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zabójstwo» o prześladowanie chrześ- przedewszystkiem w kierunku nadania Prezydentowi
Rzeczypospolitej
cijan i nawzajem
o
prześladowanie
prawa
rozwiązywania
ciał
ustawodawczych.
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rok który zapadł w tej sprawie przed
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<Prolegomena» do wszel

kiej przyszłej metafizyki...»
<Uzasadnienie
Metafizyki
4. tegoż

znowuż
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obecnie w Poznaniu, udzielił koresskiego.
magać można w zakresie konstytucji pondentowi żydowskiego
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Takie stanowisko klubu chrześcj,Przeglądu*
wywiadu:
gólne
pełnomocnictwa,
uprawniające
do
podjęcia
kroków
na17 marca dwuch kwalifikacyj, tj. pranarodowego wymaga
specjalnego wości charakteru i przymiotów repre*
— Jak zapatruje się pan poseł w
prawy
zarządu
państwowego
i samorządowego,
w
szczególności
chwili
obecnej na dążenia
separatyomówieni
a.
przez wydanie nowych
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raz władz organów im podległych, reorganizację samorządu, ujednostajbitnie p. Prezydent
Wojciechowski. giczniejszego bojownika tych- planów.
Narodowi Demokraci będą woła»
nienie organizacji sądownictwa,uzgodnienie ustaw obowiązujących z Kon— Na
wszystko
gotów
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Natomiast Prezydent Wojciechowli:
„Oto
Dubadec
y
przez
swoje
służyć
odpowiedzią.
Tylko
co
do tewar:'
stytucją oraz naprawę stosunków skarbowych i gospodarczych przez szeski nie miał przymiotów reprezenia- go pytania, to niestety, nie nadszedł
cholstwo
umożliwil
i
wybór.
Piłsud
reg odpowiednich rozporządzeń z mocą ustawy.
cyjnych, Nie urniał, nie potrafił i nie jeszcze czas, bym mógł panu udzielić
skiego.“
Odpowiednia ustawa ramowa stanowiąca w zasadzie wyraz woli
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do polityki pacyfikacyjnej
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zrealizowana
w
tury.
'szałka Trąmpczyńskiego? 'dzenie Narodowe, tylko ci czarni, anszczegółach drogą rozporządzeń Prezydenta Rzeczypospolitej, wydawanych
Tutaj jako typ wskazać musimy
— Odezwa marszałka Senatu była
typaństwowi reakcjoniści Dubadecy na kontrkandydata prezydenta
w okresie przynajmniej jadnorocznym, od czasu jej uchwalenia. Projekt
Woj- koniecznością i zdziałała
wiele,
W
nie przyjechali.
takiej ustawy jest opracowany przez rząd i we właściwej
chwili
będzie
ciechowskiego, _ prof.
Kazimierza przeciągu ostatnich kilku dni umysły
złożony Sejmowi.
były
Oburzenie na Dubądeków przę- Dzierżykraj- Morawskiego,
niestety społeczeństwa wielkopolskiego
*
ai
niesione zostanie na całą klasę zie: dziś już nieboszczyka. Prof. Moraw- wprost podminowane. Wszelkie plamiańską. Ziemianie polscy przodowali ski był niewątpliwie wielką potęgą ny najbardziej skrajnie, jak triumwirządy samodzielne, niezależne od
zawsze swojemu narodowi w realiz- intelektualną, o głębokiem poczuciu rat,
władz
warszawskich znalazły posłuch
LONDYN, 24, V. Pat. Ciągłe zaprzeczenia przez tutejsze poselstwo
mie politycznym. Dziś żywem, gorącem» kultury polskiej, rozumiał jej związek wśród najszerszych mas.
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choć utajonem
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szałkowi Piłsudskiemu wywarły nareszcie skutek i podobnym
pogłoskom
Europy.
Oa by
zrodzić
w
umysłach,
wychowanych
opinja publiczna już nie daje wiary.
iest, aby kłasa ziemiaf ska reprezenio- godnie Polskę reprezentował. N estena praworządności i moralności spo«Morning Post» pismo konserwatystów skrajnych
podaje
ciekawą
