życia, słowem wiary i pobożności. 
Cieszy się następnie Ojciec św. z te- 
go, że biskupi postanowili troszczyć 
się © szkoły chrześcijańskie. List pa- 
pieski wskazuje tu na wielkie znacze- 
nie szkół i zakładów wychowawczych 
w pracy nad tem, aby dzisiejsza mło- 
dzież stała się jutro dobrymi obywa- 
telami państwa. Przez wzgląd na to, 
nietylko rodzina ale również i państwo 
powinno pomagać Kościołowi w do- 
brem wychowaniu młodzieży. 

Zawarty pomiędzy Stolicą Apostol- 
ską i Litwą konkordat uwzględnił ró- 
wnież sprawę wychowania młodzieży. 
Papież ufa, że przestrzeganie Konkor- 
datu wyda w tej dziedzinie liczne i 
dobre owoce. Tu wspomina Ojciec 
św. o Ś. p. ks. Arcybiskupie Matule- 
wiczu, który w zupełnem wobec na- 
szych wskazówek posłuszeństwie i w 
niezmordowanej pracy torował drogi 
do odrodzenia religijnego.'* 

Biskupi winni zwrócić baczne oko 
na dobre przygotowanie kandydatów 
do stanu kapłańskiego i na ścisłe prze 
strzeganie dyscypliny kościelnej przez 
duchownych. Nowi księża winni od- 
znaczač się pobożnością, nauką i cno- 
tą, gdyż w czasach dzisiejszych błę- 
dów i występków, stanowiących nie- 
bezpieczeństwo dla duszy, brak do- 
brych księży i dyscypliny wśród nich 
wywarłyby na wiernych opłakany 
wpływ. Mają zatem biskupi zakładać 
seminarja duchowne i kierownictwo 
ich powierzać znakomitym rektorom i 
dzielnym profesorom. 

Wychodzący coraz liczniej z tych 
seminarjów kapłani będa otuchą dla 
biskupów i nagrodą za ich pracę. O- 
becnie duchowieństwo za swą  gorli- 
wość i zdolności godne jest wszelkich 
pochwał, musi jednak wraz z narodem 
stale postępować naprzód, po drodze 
cnoty. Biskupi mają wzmacniać go w 
dyscyplinie kościelnej i w wykonywa- 
niu obowiązków kapłańskich, mają za- 
bronić księżom uczęszczania do tea- 
trów i innych tego rodzaju miejsc pu- 

nia sukni kapłańskich. 
W zakończeniu podkreśla Papież 

doniosłe znaczenie Akcji katolickiej. 
„Wiecie, że sprawie Akcji katolickiej 
została poświęcona w  Konkordacie 
Stolicy Apostolskiej z Litwą specjalna 
wzmianka. Uznajemy za  najistotniej- 
sze, aby Akcja katolicka była kiero- 
wana według tych reguł, jakeśmy dła 
niej przepisali w Naszej pierwszej En- 
cyklice i następnie przy różnych pó- 
źniejszych okazjach. Usilna współpra- 
Akcji katolickiej może przyczynić się 
tylko do dobra w dziele pobudzania 
do cnotliwego życia jednostek i uświę 
cenia rodzin. W ten sposób zapewnia 
się państwu prawdziwą pomyślność, 
poświęconą dziełu krzewienia pobaż- 
ności i obrony wiary przodków. Ta 
Akcja katolicka winna być poparta 
przez ogół katolików dla powszechne- 
go dobra i dla postępu ojczyzny, wy- 
strzegać się jednak należy zamknię- 
cia się w ciasnych granicach  partyj- 
nych i mieszania się w sprawy  poli- 
tyczne. Niech ustąpią względy partyj- 
ne, jeżeli chodzi o sprawy religji, przez 
które państwo doznaje największych, 
prawdziwych korzyści. Że zaś Akcja 
katolicka niczem innem nie jest, jak 
tylko akcją religijną, przeto niech nie 
opiera się na zabiegach partyjnych, 
lecz na zgodnej współpracy wszy- 
stkich katolików, dążących jednomyśl- 
nie do zachowania i pielęgnowania 
ducha i praktyki katolickiej w życiu 
prywatnem i publicznem. Niech więc 
katolicy — kierownicy i członkowie 
Akcji katolickiej — przypomną sobie 
szczęśliwe i mądre słowa poprzednika 
Naszego ś.p. Leona XIII (in. Epist. 
„Enc. multa“), mianowicie, że „należy 
odrzucić przewrotne poglądy tych lu- 
dzi, którzy utożsamiają religję z ja- 
kąkolwiek partją polityczną i to tak 
dalece nawet, że zwolenników innych 
partyj nie uważają już prawie za ka- 
tolików. To właśnie uczyniłoby z 
wzniosłej sprawy religii pole politycz- 
nych popisów partyjnych, rozbiłoby 
bratnią zgodę i torowałoby drogę mnó 
stwu zgubnych następstw... „Przede- 
wszystkiem zaś niech duchowieństwo 
odłączy Akcję katolicką od spraw par- 
tyjno-politycznych. Powołane jest ono 
do troszczenia się o sprawy religijne 
całego ludu, nie wypada więc, aby by- 
ło ona na usługachjakiejkolwiek par- 
tji. Należy dbać o to, aby godność je- 
go posłannictwa nie ucierpiała wśród 
walk partyjnych i aby zwolennicy in- 
nych partyj nie oddalili się, wprowa- 
dzeni w błąd, od religji". 

W żywej nadziei, że wszystkie je- 
go rady i upomnienia znajdą posłuch* 
udziela Ojciec św. biskupom i ducho- 
wieństwu, oraz powierzonemu ich pie- 
czy ludowi swego Apostolskiego bło- 
gosławieństwa. 

  

Wilno, ul. Wie 
Palta jesienne od zł. 65. 

  

Ofarności Sz. Czytelników polecamy 
fEzredukowanego niższego  funkcjo- 

ZAnarjusza kolejowego, chorego na 
gruźlicę, obarczonego rodziną. kaz] 

t=skawe ofiary przyjmuje adm. „Słowa*e 

Tak Jah zęby 
należy czyścić codzień, tak zaleca 
się dla higieny i zabezpieczenia 
przed chorobą nóg codziennie mo- 
czyć nogi, dodając I łyżkę soli do 
nóg Jana. Zdumiewające wyniki. 

Oryginalne tyłko z marką ochronną 
„Słoń*. Ządać wszędzie, O-;08€ 
mi 
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Gimnazjum Ć Kluczowej 
(BISKUPIA 12—5) 

poszukuje kwalifikowanych nauczy- 

cieli jęz. polskiego, przyrody i geo- 
/ grafji, dla kl. VII i VII. žo 

Įulian Nowicki 
Kožuszki zakopiańskie. 

i Syn 
Ika 24. Tel. 202. 

Mundurki szkolne od zł. 55. 
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SZKOLNE KSIĄŻKI 
nowe i używane 

Materiały pismienne 
poleca: 
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Zamówienia zamiejscowe wysyła 
odwrotnie za zalicz. poczt. 

KUPUJE KSIĄŻKI UŻYWANE.         
O O A 

Albania i jej 
1 

„Mata“ Albanja. — Albariczykow 
pochodzenie, mowa, charakter, liczeb- 
ność. - Dzieje Albanji. — Skander- 
beg, bohater narodowy. — Niepospo- 
lita indywidualność królewskiego 
władcy Albanji, 

Tu i owdzie w prasie polskiej 
spotkaliśmy się z rysem świadczącym 
o wielkiej... lekkomyślności—aby nie 
powiedzieć: ignorancji — tych, którzy 
ostatniemi czasy zahazardowali trakto- 
wać to, co się obecnie dzieje w Alba- 
nji... przez ramię. Tu i owdzie nie 
zawahano się nazwać „operetkowym'* 
królem nowego władcę ' albańskiego. 
Pomijając, że niema w polityce „ope- 
retki*, któraby się nie mogła obrócić 
w tragedję, trzeba przecie . najpierw 
zdawać sobie sprawę z tego, ‹ схет 
jest suwerenna Albanja na mapie 
Europy-a potem dopiero... dawać 
folgę tanim dowcipom. A raczej, gdy 
się wie czem jest Albanja teraźniej- 
sza i jakiego pokroju jest jej władca, 
co pragnie być na tronie Skanderbe- 
giem—wówczas ręczyć można, że ta- 
nie koncepty nie bedą się trzymały 

pióra... 3 
Albanja jest ani mniej ani więcej 

tyko kluczem Adrjatyku. 
Kto ten klucz ma w ręku, może Adrja- 
tyk— zamknąć... albo otworzyć. 

Achmed Zogu, który oto od czte- 
rech lat jest absolutnym dyktatorem 

nowy władca. 
w swym rodzinnym kraju - pomimo 
młodych lat swoich jest zgoła oOso- 
bistošcią niepospolitą i wybitną. Prze- 
dewszystkiem jest politykiem di pri- 
mo cartello. 

Pochodzi z najprzedniejszego rodu 
albańskiego, i rodowi temu przewodzi 
a w Albanji od niepamiętnych czasów 
rządzą t. zw. „sody”. Nie jest przeto 
Achmed Zogu żadną... naleciałością 
w rodzaju dynastji greckiej lub księ- 
cia Wied. Jest z krwi i kości kra: 
jowcem. 

Był czas, jeszcze podczas Wielkiej 
Wojny, gdy pomimo swoich dwudzie- 
stu zaledwie paru lat, -Achmed Zogu, 
niezmiernie wpływowa reprezentacyjna 
latoroś! najznakomitszego rodu albań- 
skiego, szedł na aljans z monarchją 
Habsburgów (zdeklarowanym zacho- 
wawcą był już wówczas i nigdy nim 
być nie przestał); potem, gdy tego 
interes Albanji wymagał, jął ostenta- 
cyjnie wygrywać atut swego słowiań- 
skiego pochodzena, a gdy ten do- 
prowadził _ Włochy do znacznych 
względem Albanji „awansów *, trzyma 
dziś z Włochami, grając niemałowa- 
żną rolę w zagranicznej polityce 
Mussoliniego. 