wała jakąś nadendecję,
jakąś endecję ty, dziś już nie żyje.
łecznej, ideę o władzy dyktatorskiej,
korespondencję z Warszawy. Od roku 1922 — pisze dziennik—głównem
podniesi
oną
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drugiej
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częścią armji wpływ jego jest bezwzgzlędny. Wielu Polaków uważa go za
Piłsudskiego, lecz żadnego
twórcę nowego państwa. Piłsudski miał większe znaczenie, niż jakakolwiek
tylko
ten
ziemiański konserwatyzm kontrkandydata nie wysuwa. Wszyst- bezpośredniego wpływu na ustosunkowanie się sił politycznych i spropartja, chociaż prawnie niemiał głosu.
polegał na tem, że jak endek mówi kie kandydatury, o których
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Wielkopolsk;
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to
taki
konserwa
tysta
na
drogę
legalistyczną.
ziemiańczą, że Piłsudski nie chciał rewolucji, a tylko demonstracji przeciw gabi:
czas się mówi: jak prof. Bartla, Ku— Jaki jest pański stosunek
do
netowi Witosa i myślał, że samo jego pojawienie się spowoduje automaski powinien powiedzieć cztery,
jak charzewskiego, ks. Czetwertyńskiego,
2
Narodowego?
Zgromadzenia
tycznie upadek rządu, nie wywołując sprzeciwu ze strony
b. prezydenta
endek żąda, to taki ziemiański konser- ks. Zdzisława Lubomirskiego
są to
—- Nie ulega najmniejszeį wątpliWojciechowskiego. Znający marszałka Piłsudskiego oraz jego przyjaciele—
watysta powinien krzyczeć i td,
kandydatury pojednawcze, ale dale- wości, że Zgromadzenie
Narodowe
zaznacza dziennik — którzy pamiętają jego wspaniałomyślność z r. 1019,
Zwłaszcza zaś pilnie strzeże en- kie od symbolizowania bloku
do WarDem. nie powinno być zwołane
gdy na ministra w Londynie wyznaczył księcia Sapiehę,
który
należał
szawy, nie będzie ono mogło
w atdecja, aby
ziemiaństwo czynnie nie Nar, z Piastem.
:
do spisku przeciwko niemu, jako naczelnikowi państwa, nie mieli obaw,
aby stał się drugim Mussolinim.
Piłsudskiego
moralną
dyktatura
nad
wystąpiło w jakiejś roli, i aby samoUtwierdza to nas w przekonaniu, mosferze stolicy dokonać swobodnegłowy pańduszami jest silniejsza niż kiedykolwiek. Cały narod,
wyjąwszy
czynniki
rozu- go wyboru prawowitego
dzielnie się nie wzięło do wykonywa- że sztab masonerji endeckiej
stwa»
skrajnie prewicowe i źle poinformowanych Wielkopolan jestnajegorozkazy
nia jakiegoś politycznego kroku w mie konieczność powołania Piłsud— Przecież lewica chyba nie zgo Dyplomatyczny korespondent «Daily Herald» w numerze z 23 b. m.
z
się
liczy
i
poważniej
akcji.
Prezydenta
szej
na
skiego
dzi się, by Zgromadzenie Narodowe
stwierdza: Najważniejszym czynnikiem jest rosnąca różnica zdań między
3
te- odbyło się w Poznaniu.
®
tem, chcłłby tylko, aby przeciw
marszałkiem Piłsudskim a polskimi socjalistami, Klasa
pracująca, która
—
Warszawa
i
Poznan
nie
wyczerzrobiła rewolucję, jest zirytowana i zaskoczona wyrsžnem dążeniem marnagłośniejsię
podniósł
: W razie gdyby marsz. Piłsudski mu faktowi
Można
szałka do znalezienia porozumienia z opozycją
i stworzenia
umiarkowaodium pują wszystkich miast Polski.
w kraju i żeby
nie został wybiany, stan prawny na- szy protest
znaleźć wyjście kompromisowe, doś
nego rządu mogącyin uzyskać poparcie, a przynajmniej nie być
-zwalczaoczywiście na pośredniego pomiędzy:
tego protestu spadło
Warszawą a
nym przez stronnictwa ptawicy. Położenie faktycznie jest takie, że marszego
państwa
stanie pod
wielki klasę ziemianską.
Katowice,
d,
naprzykła
Poznaniem,
szałek Piłsudski uważa, iż uczyniono dosyć, a lud roboczy,
pozostający
znak zapytania,
*
Cat.
ŻĘ
owa.
Częstoch
Kraków,
w nastroju wojowniczym, dumny ze swego powodzenia i ufny w swe-

lęska Abd-el-Krima,

Kupuję

28

—

Prasa angielska o Polsce.

ści państw bałtyckich, rokując samo-

z Rosją Sowiecką,

opierają się na takich

skim.

zechciato

|

— ul. Mickiewicza 20

ŚWIR — ul. 3-go Maja 5
WARSZAWA — Nowy Świat 46—14

Ziernian

za tekstem

i żydzi, i mniejszości
słowiańskie i
Niemcy) głosować
będą za Piłsud-

stad

dał «po papie» Żydkowi, a politykom dla zarządu państwowego konsekwencjami.

i deputowanym

potwierdze-

puszczeniach;
1) Cała dawna opożycja

prasy ryskiej, zwłaszcza żydowska
i zabezpieczenie spokoju i bezpieczeństwa oraz zewnętrznych
ta którą żydzi kierują, jest niczem in- dla swobodnych obrad Zgromadzenia.
nem jak małomiasteczkową aferą maZarazem mając na względzie, że opinja społeczna powszechnie w
łego państwa. — Gdzieś kogoś po: sposób natarczywy domaga się rozwiązania ciał ustawodawczych, rząd

bił, czy skaleczył, jakiś Żydek, gdzieś

CENA
|

Zgrom. Nar. 304 głosy, opozycja
dawnego rządu 245, komuniści 6.
Szanse kandydatury marsz. Pił-

i miejsca
obowiązek
warunków

ul. Ratuszowa i

IANY — ul. Wileńska
ul. Rynek 19
STOŁPCE — ul, Piłsudskiego
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9 8
POSTAWY

Mackiewicza 63

nia*o przyjęciu przez marsz.
Piłsudskiego kandydatury
na
Prezydenta,
ale też niema
i zaprzeczenia. Stronnictwa dawnego rządu liczyć będą w

WARSZAWA 24, V.Pat. Na konferencji prasowej odbytej
w Prezyi djum Rady Ministrów dnia 24 bm. o godzinie 5-tej popołudniu p. Prezes

=

ul. Majora

Dotychczas nie było

Rząd zapowiada rozwiązanie
Sejmu i zmianę
konstytucji
stanu w Polsce, następnie t. zw. „Spra- ordynacji wyborczeji samorządów przez dekrety Prezydenta.
Czakstego do Finlandji.

NOWO ŚWIĘC

Kandydat na Prezydenta.

sę ryską zaabsorbowały
najbardziej
trzy zdarzenia: Po pierwsze
zamach
wa

—

sprzedažy detalleznej cen* pojedyńczego n-rn 15 groszy,
Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem.

Deklaracja premjerm Rartla.

23 maja,

NiEŠWIEŽ —

262

=

Ryga,

Į

NOWOGRÓDEK

GŁĘBOKIE — ui. Zamkowa 80
GRODNO — Piac Batorego 8
KAMIEŃ KOSZYRSKI —- Związek

25 maja 1926 r.

od 9 do 3. Telefony:

4, otwarta

ul. Ad. Mickiewicza

Administracja

i
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DUKSZTY — ul Gen. Berbeckiego 10
DUNIŁOWICZE — ul. Wileńska 1
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POSWIĄTECZNE

M

a

E. Mieszkowski
Mickiewicza 22

J
Borsalino, Habig, Plessi krajowe od zł. 15
wielkim wyborze,
w
CZAPKI

SŁ

ECHA

KRAJOWE

Cześć kapłanowi,

dostatku i stanu parafjanina.

Świr w maju,
Gdy

politykomanja

księży

Armja

Zaiste godzien jest błogosławieństwa kapłan taki, który czyni dobro
wszystkim, jest skromny w obejściu

— (Korespondencja Słowa) —
—

Armja

łagodny, wyrozumia-

i postępowaniu,

Lit-

się
i meoglądający
ły, sprawiedliwy
na osoby w gromieniu zła i występ:

winów rozpanoszonych w wielu parafjach diecezji naszej sieje demora. ku.
lizację i zgorszenie, uprawiając szkodliwą dla państwa i narodu
politykę,
częstokroć używając ambonę i kościół
za arenę
Swej
niecnej roboty, to
patrzącem na to wszystko,
nieraz
przychodzi myśl czy wogóle
mamy
tutaj w parafjach wiejskich dobrych
i powołanych
kapłanów
i czy jest
tutaj gdzieś taki zakątek, w którymby

takie

są dzisiaj

O, jak rzadkie

parafje szczęśliwe, jak mało tutaj na
kresach mamy podobnych kapłanów,

jesteśmy choćby

kontraście

w jakim

z sąsiednią Żodziską paratją, z O!Święcianami i imię ich lekienikami
gjon parafjami.

dziane

powie-

Obserwując

nieraz przy-

w tym zakątku,

małą i mizer:

chodzi myśl, jak nikłą,

czerwona
2SSR.

czerwona

O.W

jest

przytem
się w miejscach łch zamieszkania,
koszta, związane z wyszkoleniem milicji, po!
noszą organy miejscowe.
Służba
w milicji
odbywa się nie jednorazowo, lecz rozdzielo:
na jest na kilka lat: w pierwszym roku słu” p
WTOREK
ży się 3 miesiące, w drugim, trzecim, czwat'
tym i piątym roku po miesiącu. Następnie
25 Dziś
przechodzą członkowie milicji, podobnie, jak
Grzegorza
i żołnierze armji regularnej, do rezerwy.
Jutro
Ta inowacja w armji rosyjskiej posiada
bardzo doniosłe znaczenie. Jeśli ekspery:

na

który

spowodowały zetknięcie się obydwóch

dwu podstawach: na podstawie oddziałów
kadrowych i na podstawie formacji tery.
Wsch. sł, og. 3 m. 34,
torjalno milicyjnych. Oddziały milicji, które
Zach. sł. o g. 7 m. 31
są w organizacji wojskowej zupełną inowaeją, zmieniły zasadniczo charakter armji rosyjskiej,
Według statystyki, którą ogłosiły urzę: ment ten [który zresztą wprowadzony
zo:
— (t) Powrót
pułków
legjo:
dy sowieckie z okazji IX
rocznicy armji stał w Rosji dopiero w r. 1924] udałby się, nowych do Wilna. W dniu wczo:
czerwonej, liczą rosyjskie
oddziały wojsko* wówczas posiądałaby „ Rosja
najsilniejszą rajszym powróciły do Wilna bataljowe 262,000 żołnierzy. Mniej więcej trzecia liczebnie armję, a jednocześnie najmniejsze ny 5 i 6 pułków
legjonowych
wyczęść mężczyzn
pełni w Rosji obowiązek wydatki, związane z jej utrzymaniem. Przył słanych do Warszawy w dniu 13b. m.
regularnej służby wojskowej, utóra określo* znać jednak trzeba, że narazie system mili:
Powracających spotykały
kompa"
na jest w piechocie na 2 lata, a w marynar- cji posiada bardzo liczne wady, a w chwili nje honorowe z orkiestrami.
ce na 4 lata. Do 40-g0 roku życia znajdują obecnej właściwą siłę armji rosyjskiej stat
— (© Nowa
placówka
spo
się żołnierze sowieccy w rezerwie. Ci męż- nowi jedynie armja regularna. System mili: łeczna wsród Rosjan. Równolegle
czyźni, którzy nie powołani zostali do woj- cjijednak stale się w
na terenie
Wilna
Rosji ulepsza, nie z istniejącym już
ska [a więc 2—3 całej ludności rosyjskiej], jest więc wykluczone, że z czasem osiągnię- oddziałem
Warszawskiego
towarzy-

ną jest praca tych panów posłów w
się i kłócących się
się inaczej działo i lepiej było. Z ta- Sejmie, śpieracych
drogo kosztujących otrzymują przygotowanie wojskowew odziatak
sobą,
między
kiego właśnie zakątka chcę pomówić
i społeczeństwa i że ci zach milicji. Owiczenia milicjantów odbywają
i podzielić się z czytelnikami „Słowa* dla państwa
ze stolicy, dużo mogliby
wrażeniami, jakie
wynoszę z paratfji panowie
owocnej i wytrwa
przykładów
Świrskiej, powiatu
Święciańskiego wziąść
u tego skromnego,
chocby
pracy,
łej
. dokąd zagnał mnie los na
urzędokapłana w
cichego i zapomnianego
wanie.
R
Parafją Świrską rządzi od lat kil- Swirze

kunastu ksiądz Holak,

Nr 120 (1129

KRONIKA

w

zbudowana

сС

te zostaną
kcesy.

I na tym

polu

znaczniejsze

stwa

su-

mu potłuczeniu

rosyjskich

wadzona

emigrantów

drugiej

rany.

sarjatu.
Surowa kara wymierzona im przez
czynniki powołane, zmniejszy
może
na przyszłość niepotrzebną
brawurę
cechującą wszystkich
prawie
szote-

rów wileńskich.
— (t) Wiec P. P. S. w Wilnie.
W dniu wczorajszym w godzinach
południowych

pro-

skiej wiec

podobnej

pla-

jakoby

zna-

Na czele jej ma się

odnieśli

poszkodowane do szpitala Św. ja
kóba.
Szoferzy powędrowali do komi-

jest akeja zdążająca do zor-

ganizowania
cówki.

oraz

Wezwano pogotowie, które po założeniu opatrunku odwiozło
obydwie

en'grzcyjnego wśród wileńskiej

kolonji

leźć p. Aksakow, przemysłowiec leśny.
— (') Nieostrożna jazda -sz0ferów przyczyną nieszczęścia. Nie:
ostrożność szotłerów
prowadzących
autobusy znów stała się przyczyną
wypadku, w którym trzy osoby odniosły rany.
Wypadek miał miejsce na ul. An-

jedno”

NIEŚWIEŻ.
cześnie jest dziekaneni Świrskim, kapłan to znany jeszcze z przed
wowsi
We
susłów.
— Tępienie
jennych czasów, gdy jako proboszcz
laj
kilku
od
onej
nawiedz
Koszedarski na Litwie mężnie stawił Ściepurzyce,
proroku
m
ubiegłv
w
susłów,
klęska
czoło litwiniżatorskim zabiegom
sąsiednich księży, gwałtem
litwinizują- wadzono usilnę walkę ze szkodnikiem
cych lud polski w parafjach.
Parafja niszczącym o ogromną część plonów.

autobusów, Nr 141—89, lżejszy nie
wytrzymał oporu
i przewrócił
się.
Pasażerki i konduktor uległy ogólne-

odbył

się w

zwołany

przez

sali

miej-

wileński

oddział P. P. S. Imieniem organizatorów słowo wstępne powiedział
p.
W. Czyż.
Do prezydjum
powołani
zostali*przez aklamację: prof. U. S. B.

p. Stefan Ehrenkreutz jako

prezes

pp. J. Sosna, S. Grik, oraz
dowski z Nowo-Wilejki.