Jak się rzekło, Achmet Zogu, 
obecny Skanderbeg Ill-ci, jest nad 
wyraz zręcznym politykiem Rzecz 
przecie jest jawna, że wyniesienie 
dyktatora albańskiego na tron kró- 

lewski nie mogło nastąpić bez zgody 
i aprobaty przedewszystkiem - Włoch. 

Filogermańskie inklinacje — via 
Austria — młodego władcy Albanji 
są znane. Są to tradycyjne inklinacje 
w jego rodzie. Trzeba też pamiętać, 
że mnóstwo albańczyków kończy 
studja w Wiedniu; pełno ich osobli- 
wie w wiedeńskich zakładach woj- 
skowych. Szefem sztabu albańskiego 
jest generał von Myrdacz — wiedeń- 
czyk były sztabowiec armji austrjac- 
kiej. W najbliższem otoczeni Achmeda 
Zogu, jego przybocznym, nieodstęp- 
nym adjutantem jest  oberlejtnant 
Zef Sereggi, ożeniony z rodowitą 
Niemką z Grazu. Wszystko młodzi, 
bardzo młodzi ludzie, którym się 
krew w żyłach pali... 

Albanja szuka najwyraźniej opar- 
cia na narodzie niemieckim (Niemcy i 
Austrja) oraz na Italji Mussoliniego. 
Mała jest — lecz jej położenie 
geograficzne  rewanżuje až 
nadto szczupłość terytorjalną i zalud- 
nienia. 

Albanja jest to fort nad Adrjaty- 
kiem. Jest to zarazem „objekt między- 
narodowy", którym zręczna dłoń dziel- 
nego władcy, za którym kraj w ogień 
pójdzie, może manipulować i mane- 
wrować trzymając w szachu — a 
choćby i Europę! 

Albanja Skanderbega  Ill-go ma 
niebylejaką przyszłość przed sobą. 
Cała romantyka bajecznej karjery 
Achmeda Zogu przetkana jest gęsto 

najsubtelniejszemi nićmi wielkiej 
lityki. 

ро- 

% 

Czy albanczycy, — lub tež jak ich 
jeszcze zowią: szkipetarowie vel ar- 
nauci — są istotnie najstarszymi auto 
chtonami bałkańskimi? Czy istotnie 
gnieździ się do dziś dnia po górach i 
dolinach Albanji najpierwotniejszy, naj 
dawniejszy na Półwyspie Bałkańskim 
szczep tubylczy? 

Utarła się powtarzać, że albańczy- 
cy są potomkami (nawpółmitycznych) 
pelazgów, którzy siedziby swoje mie- 
li na półwyspie greckim przed sta- 
rożytnymi hellenami, a byli pochodze- 
nia nieskazitelnie aryjskiego. Praszczu- 
rami też albańczyków byli illiryjczycy, 
epiroci i starożytni macedończycy; co 
zaś do samej nazwy kraju: „Albanja”, 
to jest ona pochodzenia celtyckiego 
Czyli, że nie jest najdawniejszą nazwą 
ojczyzny Skanderbega. Albanja zna- 
czy tyle co wysoka biała góra; górale 
szk 0 c c y nazywają swój kraj A |- 
b ai n, a sobie samemu daje góral szko 
cki nazwę albanach. Z drugiej 
strony wyśledzili uczeni, że już za cza- 
sów Ptolomeusza istniał w dawnej Il- 
lirji szczep zwany „ałbanami*. Król e- 
pirski Pyrrhus był albańczykiem i z 
albańczykami swymi dokonał błyska- 
wicznej na Rzym wyprawy. Wyprawę 
tę porównywano do lotu orła; ponie- 
waż zaś orzeł brzmi po albańsku 
szkype, przeto albańczyków jęto 
zwać szkipeterami (orlętami) a ich oj 

czyznę Szkipetarją. Tak przynajmniej 
tłumaczy rodowity albańczyk, uczony 
filolog Wassa Effendi. Co zaś do naz- 
wy „arnauci“, to jest ona bizantyjskie 
go pochodzenia i brzmiała pierwotnie 
arbanitoj. 2 

Język ojczysty dzisiejszych albań- 
czyków jest przedziwnem mixtum 
compoasitum. W słowniku etymo- 
logicznym Gustawa Meyera figuruje 
5140 wyrazów albańskich, z których 
1420 ma być pochodzenia romańskie- 
go, 540 słowiańskiego, 1180 tureckie- 
go, 840 nowogreckiego, 400 należy do 
narzecza „pra - indogermańskiego" a 

reszta... niewiadomego jest pochodze- 
nia. A zresztą, oto próbka mowy ail- 
bańskiej: dwie stroty pieśni patrjotycz 
nej z roku 1911-go, nader popularnej 
w Albanji podczas ówczesnego osire- 
go wybuchu nieustannych „wrzeńt*. 

Tszonju, djelm, per nder t* athcut! 
Szjona ma ne koh te flaszk 
Nen bairak te Skenderbėut 
Tosk e gegh mdlidhna baszk. 
Brift e hodsz baszku t“ uroine 
Krytszali edhe dintar, + 
Din e fe mos t“ na trasoine 
Jemi vlasen szkypetar! 

Co ma znaczyć: Zrywajcie się mło- 
dzi, idźcie bronić czci ojczyzny! Słaby- 
mi nie wolno być. Niech toskowie i 
a» połączą się pod sztandarem 
kanderbega! Księża oraz kapłani mu 

zulmańscy niech pobłogosławią spo- 
łem zarówno chrześcjan jak wyznaw- 
ców Proroka. Nie dzielą już nas: ani 
krzyż ani półksiężyc. Szkipetarowie 

my, — bracia. 

„Albańczyków cechuje przedewszy- 
stkiem ta właściwość, że od niepainię- 
tnych czasów, a przeszedłszy  najbu- 
rzliwszych losów koleje, — pozostali 
sobą. Są dziś takimi, jakimi odmalo- 
wał ich... Homer, Achilles „Wrzący“, O 
bujnym temperamencie, odważny i 
chełpliwy, zacięty i mściwy jest nie- 
mal doskonałym prototypem dzisiej- 
szych albańczykó. Lud to niezmiernie 
krnąbrny, do okiełznania trudny, wio- 
dący dziś jeszcze żywot „pasterzy* o0- 
raz górali , biblijnych i homerowych, 
przestrzegający święcie tradycyjnych 
obyczajów, zakuty w bezmyślnej zzj- 
chowawczości,  niedręczony nigdy 
zbyt wygórowanemi skrupułami sumie 
nia, prawie nawpółdziki a fanatycznie 
przywiązany do — wolności. Podsta-© 
wę społeczeństwa albańskiego stanowi 
rodzina; rej wodzą, współzawodnicząc 
ze sobą: klany; autorytetem najwyż- 
Szym w kraju jest rada złożona z 
„głów* rodowych, ferująca wyroki ar- 
bitralne a zgodne z tradycyjnemi oby- 
czajami; na stu umierających albań- 
czyków ginie siedmdziesięciu  śmier- 
cią gwałtowną... 

Ilu ich jest naogół? Mniej więcej: 
dwa miljony. Statystyki wymieniają 
900.000 jako najniższy szacunek a 34 
miljony jako maximum. 

Aleksander Wielki był czystej kswi 
albańczykiem, tylko powerniksowa- 
nym kulturą helleńską przez Arystote- 
lesa. Poczytywał język grecki i grecki 
obyczaj na nieadzowne dlań cechy.. 
wyższej kultury ale jakże często brał
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„Targi I Wystawy 
Uńzia! Sejmików woj. Wileńskiego w wysfawie 

Rolniczej. 
Działalność poszczególnych sejmi- 

ków, obrazująca dorobek gospodar- 
czy, przedstawiona jest w sposób naj- 
bardziej widoczny na Targach i Wysta- 
wie w kilku działach. Dane statystycz- 
ne znajdziemy na Wystawie Regjo- 
nalnej, jednak sejmiki nie występują 
tam całkowicie samodzielnie, tak .sa- 
mo mniej więcej przedstawia się spra- 
wa i na Wystawie Rolniczej, z tą je- 
dynie róznicą, że mamy tu eksponaty 

„szeregu szkół rolniczych, utrzymywa- 
nyęh przez sejmiki. Postaramy się o 
nich sprawozdać. 

Szkoła rolnicza w  Bukiszkach, 
sejmiku Wileńsko-Trockiego wystąpi- 
ła całkowicie oddzielnie, dając nam 
możność zapoznania się z wynikami 
jej prac, postępów, planów na przy- 

,szłość. Na pierwszy rzut oka widzi: 
‚ ту tu bogate zbiory okazów zbóż 
_ jarzyn, owoców, wyprodukowa- 
nych na gospodarstwie szkoły. Wiele 
okazów tu wystawionych wywołuje 
ogólne zdziwienie. Ciekawe eksponaty 
Są tu ustawione w skrzynkach oszklo- 
nych, dając w sposób poglądowy, 
możność obserwowania gruzalkowa- 
ości gleby oraz inne. Widzimy tu 
model domku mieszkalnego oraz mo- 
dele materjału drzewnego, używanego 
przy budowli. Na šcianach poumie- 
szczane zostały tablice poglądowe, 
wykresy oraz fotografje, życie szkoły 
ilustrujące. 
‚ Samorządowa szkoła rolnicza w 
SŚwięcianach ograniczyła się przeważ- 
nie do wystawienia wykresów, map, 
fotografij oraz prac uczni. Pozaten 
mamy tu wzory zboża i porostu łąk. 

Z materjału statystycznego dowia- 
dujemy się, że szkoła rozwija się 
znacznie, bowiem kiedy w 1925 roku 
ukończyło ją zaledwie 14 chłopców 
w roku obecnym już 36-ciu. Są to 
przeważnie synowie rolników, właści- 
cieli gospodarstw 1—5 ha przyczem 

b. znaczny ich odsetek, wstępując do 
szkoły miało za sobą ukończone 3 
kl. szkoły powszechnej. 

Najokazalej wystąpiła męska szko- 
ła rolnicza w Opsie, sejmiku Brasław- 
skiego. Uderza tu przedewszystkiem 
różnorodność eksponatów. 

Niemniej ciekawe są wzorki pro- 
Sa, którego uprawie niemało uwagi 
poświęca szkoła. Obok zachwycają 
Okazy ogrodowizny, a więc buraków, 
cebuli oraz traw pastewnych. 