H, Koło:

Po

odczytaniu

przez

p.

i

Czyża

znanego już z prasy manifestu C,K.W.
P. P. $. przemawiali inni mówcy,
a
między niemi i poseł Pławski.
Treść przemówień utrzymana bySezon sportowy w bieżącym roku nie zaczyna się budzić w szerszych tolskiej w ubiegłą niedzieię.
ła w stylu wyraźnie wiecowym. SpeAutobus Nr. 141.89,
w którym cjalnie niemiłe
wrażenie
wywołały
Świrska rządzona przez księdza Hola- W ciągu wiosny, lata i jesieni wybito zainagurowały zawody konne 3 ciej warstwach zamiłowanie do sportu
jechały dwie panie zawadzał jak wi- wywody posła Pławskiego na temat
ka zalicza się dzisiaj do tych wyjątko: 15 tysięcy susłów— Gdyby sąsiednie samodzielnej brygady jazdy na torze konnego.
energiczną м IPošpieszce.
Program
obszernyi
Zawody w drugim dniu otworzył dać drugiemu (Nr. 141—19)
przepet- rzekomego pastwienia się wojsk rzą:
wo
szczęśliwych parafij, gdzie niema wioski prowadziły raźnie
szkod- ciekawy składał się z dwuch konkur- konkurs
ści
przyszło
iej
niedalek
w
hippiczny dla podoficerów. nionemu publicznością, to też szofer dowych nad rannymi w
walkę
szpitalach,
antagonizmów i nienawiści narodowej
Niepewna pogoda pomogła orgai gdzie na każdym kroku widnieją o- liwe gryzonie byłyby zupełnie wy: sów hippicznych lekkiego i ciężkiego Pierwszą nagrodę zdobywa kpr. Ja: jego postanowił ominąć konkurenta.
zgromadzić
sporą
woce długoletniej wytężonej pracy nad niszczone. — Niestety rozum i zapo- dla pp. oticerów, całego szeregu bie- nuszkiewicz ze sżw. pion. 3 sam. bryg. Omijanie wypadło fatalnie. Nieostro- nizatorom wiecu
względem oka- gów na różne
dystanse, oraz kon- jazdy na klaczy „Forteca", druga itrze- žny skręt i niedozwolona szybkość ilość słuchaczy.
umoralnieniem ludu położonej. Parafja biegliwość pod tym
jest trzeźwą,
niema tu
pijaństwa i zują tylko mieszkańcy Šciepurzyc, inni kursów hippicznych dla podoficerów. cia przypadła 13 p. uł. ułanów otrzy(niedziela i po- mują je wach. Bania na wał „Ładow- | r072-220272—222222x—2-—7252-22-xx73
kradzieży, ład i porządek w kościele, zaś przez niedbalstwo i lenistwo Dwudniowe zawody
557
NO US
a w ludzie głęboko wpojone zrozu- nietylko ponoszą sami ogromne stra- niedziałek) budziły jeszcze zaintereso ny* i plut, Staniewicz na wał „Lód*.
Do ciekawszych punktów progra:
mienie zasad
wiary katolickiej.
W ty, ale i uniemożliwiają akcję obronną wanie z tego powodu, że miał w nich
ciepurzyc. Mądrzejsi gospodarze po: wziąść udział mjr. Ekse z 23 p. uła- mu należał ciężki
konkurs hippiczny
dnie niedzielne i świąteczne kościół
Od 15 maja przybywają i odchodzą według nowego
rozze słynnych
jeźdców o dla pp. oficerów oraz konkurs parazwykle wypełnia się po brzegi, ludek winni się postarać o przeprowadzenie nów, jeden
edodpowi
kich
gromadz
ach
zebrani
sławie
europejskiej.
mi.
W
pierwszym
zwycięża
por.
Kona
szczere i gorąco
modli się klęcząc
kładu następujące pociągi:
wszystTor w roku
bieżącym
znacznie siński na „Hazardzie*, drugie miejsce
na kolanach, karny i oświecony, każ- nich uchwał, zmuszających
jeszcze nie zajmuje por. Kamiński i lil por. Dru.
den z książką do nabożeństwa,
po- kich właścicieli gruntów okolicznych się poprawił, aczkolwiek
Przyjazd
do
Wilna
Odjazd
х Wilna
ważny i w doskonałem zrozumieniu do walki z susłami. — Rada gminna mało potrzeba pracy i... pieniędzy aby howino z 23 p. uł. na wał «Ordon».
W konkursie parami pierwszą nai szacunkiem
do miejsca
w którem powinna owe uchwały poprzeć swo- doprowadzić go do stanu należytego,
uchwałą niezagrażającego ani jeźdcom ani ko- grode
я
zdobywają
oficerowie
DAK,
с
się znajduje. Podczas procesji i wyj- ją powagą, odpowiednią
Rady.
niom.
drugą mjr. Ekse na wał „ibis* i por.
ścia z kościoła niema
tutaj tłoku i
EAC
Ze ska cji
aa
S
Dos
tia ci