Drugą część stoiska zajmują ko- 
lekcje botaniczne, fabrykaty własnych 
warsztatów stolarskich i ślusarskich, 
pomysłowe pomoce szkolne (własnej 
też roboty) oraz liczne fotografje i 
tablice poglądowe. 

Jakkolwiek szkoła w Opsie spóź- 
niła się nieco z dostarczeniem ekspo- 
natów, które umieszczone zostały do- 
piero przed paru dniami, jednak 
obecnie stoisko jej jest bodaj naju- 
datniej zorganizowane z pośród po- 
dobnych. 

Prócz wyżej omówionych szkół 
zupełnie samodzielnie wystąpiła spół- 
dzielnia rolniczo-handlowa „Rolnik“ 
w Brasławiu. Głównym przedmiotem 
zainteresowań spółdzielni jest olej, 
którego produkcja w przeciągu 99 
dni sezonu 1927—28 po przerobieniu 
98.909 kg. siemienia lnianego wy- 
niosła 21.647 kg., przyczem otrzyma- 
no 69.938 kg. makuch. 

Spółdzielnia wystawia tu próbki 
oleju, makuch, wszelkiego rodzaju 
nasion oraz zbóż. Na šcianach sto- 
iska widzimy szereg wykresów obra- 
zujących pracę i rozwój spółdzielni. 

e rozwija się ona Świadczą (prócz 
ogólnie znanej i wyrobionej opinii) 
cytry, a mianowicie: kiedy w 1926 r. 
ogólny obrót wyrażał się cyfrą 
6'5.394 zł., w roku zeszłym był już 
1.082.751 zł. 

Ukręgowa wysta wa gałęhi poczfowych. 
Naczelne władze wojskowe oraz organi- 

<je społeczne, współdziałające przygo- 
towaniem obronnem państwa, zdają sobie 
sprawę, że na wypadek wojny państwo mu- 
si posiadać Siłnie rozwinięte i gotowę na u- 
sługi wojska gołębiarstwo pocztowe. 

Niewielka część naszego społeczeństwa 
docenia korzyści, jakie przynoszą gołebie 
pocztowe walczącej armji; niewielu też in- 
teńęsuje hodowla gołębi pocztowych dła ce- 
łów sportowych. Dlatego też czynnik spo- 
łeczny szerzy wśród społeczeństwa zamiło- 
wanie do hodowli i ćwiczenia gołębi pocz- 
towych w lotach. 

W celu obudzenia zainteresowania do 
hodowli na ziemiach wschodnich  Zjedno- 
czenie Polskich Stowarzyszeń hodowców 

gołębi pocztowych, będące naczełną insty- 
tucją dla spraw prywatnego gotebiarstwa 
pocztowego w Polsce, urządza w Wilnie w 
dniu b września r. b. okolicznościową pro- 
pagandę hodowli i ćwiczenia gołębi poczto- 
wych przy Wystawie Rolniczo - Przemy- 
słowej. W dniu tym odbędzie się w Wilnie 
zjazd członków Zarządu Zjednoczenia Pol. 
Stow. Hod. Goł Poczt. przy udziale przed- 
stawiciela Ministerstwa Spraw Wojskowych 
oraz przedstawicieli miejscowych władz woj 
skowych, reprezentujących  golebiarstwo 
pocztowe. Przedstawiciel M. S. W. oraz 
członkowie Zarządu tej: instytucji wygłoszą 
zacje społeczne, współdziałając z przygo- 
jące odczyty o gołębiarstwie oraz rozrzucą 
broszury propagandowe i numery  czasopi- 
sma fachowego. 

SPÓZNIENI WYSTAWCY. 

Do Dyrekcji Targów - Wystwy wciąż 
jeszcze nadchodzą zamówienia na miejsca, 
ożywiony bowiem ruch i duża frekwencja 

przekonywa, że Targi Wileńskie odniosą sku 
tek nadspodziewany. 

Niestety, część tych, jako spóznionych 
dyrekcja uwzględnić nie jest w stanie. 

  

i mieczno- 
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M Piagęoki w tratwa 
Same się reklamują. 

Żądać wszędzie. 
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górę albańczyk nad grekiem! Bywało 
gdy się uniesie, natychmiast przema- 

wia po „macedońsku”'. Tak np. gdy w 
zapamiętaniu się okrutnem, a podobno 
pijany, przebił dzidą jednego z najlep- 
szych wodzów swoich, wałlecznego 

Clitusa, dał upust spóźnionej rozpa- 
czy--„w mowie macedońskiej", jak wy 
raża się Plutarch. Przypomina się mi- 
mowoli nasz hetman jan Karoł Chod- 
kiewicz, rodowity  Diałorusin, który, 

gdy z serca wydobytą myśl wynurzać 
mu przychodziło, zawsze ruską wyra- 
żał się mową. Pod Chocimem patrząc 
na zażarty a bezkuteczny atak zastę- 
pów tureckich, nie strzymał i zawołał: 
„Serdyta sobaka! — woukom  stra- 
wa!“*( : 

Ь Zwyciężenie wspomnianego wyżej 
Ykrėla Pyrrhusa wydało: pod panowanie 
Rzymu Epir i Illirję — na całe stule- 
cia. Wówczas to zaczęły na albańskich 
wybrzeżach rozgrywać się najżywot- 
niejsze i  najkapitalniejsze stosunki 
Rzymu ze Wschodem a potem stosun- 
ki obu połów Imperium Romanum. 
Gdzie dziś leży mizerne Durazza wzno 
siło się jedno z najokazalszych ognisk 
starodawnej kultury, słynne Dyrrachi- 
um, miasto imponująco handlowe, u- 
siane pałacami, wiodące bujny żywot 
na szeroką skalę. Z Dyrrachjum wybie 
gał wielki trakt, znana całemu światu 
Słarożytnemu. Via Egnatia przecinają- 
ca Półwysep Bałkański i biegnąca 

  

|") Tak przynajmniej czytamy w Bir- 
kowskiego mowie wygłoszonej podczas po- 
grzebu wielkiego hetmana. 

przez Adrjanopol ku Carogrodowi. Z 
Rzymu, korzystając z Via Appia oraz 
znakomicie funkcjonujących statków 

adrjatyckich, stawało się w Dyrrach- 
jum w dni cztery. Dyrrachjum, leżące 
na połowie drogi między Roma a Bizań 
cjum, kipiało przypływem i odpływem 
nieustannym zachodnich i wschodnich 
ludów mających tn nie tylko ogromny 
rynek zbytku, ale i szerokie pole 
do wymiany wzajemnych wpływów 
ideowych. Po wspaniałych ulicach mia 
sta raz po razu grzmiały rzymskie le- 
gjony... Dyrrachjum było wiernem od- 

biciem blasku, potęgi i „wszechświa- 
towości” starożytnego Rzymu. Nie by- 
ło jednego wybitniejszego męża z cza- 
sów Republiki i Cesarstwa, któryby w 
Dyrrachjum nie popasał. Wystarczy 
wymienić Cezara, Pomp ejusza, Augu- 
sta... Zeslany do Dyrrachjum Cicero 
spedzat czas przešwietnie na albań- 
skiem wybrzeżu, ile że w Dyrrachjum 
życie umysłowe biło zawsze silnem tę- 
tnem, a koryfeusze rzymskiej nauki i 
sztuki chętnie krócej lub dłużej w Dyr 
rachjum gościli. : 

Potem stało jeszcze Dyrrachjum w 
blasku bajecznego dworu Amalazunty, 
córy Teodorykawej.. A potem zwali- 
ła się słowiańska nawała... a potem 
bułgarska... a potem normanów inkur- 
sja.. w ślad po niej najazdy wenec- 
kie..., i bizantyjskich greków... wresz- 
cie turków. Ci ostatni zagarnąwszy 
Albanję całą około 1500-go roku, już 
z pod panowania swego jej nie puścili. 

A Dyrrachjum, obrócone w p'erzy 
nę istniać przestało - na zawsze. Cz.]. 

SŁOWO 

Zamknięcie „T-wa Białoruskiej Szkoły”. 
W dniu wczorajszym, z rozporządzenia władz centralnych zawieszony 

został w czynnościach Zarząd Towarzystwa Szkoły Białoruskiej, w lokalu T-wa 
mieszczącego się przy ulicy Św. Anny Nr. 2 została przeprowadzona rewizja 
przyczem część ksiąg i aktów opieczętowano. 

Jednocześnie i na prowincji przeprowadzone zostały rewizje w lokalach 

oddziałów. 
T-wo to od czasów likwidacji „Hramady* coraz bardziej ulegało wpły- 

wom poszczególnych działaczy komunistyczno-białoruskich, zaś przy pomocy 
rozsianych bardzo licznie na prowincji oddziałów groziło nieprzychylnemi 
dia państwowości polskiej następstwami, do jakich doprowadziła swojego czasu 
zlikwidowana „Framada*. 
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Spostrzeżenia meteorologiczne 
Zakładu Meteorologii U. S. B. 

z dnia — 29-VII 1928 r. 

Ciśnienie | 264 
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Temperatura J оС 
średnia > 

Opad za do- 
bę w ram. 

Wiatr OGR: i przeważający 1 Południowo-zachodni. 

Uwagi: pogodnie. 

Minimum za dobę —09C. 
Maximum na dobą 22?C. lark 
TeRdencja barometryczna: wzrost ciśnienia. 

ROA 

URZĘDOWA. 
— Zmiany na wyższych stanowiskach 

policji m Wilna, W naachodzący ponie- 
działek opuszcza zajmowane od roku sta- 
nowisko zastępca komendanta P. P. m. 
Wilna p. Komisarz Suzański. | 

Zmiana ta, jak nas informują wywola- 
na została prośbą p. Suzańskiego przenie- 
sienia go na inne stanowisko, co znów wy- 
wołane miało być wewnętrznemi warunka- 
mi pracy w Komendzie miasta. Pan Kom. 
Suzański obejmuje stanowisko Komendan 
1a pow. Postawskiego. 

— (v) Zatwierdzenie konfiskaty cza- 
sopisma „Życie Ludu*. Na ostatnio od- 
bytej sesji gospodarczej Sądu Okręgowego 
w Wiłnie zatwierdzoną zostałą konfiskatą 
czasopisma litewskiego, wychodzącego w 
Wiinie w języku polskim p. t. „Życie Ludu* 
Nr. 14. Konfiskata tego pisma nastąpiła za 
umieszczenie szeregu artykułów w treści 
których dopatrzono się cech przestępstwa 
przewidzianego w art. 129 K. K., 50 prawa 
prasowego i | rozporządzenia Prezydenta 
Rzpiitej. 

ŻAŁOBNA. 

— Pogrzeb Ś. p. Ignacego Korkozo- 
wicza. W pogrzebie S. p. Ignacego Korko- 
zowicźa, b. ziemianina Ziemi Mińskiej b. 
Starosty Slonimskiego, a ostatnio Kiero- 
wnika Biura Wydziału Powiatowego w Wi- 
lejce, wziął udział Wojewoda Wileński p. 
Włądysław Raczkiewicz w towarzystwie 
Naczelnika Wydziału Samorządowego p. 
Rakowskiego. 

WOJSKOWA. 

— Zmiana na stanowisku komes- 
danta P. K. U. na m. Wiino, Rozporzą- 
dzeniem Ministerstwa Spraw Wojskowych 
z dnia wczorajszego na stanowisko Komen- 
danta P. K. U. na miasto Wilno na miej- 
sce dotychczasowego Komendanta pułk. 
Mroczkowskiego, który przeniesiony został 
w stąn spoczynku, mianowany został  ma- 
jor Maksymiljan Ossowski. Stanowisko to 
p. major Ossowski objął z dniem wczoraj- 
szym. 

POCZTOWA. 

— (v) W sprawie niepokrytych cze- 
ków w P. K. O. Pocztowa Kksa Oszczę- 
dnościowa wydała ostatnio zarządzenie, w 
myśl którego przystępuje się do energi- 
cznego zwalczania wystawiania przez wła- 
ścicieli kont czekowych w P. K. O. cze- 
ków niepokrytych: 

W wypadkach wystawiania czeków bez 
pokrycia udziela P. K. O. właścicielowi 
konta napomnienie. Po trzeciej zaś naga 
nie konto takie ulega zamknięciu. Nie wy- 
łącza to również pociągnięcia do odpowie- 
dzialności karnej właściciela konta w P. K. 
O. przez odbiorcę czeku. 

— Próbne loty gołębi 
T-wo hodowli gołębi pocztowych 
Lot* przeprowadza od pewnego czasu 
tensywne treningi gołębi pocztowych. 

Onegdaj z Marcinkańc, odległych od 
Wilna o lol kilometr puszczono Żo gołębi. 
Wszystkie przyleciały po. dwóch godzi- 
nach. 

22-go z Oran wyleciała inna grupa i 
pomimo ulewnego deszczu przyleciały szczę- 
śliwie. 

W dniu 4 września odbędzie się osta- 
tni próbny lot na trasie Druskieniki — 

Wilno. i 
Zdarza się też często, że gołębie za: 

błądzą. Ciekawem jest, że w. prasie ko- 
wieńskiej pojawiają się coraz 10 notatki o 
„przyłąpaniu skrzydlatego szpiega polskie- 
go*. Prawdopodobnie mamy tu do czynienia 
z zabłądzonemi gołębiami. 

SAMORZĄDOWA. 
„, — (0) Z posiedzenia Okregowej Komisji 

Żiemskiej. W' dn. 22 i 23 sierpnia, pod. prze 
wadnnictwem naczelnika biura O. K, Z. p. 
Witolda jodko, odbyło się posiedzenie Okrę 
gowej Komisji Ziemskiej w Wilnie. 

W pierwszym dniu posiedzenia Komisja 
zatwierdziła kilka projektów scalenia grun- 
tów poszczególnych wsi, w powiatach Wi- 
leńsko - Trockim, Oszmia ńskim, Brasław- 
skim, Wileńskim i Dziśnieńskim. 

Po rozpatrzeniu Sprawy zatwierdzenia 
wykazu stanu posiadania przed scaleniem 
gruntów wsi Borsuki, gm. Porpliskiej, pow. 
Dziśnieńskiego, gruntów. majątku Dokszyce, 
własność Karola Mikulskiego, i gruntów 
majątku Naddatki, własność Heleny Stankie 
wiczowej, Komisja postanowiła sprawę od- 
roczyć i polecić O. U: Z. w Wilnie wydele- 
gować inspektora ziemskiego celem zbada- 
nia słuszności zarzutów „skarżących Się. 

Po rozpatrzeniu skargi odwoławczej na 
orzeczenie powiatowego urzędu ziemskiego 
w Oszmianie w przedmiocie zatwierdzenia 
wykazu starego stanu posiadania i szacun- 
ku gruntów zaścianku Ruda, gm. „Holszan- 
skiej, Komisja uchwaliła orzeczenie P, U. Z. 
w (szmianie utrzymać w mocy i wyłączyć 
z obszaru scalenia 8 ha gruntów folwarku 
Ruda. 

„Orli- 
in- 

pocztowych. . 

Pozatem Komisja zatwierdziła: 1) układ 
dobrowolny o zniesieniu służebności pastwi- 
skowej, obciążającej dobra ziemskie Bohin, 
gm. Bohińskiej, pow. Brasławskiego, włas- 
ność spadkobierców Feliksa Broel - Platera 
na rzecz wsi Sipowicze, i 2) projekt przy- 
musowego zniesienia służebności pastwisko- 
wej, obciążającej dobra ziemskie Konstan- 
tynów, gm. Wierzchniańskiej, pow. Dziś- 
nieńskiego własność Michała Józefa  Anto- 
niego Okuszko, na rzecz wsi Różkowo. 

Sprawa ustalenia rozciągłości i granic 
służebności pastwiskowej, obciążającej do- 
bra ziemskie Rowy, gm. Holszańskiej, pow. 
Oszmiańskiego, włas ność Marji Kryczyń- 
skiej, na rzecz wsi Gudowszczyzna z powo- 
dów formalnych spadła z porządku dzien- 
nego. 

W drugim dniu posiedzenia Komisji, m. 
in.-powzię ła uchwały w sprawach następu- 
jących: 

. I)Uchwalila szacunek i klasyfikację grun 
tów wsi Horodyszcze, gm. Wołkołackiej, 
pow. Postawskiego, i gruntów zaśc. Raubisz 
ki, gm. Kiemieliskiej, pow. Święciańskiego. 

2) Uznała za nieistniejącą służebność 
pastwiskową, obciążającą dobra ziemskie 
Belmont gm. Opeskiej, pow. Brasławskiego 
własność Witolda Broel - Platera, na rzecz 
wsi Zaborni. 

3) Ustaliła rozciągłość i granice służebno 
ści pastwiskowej obciążającej dobra ziem- 
skie Albinowo, gm. Bohińskiej, pow. Brasła 
skiego, własność Witolda Broel - Płażera, 
na rzecz wsi Ozierany i Jakszty. 

4) Zatwierdziła projekty przymusowego 
zniesienia służebności pastwiskowej, obcią- 
żającej dobra ziemskie: a) Bieniuny, gm. 
Holszańskiej, pow. Oszmiańskiego, własność 
enryka Karczewskiego, na rzecz wsi Sza- 

lciny i Bieniuny; b) Nowosiołki, gm. Kuce- 
wickiej, pow. Oszmiańskiego, własność spa 
dkobierców Jadwigi Hutten - Czapskiej, na 
rzecz wsi Mirkiliszki; c) Łożany, gm. Poło- 
czańskiej, pow.  Mołodeczańskiego, włas- 
ność Wandy jankowskiej, na rzecz wsi Ło- 
żany - Łużki; d) Gudełki, gm. Solecznickiej 
pow. Wileńsko - Trockiego, własność Witoł- 
da Wagnera, na rzecz wsi Kiedrańce. 

Następne posiedzenie odbędzie się w dn. 
8, 9 i 10 października. 

   

ROŽNE. 

— (v) Strajk krawców tandetników. 
W tych dniach wśród krawców  tandetni- 
ków, zatrudnionych w zakładach krawie+ 
ckich w Wilnie, wybuchł strajk na tle eko- 
nomicznym. Ostatni żądają podwyżki do- 
tychczasowych płac dziennych o 20 proc. 
Ogółem do strajku przyłączyło się 150 
krawców, zatrudnionych w 50 magazynach 
krawieckich. 

- (v) Zjazd inspektorów związków 
ochotniczych straży -pożarnych. Na dzień 
dzisiejszy wezwani zostali przez Główny 
Związek Straży Pożarniczych Rzplitej do 
Wilna na konferencję inspektorzy pożarni- 
ctwa poszczególnych województw, a mia- 
nowicie: z Poleskiego p. Jaroszewski, No- 
wogródzkiego p. Januszewski, Białosto- 
ckiego p. Sobczyk i Wileńskiego p. Dal- 
stedt 

Obrady konferencji odbędą się w lo- 
kalu inspektora pożarnictwa w Wilnie przy 
ul. 3: go Maja pod przewodnictwem zastę- 
pcy naczelnego inspektora z Warszawy p. 
Pawłowskiego. 

Na konferencji tej omówiony będzie 
cały szereg spraw, dotyczących potrzeb 
miejscowych związków pożarniczych, jak: 
1) wprowadzenie nowych s atutów, 2) wy- 
sokość zasiłków w budżetach na rok 1929 
i 3) wydanie rozporządzeń o zapobiega- 
niu pożarom. 

; Hazard na rynkach. Niejednokro- 
tnie poruszana była sprawa hazardu upra- 
wianego przez różne ciemne indywidua na 
rynkach wileńskich. Niemal w każdy dzień 
targowy obserwować można różne kręcące 
się stoliki z cukierkami, stołiczki, służące 
do gry w trzy karty lub trzy naparstki 
itp. Lekkomyśluych i łatwowiernych zaw- 
sze może sobie znaleźć przygodny impre- 
sarjo, to też proceder ten kwitnie, nieha 
mowany przez nikogo. Ostatnio gię w trzy 
naparstki obserwować można stale w dnie 
targowe na skwerku wzdłuż ulicy 3 Maja. 

Czas wielki, aby-w kronikach  policyj- 
nych rubryką „ograny w trzy naparstki* zo- 
stała skreślona, a do tego może doprowa- 
dzić jedynie odrobina uwagi ze strony 
władz śledczych. 