Wiosenne

zawody

konne.

Nowy

łamania żeber, co się zwykle praktykuje w parafjach wiejskich, szczególnie z litewską ludnością. Przybysz
bywający w kościele wynosi
stąd

ŁYNTUPY.
— (t) Komu służyć

ma kolejka

Kobylnik—Święciany.

Mieszkańcy

bardzo
dodatnie
wrażenie,
widząc powiatu święciańskiego zmuszeni kocały ogrom włożonej tu pracy przez rzystać z wąskotorówki
prowadzącej
kapłanów,
a co tak rzadko daje się z Kobylnika, przez Łyntupy do Święzauważać w parafjach wiejskich i o cian zdziwieni
są tem, że władze
mięszanej ludności. Podziwiałem, gdy kolejowe opracowując nowy, letni
będąc w kościele, podczas wielkiego rozkład jazdy nie brały zupełnie pod
postu, widziałem ten ludek pobożny, uwagę potrzeb ludności korzystają:
spowiadający się w oblężonych kon- cej z tej kolejki, w wypadkach kiedy
fesjonałach, stojący w poważnym na- zmuszona jest jechać
do miasta po:
stroju, zamyśleniu, w należytem przy wiatowego, a liczyły się jedyniez tem,
gotowaniu do Sakramentów Św.; nie by było połączenie
z pociągiem po:
było
tu potrącania się i spierania, špiesznym Kolejka ta przyjetdža do
stał kaźdy swobodnie i w odosob- $ więcian wieczorem, przez co interenieniu męższczyzny od kobiet.
sanci zmuszeni są nocować, co znów
Ze zbudowaniem słuchałem wznio- naraża ich na koszty.
słych a zrozumiale wygłoszonych na:
Dziwniejszem się to jeszcze
wyuk z ambony, o ważności sakramen- daje, kiedy się pomyśli,
że dyrekcja
tu pokuty, ogrzechu, o zadość uczy- kolejowa zwracała się poprzednio o
nieniu, o potrzebie umartwienia, po- opinię w
tej sprawie do czynników
stu i modliwy, we wszystkiem
wid- miarodajnych.
niało serce, miłość i wyrozumiałość,
a człowiek wychodził
stąd głęboko
wzruszony jakby przeobražony i odrodzony. Młodzież wiejska i dziatwa o— Zlituj się zlituj nad polską krai:
toczona
jest troskliwą opieką tego ną pieśń do błogosławionego Andrzeja Bokapłana a w katechizacji
i naukach boli Maryl Broel Platerowej—dostać można
wygłoszonych
dla sposobiących się w księgacni Gebethnera i Wolfa na ulicy

Ruch

do pierwszej spowiedzi i komunji

Mickiewicza 6. Do tego patrona oswobodzo*
Św. nej
Polski—w tej gorącej obecnej chwili—

nagięto się tu do wyobraźni i pojęć
słuchaczy
i tu już jest iście apostol-

ska, błogosławiona

cy kapłana,

który

anielskiego

praca dobroczyń-

z dobranym

charakteru

sobie

wikarjuszem,

owocnie pracują na dobro kościoła i
państwa. Obserwując to podziwiamy,
jak wielką jest różnica między cichy-

mi w duchu Chrystusa pracownikami

kościoła ‚а

wydawniczy.

rozpolitykowanymi księżmi

wołajmy wszyscyi wszędzie
szkołach i domach.

po

zza ua

Litwinami, siejącymi nienawiść i zgorszenie, więc niema tu skarg i narze5
kań, niema niezgody, rozterek i buntów w kościele, niema niechętnych i a
a
niezadowolonych. a wszyscy od pana do chłopa i robotnika
nie mają ašių
wżajermnych upatrzeń do siebie. I kto
bo może tu szemrać i narzekać. Praktyki religijne wykonywują się chętnie,

B

kościołach,

S

*

bez odwłoki,

spowiedź chorych jest

jak chrzty, śluby,

pogrzeby

jest „obdzierany*
płaci według stanu

stokroć

lud nie

i

wyzyskiwany,
i możności,
czę-

błogosławiąc

bezinteresownošė

proboszcza za

i zrozumienie

nie-

W wielkim steepiu na 3600
mir.
i biegu z płotami
pierwszy nagrodę

jeźdców. Wszyscy poza por. Kamiń:
skim z 3:go DAK.
na wał „Hop“
przeszli z punktami karnemi. Pierw-

13:.go

szą nagrodę
zdobył
drugą por. Kosiński
nuta 40 sek z 23:go

zdobywa

por.

p.

wał, «Klan».

Czesław

uł. raz

W

na

steeplu

druga

na-

groda przypadła w udziale por. Sołtypor. Kamiński, kiewiczowi z 23 p. uł. na wał. «Lew»
w czasie 1 mi- trzecia zaś por. Ważyńskiemu
który
p. uł. na wał w biegu
z płotami
zajął
drugie
sek. i III por. miejśce.
3-go DAK. na
Zawody zakończyły
się biegiem

„Hazard“ czas 1,26
Ważyński Kazimierz z
wał. „Janusz*. Z kolei

w biegu

z myśliwskim

na

dystans

5000

mir.

płotami na 2400 metr pierwszy przy- Bieg prowadził
Dowódca Brygady
chodzi do mety por. Gabarski z 4 p. gen. Kubin.
Na finiszu
celownik
ułanów na ślicznej klaczy Oaza w minęli jednocześnie pp. por. Jarosz
czasie 3,41 1/4 bijąc pozostałych na z 23 p. uł. i por. Kamionko.
Przy:

dobre kilkanaście długości konia.
Do biegu myśliwskiego dla podo*

znano im dwie pierwsze
nagrody.
Drugą nagrodę otrzymał por. Szantyr
Węgrzyński
ficerów stanęło 14 jeźdców z oddzia- z 23 p. uł, а Ш por.
łów 3-ciej samodzielnej
brygady ja- z 3 DAK.
Po skończonych zawodach p. gen.
zdy. Dystans około 4000 metr. przebyto w czasie 12,46. Zwyciężył ka- Kubin wygłosił do zebranych okoliczpodnosząc
pral Staszewski z 13 pułku ułanów nościowe przemówienie
na wał „Milet*. Drugą nagrodę otrzy- doniosłą rolę sportu konnego @а
mał plut. Elbekl Jan ż 23 pułku uł. wyszkolenia kawalerzystów poczem
:
a Ill wachm.
Bania z 13-go
p. uł. rozdał nagrody.
Nagrode m. Wilna puhar zdobył
Mastrował rotmistrz Łappa.
W następnym próbnym
steepiu 23 pułk ułanów, według bowiem wanagroda ta przypada temu
dla pp. oficerów
zwycięża por. Wa- runków
żyński
z 3-go
Drugą nagrodę

Zyberk

z

DAK, na wał «Łysy».
otrzymał por. Plater

13 p. uł.

na «Hetmanie»,

W konkursie myśliwski przy skróconej normie czasu
i przeszkodach te:
renowych (12) pierwsze miejsce zaj:

por. Kosiński
z 28 p. uł.

na wat „Hazard“

obaj

pułkowi,

którego

oficerowie

największą ilość nagród,

W

Ostatni

=; Kwaszeinia 23, =: ="
przyjmuje wszelkie roboty w zadrukarstwa
kres

O
LELLLI

ga

punkt progiamu

zakończył się

berk

z

Na

mały ste.

MAJ
miesiąc

S i

koniem

wychodząc jednak

konkurencji

711 |

71

ręką. W

przyszedł

spokojnie

Ładna

pogoda

naogół

mało

bez

sprzyjała frekwencji

interesującej

się

sportem publiczności wileńskiej. Ten
liczny udział widzów, którzy żywo
dyskutowali age.
poszczególnych
części programu
świadczy, że w Wil].

8|

25 | Żemgale

Wil.

25 | WarszawaGł. przez Grodno

przez | 712]

19 | 40]

Warszawa
Grodno

Wil.

przez

T13 | 17 | 40 |

WarszawaGł, przez Grodno |

713 | 18 | 40 | Żemgale

14]

Żemgale

714]

8 | 05 |] WarszawaGł. przez Grodno

312 | 23 | 50 | Łuniniec przez Lidę

311]

6]

354 |

7 | 45]

Lida

353 | 15 | 35 | Lida

412 |

6105]

Motodeczno

411 | 22 | 15 | Mołodeczno

20 | Mołodeczno

451 | 10 | 09 | Mołodeczno

7]

452 | 19]

35

512 | 18 |] 30 |

Królewszczyzny
(w poniedziałki,
piątki)

„ | 51]
i

środy

15]

11]

Łuniniec przez Lidę

27 | Królewszczyzny
(w niedziele,
wtorkt
czwartki)

552 | 5 | 25 | Królewszczyzny

551 | 21 | 50 | Królewszezyzny

730 | 21 | 00 | Nowoświęciany

721 | 18 | 30 | Nowoświęciany
(w niedziele i dni

šwią-

729 | 15 | 30 | Nowoświęciany
(w dni robocże)
818 | 11 | 15]

Warszawa

Wsch,

Lidę

przez | 817 |

3

18 | 45 | Warszawa

1146

Wsch.

przez

dwu

=

Solenizantek

i

teczne)

SVV VAT

Ё

Solenizantów R

1926

VAT

К

УАР

r.