— Odbudowa kościoła garnizonowego św 
Ignacego postępuje naprzód w szybkim tę- 
pie. Obecnie tynkowanie ścian wewnętrz- 
nych dobiega aż do k ńca i niebawem roz- 
pocznie się wzniesienie ołtarza i wykończe- 
nie chóru. Pozostałoby jeszcze tynki zewnę- 
trzne i zmianę dachu nad nawą główną. Ko- 
mitet wytęża wszystkie siły, by jeszcze w 
bieżącym sezonie budowlanym doprowadzić 
gmach do stanu używalności i oddać dla 
garnizonu, który dotkliwie odczuwa brak 
swojej świątyni. Kościół bowiem św. Jana, w 
którym dotychczas odprawia się nabożeń- 
stwo dla żołnierzy, nie jest dlostosowany do 
tego'celu i jako kościół parafjalny i uniwer- 
sytecki zwykle bywa zajęty przez młodzież 
szkolną i ludność cywilną. Dotychczasowy 
stan mógł być tylko przejściowy, na któ- 
rym obie strony dużo cierpiały, a szczegól- 
nie Uniwersytet otaczający podwórze koś- 
cielne 

Nadto w kościele św. lgnacego projekto- 
wane są. tablice ku czci poległych obroń- 
sców Wilna oraz polichronja znanego Pro- 
fesora U. S$. B. Stanisława Matusiaka, w któ, 
rej mają być uwzględnione momenty ostat 
nieq wojny 1920 r. i obrony Wilna. Uczynić 
to niewątpliwie kościół św. Ignacego jedną 
z piękniejszych świątyń Wilna, która już 
dzis wewnątrz wygląda imponująco, i bę- 
dzie wspaniałym pomnikiem doby obecnej 
dla przyszłych pokoleń. Brak gotówki stoi 
na przeszkodzie do urzeczywistnienia zamie 
rzonego celi, gdyż dotychczas zrobiono już 
do 30.000 zł. długu, a na bieżący sezon bu- 
dowlany trzeba jeszcze przeszło 10.000 zł. 
To też komitet apeluje do społeczeństwa 

z prośbą o rychłą pomoc o w tym.celu w 
sobotę 1 września urządza kwestę uliczną 
w nadziei, że znajdzie poparcie u ludzi dob 
rej woli. 

SZKOLNA. 
— Szkoła Zawodowa  Doksztalcajaca 

Żeńska Robót Ręcznych im. św. Teresy w 
miejscu przy ul. Połockiej Nr 2 od dn. 28 
b. m. w godz. 10 - 13 codziennie przyjmu- 
je zapisy uczennic w wieku od lat 14 do 18 
życzących się dokształcać a posiadających 

ma muł 

Wszystkim, którzy wzięli udział w oddaniu ostatniej posługi 

sf P. 

Tadeusz. Astro И 
i okazali nam tyle szczerego i prawdziwego. współczucia 

Serdeczne Bóg zapłać 
składa RODZINA. 

  

świadectwo ukończenia conajmniej 4-ch od- 
działów Szkoły Powszechnej. 

Kurs nauki trzyletni obejmuje działy: 0- 
gólnokształcący i zawodowy. Lekcje trwają 
od godz. 6 - 9 wieczorem codziennie, op- 
rócz soboty. Nanka rozpoczyna się dnia 3 
września r. b. 

— Sprostowanie. W dniu wczoraj- 
szym zamieściliśmy notatkę w sprawie po- 
wrotu do Wilna ks. Pachałko. Notatka ta 
zredagowana w tonie krzywdzącym ks. Pa- 
chałko, dostała się na łamy naszego pi- 
sma przypadkowo, bez wiedzy redakcji i 
nie odpowiada rzeczywistości, bowiem ks. 
Pachałko wyjeżdżał do Litwy bynajmniej 
nie na stały pobyt, lecz otrzymał terminową 
przepustkę od naszych władz dn. lo b. m., 
a powrócił dn. 23 b. m. Nie zamierzał on 
bynajmniej pozostawać w Kowieńszczyźnie, 
a udawał się jedynie na okres krótki, ce- 
lem załatwienia kilku spraw. 

\ ZABAWY. 
— Bal Rolników. W dniu 8 września 

w Pałącu Wojewody odbędzie się Bal Rol- 
ników, nad którym protektorat objął Pan 
Wojewoda Wileński Wladystaw Raczkie- 
wicz. 

TEATR I MUZYKA. 

— Teatr Polski (sala „Lutnia*). Osta- 
tnie przedstawienie „Chrześniaka*. Dziś 
po raz ostatni grana będzie farsa Henne- 
quina „Chrześniak wojenny*, na której pu- 
bliczność bawi się znakomicie. 

— Ostatni występ sióstr Korzeniew- 
skich. Dziś żegnają Wilno, udając się na 
tournće po Europie, siostry Korzeniewskie, 
obdarzone niezwykłym talentem choreogra- 
ficznym, wdziękiem i urodą. Do programu 
dzisiejszego, pożegnalnego, siostry Kurze- 
niewskie dołączą te tańce, które najbar- 
dziej były oklaskiwane. - 

— Jutrzejsza premjera. Jedna z naj- 
lepszych komedyj francuskich Tristana Ber- 
narda, j. Miranda i G. Quinsena „Prawo 
pocałunku* („Embrassez moi*), grana bę- 
dzie po raz pierwszy jutro. Komedja ta, 
pełna scen niezmiernie wesołych i saty- 
rycznych, śmieje się z przesądów i wad 
arystokracji, oraz powojennych nowobo- 
gackich. 

W „Prawie pocałunku* po raz pierwszy 
wystąpi Henryk Szletyński. . 

7 Nowy sezon w Teatrze Polskim. 
Oprócz wymienionych wczoraj artystów, 
Kierownictwo pozyskało niezmiernie zdol- 
nego reżysera Henryka Szletyńskiego, oraz 
zaszczytnie znaną Wilnu, Zofję Kuszlównę 

WYPADKI I KRADZIEŻE. 

— (v) Dokonany gwałt na 16-to le- 
tniej dziewczynie. W ostatnich dniach w 
miejscowości Brażelce, gminy  Bieniakof- 
skiej, podczas zabawy tanecznej trzech 
młodych zbirów dokonało gwałtu na oso- 
bie 16-to letniej Łukaszewiczównie, za- 
mieszkałej w Brażelcach. 

Jak śledztwo wyjaśniło, zbrodniczego 
czynu dokonało trzech mieszkańców z Wiz- 
gird, gm. Bieniakońskiej, dwaj bracia Łu- 
szajcie i niejaki Wysocki. 

Wszystkich trzech zwyrodniałych łotrów 
aresztowano i osadzono w więzieniu w Li- 
dzie. Dziewczynę zaś, która ciężko zacho- 
rowała, przewieziono do szpitala w Wilnie. 

RADJO. 

Czwartek dnia 30 sierpnia 1928 r. 

13,00— 
sygnał czasu. 
16,30 - 16,45: Chwilka litewska. 

: Transmisja z Warszawy: 

16,45—17,00. Wiadomości o ! Targach 
Północnych. 

17.00—17.30: Muzyka z płyt gramofo- 
nowych. . 

17,30 - 17,55: „Polską na IX-tej Olimp- 
jadzie” odczyt. 

18,00—19,00: Audycja literacka. 
19,00—-19,25: Przerwa. 
19,25 -19,50. „Dyrektorjat* edczyt. 
19,50 — : Komunikaty. 
20,15-22,00: Transmisja z Warszawy: 

koncert wieczorny. 
22,00 --22,30: Transmisja z Warszawy: 

sygnał czasu, komunikaty: P. A. T., poli- 
cyjny, sportowy i inne, oraz muzyka tą- 
neczna. 

GIELDA WARSZAWSKA 
29 sierpnia 1928 r. 

Dewizy i waluty: 
Tranz. Sprz. Kupno 

Londyn 43,27 43.38 43,16 
Nowy-York 8,90 8.92 8.88 
Paryż | 3482 3491 34.73 
Praga 26,42 (26.48 26.36 
Szwajcarja 171,69 -172.12- -171.26 
Stokńolm 238,80 239,40  238,20 
Wiedeń 125,64 125.95 125.34 

AEMEZSSREWNUE 
Pretarg na. karpinę, 

Dyrekcja Lasów Państwowych w Wil-7 
nie niniejszem komunikuje, że pomiędzy 10 
—13 września r. b. odbędą się lokalne prze= 
„argi na Karpinę w następujących Nadle-, 
śnictwach: Po 

dn. 10-IX w N-ctwie Bersztowskiem, 
Jziśnieńskiem, Mostowskiem, Wileįskiem ti 
Nileńskiem, : g 

dn. 11-1X w N-ctwie Hożańskiem, Lidz- 
kiem, Rudnickiem i Stolpeckiem, | : 

dn, 12-IX w N-ctwie Koniawskiem, Mie“ 
dzyrzeckiem, Różankowskiem i Trabskiem, 

dn. 13-IX w N-ctwieJeziorskiem;: Orań-. 

skiem,: Smorgońskiem i Trockiem. — 
Szczegółowe informacje. zasięgnąć mogą, 

reflektanci, a także przejrzeć warunki licyta- 
cji i umowy w łokału D. L. P. w Wilnie, ul. 
Wielka 66 albo w kancelarjach poszczegól- 
nych Nadleśnictw. 

Dyrekcja Lasów Pań- 
stwowych w Wilnie. 

MSSENST 
z 6886 

GENE 

  

   

   

GYRK. 
Wyniki walk z dnia 28. VIII. 

W pierwszej parze zmierzył się mistrz 
świata Garkawienko z nowoprzybyłym 
Estończykiem Reiberem. Walka ta dała wi- 
dzom moc emocji dzięki Reiberowi, który 
swoją bajeczną techniką wprowadzał wi- 
dzów w zachwyt. Mimo wysiłków z obu 
stron rezultatu nie dała. W drugiej parze 
walczyli Rasso contra Helczer. Rasso, któ- 
ry zażądał rewanżu, walczył tak brutalnie, 
że sędziowie, dość zresztą pobłażljwi, zmu- 
szeni byli po trzech ostrzeżeniach zdy- 
skwalifikować i zwycięstwo przyznąć  Hiel- 
czerowi. W ostatniej parze walczył mistrz 
Europy Ducman z silnym pomorzaninem 
Waligórą. Silny i pomysłowy Ducman już 
po 5 minutach uporał się z Waligórą, sto- 
sując chwyt „Soupless*. Dziś dalszy ciąg 
IR to ciekawiej zapowiadających się 

walk. 
PSTEEECZRESE PTCSZZTSETACTERZPY ZATZEOONKA 

Ze świafa. 
— Jak to ongi bywato?... Na podsta” 

wie autentycznych dokumentów odtworzył 
archiwarjusz francuski, pan F. Laudet, *ży- 
cie obywatela ziemskiego. w Armagnac, 
lat... loo temu,  mniejwięcej w okresie 
1820-g0 do 1849g0. 

W roku 1822-im ferma rolnicza posia- 
dała 15 sztuk bydła wartości 1.540 fran- 
ków (dzisiaj — 25,000 franków). Konia 
można było nabyć za 46 franków, barana 
zą 7 franków, kaczkę za 50 centymów! 
Chleb kosztował wówczas 15 centymów 
funt, a litr wina czerwonego 20 centymów! 
Płaca zarobkowa robotników rolnych wo- 
bec taniości życia była minimalna — wy- 
nosiłą ona 75 centymów dziennie. Stolarz 
za 681 dni pracy otrzymywał wynagrodze- 
nie 5lo franków, dzisiaj wyniosłoby ono 
17.025 franków! Dobre to były czasy... 

— Aeroplany w walce z komarami, 
Dla przeciwdziałania szerzeniu się malarji, 
rząd Stanów Zjednoczonych podjął energi- 
czną walkę z komarami, używając do ich 
tępienia aeroplanów. W okresie wylęgania 
się poczwarek komarów całe eskadry woj- 
skowych aeroplanów rozpoczynają regu- 
larną wojnę przeciw roznosicielom mala- 
rji. W tym celu aeroplany zostają zaopa- 
trzone w specjalne aparaty, które podczas 
przelotu nad bagniskami rozsiewają rozpro- 
szkowany siarczan miedzi. W ten sposób 
wykluwające się poczwarki komarów wnet 
natrafiają na całe pola zabójczej dla nich 
trucizny i natychmiast giną. W kołach fa- 
chowych panuje przeświadczenie, że w ten 
sposób prowadzoną walka przyczyni się w 
ciągu paru lat do zupełnego wytępienia 
komarów, a tem samem do zmniejszenia się 
wypadków zachorowań na. malarję. 

— Wynalazca detektora laureatem 
Paryża. Rada miejska Paryża ustanowiła 
niedawno dziesięć pensyj honorowych po 
10,000 franków miesięcznie dla najwybi- 
tniejszych uczonych, za zasługi, położone 
ią polu naukowem. 

Wśród laureatów, nagrodzonych powyż- 
szem Odznączeniem w rb., znajduje się je- 
den z. najwybitniejszych pionierów radjo- 
techniki—Brauly, wynalazcą najpopularniej- 
szego dziś w świecie całym aparatu de- 
tektorowego. 

— „Mokre* Chicago w „suchej'* Amery- 
ce. Jak dalece obowiązująca obecnie w ca- 

tanach Zjednoczonych ustawa  prohi- 
cyjina obchodzona jest wszelkimi sposoba- 

mi przez zwolenników alkoholu, © tem naj- 
lepiej świadczy raport szefa prohibicyjnego 
w Chicago z działalności od lipca 1927 r. 
do 30 czerwca 1928 r. 

Raport ten podaje, że w ciągu roku a- 
nci prohibicyjni skonfiskowałi w Chicago 

„444 destylarnie alkoholu, wartość 5Коп - 
owanych urządzeń destylacyjnych wyno- 
a 1.651.000 dolarów, wartość  skonfisko- 

wanych ilości alkoholu sięga kwoty 10 mi- 
lionów dolarów. W porównaniu z poprzed- 
nim rokiem ilość skonfiskowanych destylar- 
ni wzrosła prawie dwukrotnie, co może tak 
samo dobrze świadczyć o energji władz pro- 
hibicyjnych, jak i o wzroście spożycia za- 
kazanego aikoholu. 

Pomimo jednak wielkiego aparatu wy- 
wiadowców, jakim rozporządza szef prohi- ' 
bicji, mimo całej jego energji, mieszkańcy 
Chicago /piją jednak, jakgdyby zakazu zu- 
pełnie nie było. Zarabiają na tem przemy- 
tnicy, którzy w krótkim czasie dochodzą 
do miljonowych fortun, a prestiż władz wy- 
stawiony jest poważnie na szwank. 

Przemytnictwo i potajemna sprzedaż al- 
koholu, dzięki kolosalnym dochodom,  ja- 
kich dostarczają, tak się w „mokrym* Chi- 
cago rozwinęły, że na porządku dziennym 
są zbrojne walki między przemytnikami i 
agentami prohibicyjnymi, przyczem w walce 
biorą udział: auta pancerne, aeroplany  i.... 
polityka. 

Wszakże kandydat demokratów na pre- 
zydenta Stanów, Al Smith, prezydent New 
Yorku oficjalnie wypowiedział się jako zwo- 
lennik „mokrej” orjentacji. 

R EIA EA GA EA BU AR ZA CA PA GO. R A EA 

WĘGIEL opałowy, kowalski i drze- 

KOKS 

   

    

wny. 
z kopalń Górnośląskich z 
dostawą własnym taborem 
w każdej ilości. 

Wszelkie materjały budowlane, jak to: 
cegłę, wapno, papę, smołę, bląchę, 
„gwoździe, okucia okienne, drzwiowe 

ipiecowe poleca. 

D.H. K. Zdanowski i S-ka 
Wilno Mickiewicza 34. Tel. 370. 

щ — 
Uniwersalne maszyny szwedzkie 

do obróbki inu 

„HELSINGEN“ 
najnowszego modelu. 

Ważne. : ! 

   
Wažne. 

Wyłączne przedstawicielstwa na 
Polskę: ы 

Centralne Towarzystwo Popierania 
Przemysłu Ludowego w Warszawie 

Przedstawicielstwo rejonowe: 

Lygmant . Nagrodzki w. Wilnie. 
Długi kredyt.—Niskie oprocento- 
wanie.—Pomoc monterskai instru- 

I którska.—Składy części inst |   
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EZEZESEZEZESESEZEA Z3BSEADA DOKTOR Dr. 6. WOLFSOŃ Uczniów RWAWAWA CYRK Dzis we czwartek 30-go sierpnia WIELKI PROGRAM ARTYSTYCZNY i dalszy ciąg walk  zapasniczyc| 

s weneryczne, moczo- Pije Sd 2 ul. Wileńska 42, Dziś walczą: 1) Reiber contra Rasso. 2) Decyd. do rezultatu. Dwaj niepokonani Helczer coatra Garkawenkc 

ĄDAJCIE E | D.ZELDOWIEZ ciowe i skórne, ul. ad K a KUPNO | SPRZEDAŻ _„róg_Mickiewicza, 3) Szczerbiński contra_Ducman Początek _o godz. 8-ej wiecz. Bilety w kasie cyrku. 

tkich aptekach i (S TN9- weneryczne, ilefska 7, tel. 1067. Ul, Wilefska 37-51. A 
we wszystkich aptekach i m | syfilis, narządów |” L8L 1_zSŁe WAWAAW Kino- „Aolios“ Premiera! Arcyszampańska atrakcja! Sukces wszechświatowy! „SZAŁONA LOLA* Pikantny erotycznyk kino 
składach aptecznych znanego z Bo od 9 r m  Przyjm ję - 2 ы Те?і‘:аёк а romans z udziałem ognistej Ga SISEiY ZE Miljon niespodzianych i pikantnych sytuacyj 

środka od odcisków а -ь ak СЛ ОНИ 0 : a ad program: WE OMEDJA. 1 

® + i a ilonkin i a " = " - 
в Я uczenicę na mieszka- k - Kino- Dzis rekordowy film. Clou obecnego sezonu. Nowy sukces naszej sławnej rodaczki. Ulubieni i 

Prow A PA KH. в Kobieta-Lekarz B LOKALE LR Odżywianie zdro- li Wilenkin ! 8 ка Teatr „Polonja Wileńskiej POLA NEGRI w jej najnowszej kreacji „DRUT KOLCZASTY" (Giera Jekesas ai aki 

{ @‘.@.п.'. Ш'. ШШВ\Ч\ШШ ка а B EA świeże |S Wa. i SE ol: „A.Mickiewicza 22. „_ Росга!еК о g. 5-ej, ost. 10.30, 

KOBIECE, WENE- z. majątku. Informacje | Wilno, ul. } аагЭка e: : p. * Е 
ы . . tel. 14—08 (połączyć |10, dom własny. Od dania 29 sierpnia do dnią 2 wrzesnia 1928 r. włącznie będą wyświetla filmy: * 

Do sprzedania majątek 1080 morg- R NOZ ; Mieszkanie z majątkiem). Zo | stnieje od 1843 r. liejski Kinematograi (w trzęsawisku Życia). dramat w 9 aktach. W roli głównei: Mary Pickłord.. A 

W tem około 630 m. lasu, 30 morgów od 12--2i Od 4--6, |3- 4 pokojowe po- е Fabryka i skład Kulturalno-Oświatowy| Bezudine. Nad program: „SZTUKA NABIJANIA GUŻÓW* kom. w 2 akt. Orkiestra pod dyrekcją 
stawów, 30 morgów sadów Owoco- ul. Mickiewicza 24, trzebne (może być: Przyjmę В теы _ i SALĄ MIEJSKA p. Wł. Szczepańskiego. Kasa czynna od g. 5 m. 30, w niedziele i święta od Od g. 3 m. 30 

wych, reszta orne i łąki. Budynki ma- tel. 277. Zwierzynieć, AntokOl). na mieszkanie z ca- S p Spas ui OSKóBAREka*Ś Początek seansów od g. SA AS a że Sy OSIE program: 1) „Miłość, Sport 
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Zaczyna Się... 
W tym pamiętnym dniu pełniłem 

obowiązki dyżurnego oficera i po bez- 

sennej nocy wypoczywałem na „ka- 

zionnej' kanapie, obitej ceratą. Około 

południa przyszedł wachmistrz i salu- 

ując po wojskowemu wyciągnął się 

na progu, jak słup przy drodze. 

— Czy wszystko w porządku? — 

zapytałem go krótko. ‹ 

— Wszystko, jak należy się, tylko 

szeregowiec Osipow upił się spirytu- 

cem — denaturatem i zrobił awanturę 

w koszarach. ; 

— Posadzić go na trzy dni do ko- 

zy! No, a jeszcze CO nowego? Zapy- 

tałem, widząc, że, wachmistrz wciąż 

stoi i ma minę człowieka, który i 

chciałby coś powiedzieć, ale się waha. 

— Powiadają ludzie, — rzekł wa- 

chmistrz przyciszonym głosem, że w 

mieście niespokojno, a u nas na 

* przedmieściu słychać jakieś hałasy i 

krzyki „hurra!* koło ratusza, mówią, 

że i czerwone płachty już się pokazały 

na ulicach. 
To mnie zainteresowało, więc po- 

stanowiłem wyjechać „na zwiady”, a 

jednocześnie zajechać i do kolegi Kar- 

powa, który wkrótce miał mnie zastą- 

pić w dyżurowaniu. Sympatyczny tobył 

chłopiec ten Karpow, — prawdziwy 

typ Rosjanina — marzyciela i ideali- 

sty. Nie widziałem oficera, któryby ró- 

wnie po ludzku odnosił się do swych 

żołnierzy; proszę sobie wyobrazić, że 

ten człowiek w ciągu 3-ch lat nikomu 

nienawymyślał podczas musztry, czo- 

ciaż powodów do tego miał aż nadto; 

a gdy spotkał pijanego sołdata, zata- 

czającego się na nogach, — marszczył 

tylko brew, udając bardzo zagniewa- 

nego i zamiast aresztu robił żołnierzo- 

wi wymówki lub prawił kazanie „o 

szkodliwości alkoholu dla organizmu 

człowieka. '*. 
— Dziwny człowiek! — mówili o 

nim niektórzy żołnierze: — ni to ofi- 

cer, ni to jakiś cywil. Coś mu brakuje! 

— Nie naczelnik to, lecz „ojciec 

rodzony”, — mówili inni: lepszego 
nam nie trzeba. Lecz czemu on tak 
nudzi wszystkich swemi wymówkami? 
jak zacznie prawić kazanie, to niemasz 
i końca. Już lepiejby palnął raz w u- 

cho, skoro człek coś przeskrobał, niż 

tak nudzić i ciągnąć żyły z człowieka! 
— (Co wy robicie najlepszego — 

mówili mu nieraz koledzy: „koszary 

to nie salon, a sołdat ruski to nie jakiś 

delikatny ,,ganc git* paryżanin, lecz 

człowiek, szanujący tylko siłę i wła- 

dzę. Et! — psujecie wy tylko nam żoł- 

nierzy waszą elokwencją i tyle! | | 

— Wy go nie znacie, — usprawie- 

dliwiał się Karpow, podnosząc oczy 

do góry: — nasz Szary żołnierzyk, to 

święty człowiek, to złote serce... a że 

    
   

ma i on słabości no, to trudno. A czyż 
my, — oficerowie, nie pijemy? 

— Pijemy, ale nie upijamy się! — 
odpowiedział mu ktoś z kolegów. Ale 
Karpow puścił ten 
mimo uszu. 

Otóż do takiego filantropa, zako- 
chanego w ruskim sołdąacie, zawiózł 
mnie mój ordynans. Zastałem go sie- 
dzącego przy kominku, gdy czytał dzie 
ła Leona Tołstoja i robił ołówkiem ad- 
notacje na marginesie. 

— Cóż to, kolego, — żapytałem; — 
chyba zapomnieliście, że już pora zlu- 
zować mnie na służbie? 

— A czy już dwunasta wybiła? 
— A już! 
— Darujcie, przyjacielu! Ot, zaczy 

tałem się Leonem Tołstojem i rozmy- 
ślam o jego idei „niesprzeciwiania się 
złemu'. Co o tem powiecie? 

-—- Powiem, że to jest teorja bar- 
dzo dobra dla łajdaków i bardzo nie- 
dobra dla porządnych ludzi, których 

skazuje zgóry na oiiarę różnych nicpo- 

niów. Ale dajmy pokój filozofji! Sia- 
dajcie, bratku, w sanie i jazda do ko- 
szar, bo „służba nie družba“, a dyžu- 
rowač trzeba. 

° Кагром nic nie odpowiedział i z 
niechęcią wsiadł do powozu; a żoł- 
nierz trzasnął z bicza i pomknęliśmy 
szybko po bezludnych ulicach sybir- 
skiego grodu. Już dojeżdżaliśmy do ra- 
tusza, gdy nam zastąpiła drogę wiel- 

ka ciżba ludu. Czerwone chorągwie 
powiewały nad tłumem, a dźwięki mar 

syljanki napełniały powietrze. 
„Hurra! Precz z Mikotajem!“ — 

wrzeszczał tłum: — „niech żyje wol- 

nošč!“ 
Kilku chłopaków wyskoczyło na- 

przód i zaczęło tańczyć „trepaka', wy- 

wijając chorągiewkami; a jeden ' za- 

śpiwał: 
Mikołajek, Mikołajek 

Nie chce z Niemcem już wojować 
Kartofelką chce handlować. 

Nie byłem nigdy zwolennikiem te- 
go cara, który tyle złego zrobił Pola- 
kom. Ale na widok tego tłumu, który 
wczoraj czcił go jak „ziemskiego bo- 
ga”, a dziś gotów jest nań pluć, uczu- 
łem pogardę. A Karpow niespodzianie 
rzucił mi się na szyję i zaczął mówić 
przerywanym głosem, łkając: 

— Kolego... przyjacielu... nareszcie 

i ja się doczekałem, że moja ojczyzna, 
nasza święta Ruś zrzuciła z siebie ja- 
rzmo carów! O, dziś jesteśmy wolni, 

jak i inne narody... jakie szczęście... 
nieprawdaż? No powinszuj mi, daj bu- 

zi, druhu ty mój miły! Ura! Ura! Uraa! 

Ale cóż to?? ja widzę, że ty się wcale 
nie cieszysz?!! 

— I owszem! Wszak my, Polacy w 

1831 roku walczyliśmy „za naszą i 

waszą wolność'. Ale czy będzie go- 

dzien tej wolności lud rosyjski? Oto 
pytanie! 

ważny argument 

Do wynajęcia 
odremontowane 5 po- 
kojowe 
Zwierzyniec, 
Grodzka 2. O warun- 
kach: 
19 m. 1. 

ва ® РОЗАВУ 

—4z wygodami do wy-do sprzedania 2 łóżka 
Ludwisarska mahoniowe, salon 

o - gLgę mahoniowy, salon pod 
mahoń 450 zł. Sy- 
pialnie, jadalnie, gabi- 
nety angielskie klu- 
bowe, otomany, ma- 
terace i f. d. Zamó- 
wienia 

najęcia. 
Nr 7 m. 7. 

  

przyjmuje 
PLACÓWKA  Poiska 
Meblowa _ Makowski 
Zawalna 15. Wykona- 
nie tanie, gustowne. 
40 letnia praktyka. -1 

Somochód 

mieszkanie. 
ulica 

Chocimska Nr 
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Jutana, ul. Niemiecka rasy, Mickiewiczą 42 
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— No nie krakaj jak kruk! Zawsze 
byłeś sceptykiem. A tu trzeba wierzyć, 
wierzyć w lud rosyjski, który wie, do 
czego dąży... wierzyć w świętą Ruś. 

— Zobaczymy. Bo ja mocno wie- 
rzę tylko w jedną rzecz, a mianowicie 
w konsekwencję przyczyn i skutków. 
Ba na świecie bywa tylko to, co musi 
być! 

Ale kolega już mnie nie słuchał. 
Podniósł się w saniach i stał wyprężo- 
ny, radosny, machał czapką i krzyczał: 

— Niech żyje wolna Rosja! Precz 
z carami tyranami! 

|. Gdy przyjechaliśmy do kancelarji, 
przyszła do nas deputacja żołnierska 
z wachmistrzem na czele i zażądała, 
aby niezwłocznie usunięto portret ca- 
ra Mikołaja. 

Dlaczego — zapytał kornet 
Simonowicz. Czy on wam  przeszka- 
dza? Zawsze to jest pamiątka! 

— Nie można, bo teraz republika! 
— Kiedy tak, to pocóż wy chowa- 

cie carskie portrety w kieszeniach? 
Wyrzućcie je, a ja wnet zdejmę port- 
ret Mikołaja — cara. 

— Jakie portrety? zapytał zdumio- 
ny wachmistrz: — my nic nie mamy! 

— Jakto nie macie? A portrety car- 

skie na 10-rublówkach? a car Mikołaj 
1 na 50-rublówkach; a caryca Kasia 
na tęczówkach; a car ostatni na sre- 

brnych rublówkach. Wszystko to teraz 
dobry republikanin musi wyrzucić jak 
śmiecie! 

Na taki argument mocno się wy- 
ciągnęły twarze żołnierzy; nie wie- 
dzieli, co odpowiedzieć, tylko drapali 
się po głowie i spoglądali jeden na 
drugiego. I nareszcie odezwał się wa- 
chmistrz: 

— Kiedy tak, to pozwolcie nam 
odwrócić carski portret twarzą do ścia 
ny. Bo nie możemy na niego patrzeć! 

— Róbcie jak chcecie, byle nie 
psuć portretu, bo kosztuje pieniądze! 

Tu wachmistrz zdjął portret, dał 
mu pstrzyczka w nos i przemówił: 

— Babą byłeś przez całe swe pa- 
nowanie i jak baba skończyłeś. 

I w tych kilku słowach pro- 
staka — żołnierza ujawniła się 
bardzo nieskomplikowana psy- 
chologja rosyjskiego chłopa: 
„panować — to znaczy — „„gnieść'”* 
ciemiężyć, ot, jak Iwan Groźny lub car 

Piotr; a kto tego nie umie, ten jest 

„babą* i nie wart panowania. Takie 
jest pojęcie u ludów azjatyckich o mo- 

narszej godności. Wszak Piotr Wiel- 

ki powiedział, że Rosjanin potrzebu- 

je żelaznej ręko, któraby nim rządziła. 

Co do armji — tę jeszcze trafniej okre 
Ślił Mickiewicz temi słowami: 

Ale sypią się wojska, których 
[Bóg i wiara 

Jest car... 
Padł car, a z nim padło i wojsko; 

Zarząd Dóbr i Zakładów Przemysłowych oraz 
Fabryka Sukna i Kogów 

Romana Żórawskiego, => 
Zawiadamia wszystkich 

Odbiorców oraz Zainteresowanych, że wyroby swej fabryki, 
a to: dery na konie, pledy powozowe, samodziały, namioty, 
koce, gotowe burki na wzór Sławuckich, płaszcze myśliwskie, 
kurtki, peleryny i t.p. wystawiane (są na Targach Północnych \ 
w Wilnie, Stoisko Nr 182. 
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padło, bo car był duszą i bogiem tych 
dzikich zastępów. 

Kilka dni oficerowie byli w stanie 
wielkiego zaniepokojenia. I nie jedne- 
mu przychodziła do głowy taka nie- 

spokojna myšl: „a może ta pogłoska 
o abdykacji cara jest fałszywą?... a 

może zdetronizowany car znowu przyj 

dzie do władzy? Co będzie wówczas? 
Proces o zdradę stanu, a potem sąd 
wojenny i wkońcu — przywiążą do 

słupka i kula w łeb!.. 
Trudno coś robić na własną odpo- 

wiedzialność w czasach tak niepew- 
nych; a najlepiej udać chorego, a wła 
dzę i odpowiedzialność zrzucić na ba- 
ry podwładnego. Tak też postąpił i 
nasz pan pułkownik: wczoraj był 

zdrów jak rydz, a dziś zachorował; ale 

nie na długo, bo wkrótce sytuacja się 

wyjaśniła  wiekopomnym „Prikazem 

Nr.1“, który wszystko rozjaśnił, ale 

zarazem i wywrócił armię do góry no- 

gami. pe A 
Pamiętny to był dzień! Wojsko za- 

legło cały plac od końca do końca, a 

jakiś jegomość, udekorowany czerwo- 

nemi kokardami i wstęgą przez ramię, 

czytał o nowych przywilejach, jakie 

odtąd mają przysługiwać żołnierzowi. 

„Żołnierz, jak i inni obywatele kra- 

ju, ma teraz prawo uczęszczać do tea- 

tru!* wygłaszał z trybuny mówca. 

— „Hurra!* — brzmiało w sza” 

rych szeregach żołnierskich. „Brawo! 

— krzyczeli i oficerowie. 
— żołnierz nie będzie tytułował 

oficera „„wasze błagorodje*, lecz we- 

dług rangi. > 
-— „Słusznie” — krzyczeli młodzi 

oficerowie: — co ma wspólnego „szla 

chetne urodzenie“ z rangą?! 
Najgłośniej krzyczał „brawo“ ko- 

lega Karpow; a twarz miał promienną, 
jak wniebowzięty. 

— „Dyscyplinowana władza”, — 
ciągnął dalej mówca, — odbiera się 
oficerom i przenosi się na komitety, 
które będą w kompanjach, szwadro- 
nach, baterjach i pułkach, i gdzie 
wszystkie sprawy będą rozstrzygane 
większością głosów przez ludzi wy- 

branych tak z grona żołnierzy, iak i 
oficerów... Tu grobowa cisza zaległa 

na placu. 

— Co on powiedział, co on powie- 

dział? — szeptali oficerowie i żołnie- 

rze: „jakiż to naczelnik, co nie ma wła 

dzy karania?" 
A mówca tymczasem spauzował i 

patrzał przed siebie, jakie to wywarło 

wrażenie. 
I nagle wśród ciszy dał się słyszeć 

poważny głos weterana wojny japoń- 

skiej, starego już kapitana o drewnia- 
nej nodze: i 

„To będzie nie armia 
b...k . Tu kapitan nazwał po 
sku dom nierządu. 

Ale orator udał, że nic nie słyszy. 

lecz 
rosyj- 

l tylko pułkowy pisarz, żyd Mendel, 
wyskoczył jak iryga z szeregu, udając 
najwyższe oburzenie. 

— Aj, aj, jak on źle powiedział, 
jak niedobrze powiedział. Wszak to o- 
braza dzielnej armji rosyjskiej! 

I ja na to, obywatelu kapitanie, 
nie mogę pozwolić; i ja was pociągnę 
do odpowiedzialności sądowej. 

Ale stary weteran splunął tylko z 
pogardą i pokuśtykał na drewnianej 
nodze do miasta. 

A mówca, zapaliwszy papierosa, 
zaczął dalej czytać „prikaz Nr. 1". Ale 
nikt go już nie słuchał. 

— „Przepadła armja, zginęła bez 
boju!“ — ponuro mówili starzy żoł- 
nierze i oficerowie. I tylko jeden Kar- 
pow miał twarz rozjaśnioną i coś pra- 
2 „o republice, o równości i wolno- 
ści. 

Nazajutrz Mendel sporządził pro- 
tokuł „o obrazie honoru armji* i wy- 
słał go do komendanta miasta. 

Niechętnie niósł go żołnierz - po- 
słaniec, bo stary kapitan miał u żoł- 
nierzy wielki mir i poważanie. 

— „1 kto denuncjuje?'* — burczał 
pod nosem posłaniec: — gdyby to jaki 
żołnierz, co powąchał prochu na woj- 
nie. — to co innego; a to jakiš pisarz 
— gryzipiorko, co nie krew za ojczy- 
znę, lecz atrament wylewa. O przeklę- 
ty „strekulista!* Widzisz — zabolało 
go serce, że obrażają armję. A kto do- 
nosi pułkownikowi, co się dzieje w ko- 
szarach? Mendel, pisarz Mendel! Czy 
się żołnierz uraczy wódeczką, czy któ- 
ry w nocy wymknie się potajemnie do 

kumy... 0 wszystkiem wie pułkownik 

przez swego szpiega Mendla. : 

Wtem dało się słyszeć stukanie 

drewnianej nogi na trotuarze. Kapitan 

siwy jak gołąb, szedł zwolna, pykając 

z fajeczki. Żołnierz wyprostował się 
na widok starego wiarusa i przyłożył 
rękę do czapki. 

— „Zdrawstwuj“ zuchu! — przy- 
witał go kapitan. : 

— „Žyczę zdrowia, wasze blago- 
rodje“, — ВиКпа! żołnierz dawnym 
zwyczajem. ! pomilczawszy dodał: 

— Ot tu jest skarga na was od o- 
bywatela Mendla... 

— 0d tego gałgana?! 
— Tak jest! Co mam z nią zrobić? 
> Jeżeli papier twardy, — to za- 

nieś go do kancelarji; a jak miękki, — 
to wiesz, na co się może przydać... 

Żołnierz się roześmiał, porwał na 
kawałki „donos* i zawrócił z powro- 
tem. A nazajutrz w załodze miasta za- 
częło się nowe życie „na podstawie 
prikazu Nr. 1“. > 

— Czemu konie nie wyczyszczone 
szczotką? — pytał Karpow u podofi- 
cera. 

— Bo żołnierze uradzili na  „mi- 
tyngu*, że to jest praca zbyteczna! 

> 

- 
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— A czemu w koszarąch śmiecia 
po kostki? 

— Żołnierze byli na 
nie zdążyli wymieść. 

Zaczęła się epoka „mityngów w 
koszarach i po całym kraju. Jacyś ora- 
torowie uświadamiali lud, co to jest 

socjal-demokrata, a co socjal-rewolu- 
cjonista; a potem wobec tysiącznych 
tłumów prowadzono dyskusje, która 
partja jest lepszą. 4 

— Dobre, dobre bresze! — chwa- 
fił jakiś żołnierm z pochodzenia Bia- 
łorusin. 

— „O jednem tylko milczy”, — 

mówił drugi: — „kiedyż to nas pu- 
szczą z koszar do domu?“ 

— „l kiedy każdy żołnierz będzie 

otrzymywał gaży tyle, co general“, — 

dodawał trzeci: — bo kiedy równość, 
— to równość. 4 

— Och, „zaczyna się!“ burknął, 
słysząc tę rozmowę, przechodzący sta- 
ry fediebel. I przeżegnał się. 

W tych czasach opowiadano zaba- 
wną historję, jak się odbywał mityng 
na wsi w chacie wójta gminy. 

Tam się spierały aż 4 partje naraz: 
narodowi demokraci z „kadetami* i 
socjał - demokracja z socjal - rewolu- 
cją. Wzburzenie było ogromne i już 

dochodziło do pięści, gdy nagle dał 
się słyszeć pocztowy dzwonek na dro- 

dze. 
— Кю 

głosy. 
— Jakiś przejezdny dziwak. Ma na. 

sobie czerwoną koszulę i aksamitną | 
kamizelkę, sam siedzi na beczce i wy- | 
grywa na harmonice „Komarinskiego* 
A furman wszystkim krzyczy: „z dra-| 
gi, z drogi!'.* | 

— Cóż to za jeden?! ; 
Bryka się zatrzymała i z niej wy- 

padł sążnisty drab, zataczając się na 
nogach, i zatrzymawszy się na progu, 
huknął do obecnych: A 

— Poślijcie waszych oratorów . do” 
djabła! Tak, bracia, dajcie im z tyłu 
kolanem, bo to oszusty. I zapisujcie | 
się do mnie! Ia 

— A tyš kto i jakiej partji? 4 
— Jam anarchista! „Ni Boga ni pa 

na“ — oto nasze hasło. I ogłaszam 
wam, bracia kochani, że odtąd podat- 
ków już nie będziecie płacili, a każdy 
gospodarz na wsi dostanie od skarbu 

zapomogę. Słyszeliście, bracia? No, to 
zapisujcie się. A tymczasem jako za- 
datek macie od naszej partji po pół 
kwaterki wódki. Pijcie na zdrowie! 

„Hurra!* — krzyknęli włościanie i, 
rzuciwszy się hurmem do beczki, wy- 
wrócili i mównicę i oratora, który ich 
wzywał do porządku. | 

Z. Wierszułowicz 
(D. C. N. ) 

эЭ 

„mityngu“ i 

to? — dały się słyszeć | 
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