BUSKO

А

ЧА

1926

r.

i

Państwowy Zakład Zdrojowy
ziemi

upominki

ten spo-

1Е

708

30 | Warszawa
Grodno

Sezony

z tej

wielkiego wysiłku do mety.

CZY JESTEŚ CZŁONKIEM
L 0. P. P.

8|05 | Warszawa Gt. przez Grodno | 707 |

również nie miał szczęścia i upadł

katastrofy obronną

tak

z|s|=

708 | 22 | 05 | Żemgale

zawodów 9 nagród.

letnie

od

Kieleekiej
1 maja

do

i

31 października

Kąpiele siarczano-słone 1 mułowe, wedoleczni:
ctwo, leczenie elektrycznością, leczenie światłem,
kąpiele słoneczne.
| |
Р РЕ

poleca

sób trzeci i ostatni jeździec mjr. Ważyński z 3-go DAK.
pozbawiony

|

707 |

SZ.

przykrym

wypadkiem, oto jeden ztrzech zawod.
ników por. Malinowski z 23 p. uł. na
wał Fakir upadł razem
z koniem na
przeszkodzie i doznał silnego wstrząśnienia, drugi jeździec por. Plater Zy-

i

|O|=

ogólnej

i trzecie por. Juściński z

eple chasse

a

8

# | 3

zdobędą

sumie 23 p. uł. zdobył podczas

dniowych

&

zl3]£
Zz

jJusciński z

wał. «Lalek»

13 p. uł. na wał Łowca.

„WYDAWNICTWO
WILEŃSKIE*

U

kursu hippicznego
dla pp. oficerów
przewidywały 12 przeszkód wysokości lm 10.
Do zawodów stanęło 22

muje mjr. Ekse na wał „lbis* drugie

"x JNÓRNARANA =

natychmiastową i nie było przykładu
aby tu ktoś umarł bez spowiedzi i
sakramentów św.; za posługi religijne

Żukowski na kl. Markiza.

W niedzielę warunki lekkiego kon-

rozkład jazdy pociągów.

Księgarnia Stowarzyszenia
Nauczycielstwa
Polskiego
w Wilnie, ul, Królewska Nr 1.

-

1926

Dojazd:
skąd

stacja kolejowa KIE LCE,
automobilami do zakładu.

r.

1926

:

ГЫ

—№—

Dzisiejszy stan lotnicton.
"Znakomity

uczony

francuski,

Charles

Richet jeden z hajserdeczniejszych przyjaciół
Polski ogłosił w tych dniach
obszerne
studjum
p, t. „L'aviation triomphante*
(«Revue des Deux Mondes»
kwiecień) omawiające wspaniałe wyniki osiągnięte w ciągu
dwudziestu
ostatnich
lat przez lotnictwo.
Streszczamy

te wywody.

Nie bacząc na olbrzymie postępy,
. dokonane w tak stosunkowo krótkim

okresie

czasu,

żegluga

powietrzną

napotyka jeszcze
pewne
trudności,
których zwalczaniu poświęcona jest

uwaga
specjalistów
technicznych.
Głównym
powodem
powstrzymującym bardzo wielu luizi od korzy»
stania z tego idealnego

ka

lokomocji,

jest

wprost

obawa

środ.

upadku,

pociągającego za sobą zazwyczaj jeśli
nie śmierć,
to
ciężkie
kalectwo.
Wglądnięcie jednak choćby pobieżne

Wydawca

w objektywne dane statystyczne wykazuje bezzasadność uważania
jazdy
statkiem, koleją lub automobilem za

bardziej bezpieczny sposób
Aeroplany

prywatnych

francuskich

przebyły

r. przestrzeń

podróży.
towarzystw

ogółem

4.460,600

w

1024

kilometrów,

morskiego. Wreszcie nie można po- pionierów awjacji, wynosił 41 kiloA teraz gaiść danych o praktycz- nie dosiegta 10000, wzrastając stominąć milczeniem komplikacyj, spo- rnetrów na godzinę, żaś w 1925 r. nem zastosowaniu lotniczej komuni- pniowo do 7500000, zarejstrowanych
wodowanych specjalnymi warunkami
wymaga
których
topograficznymi,
dziś

jeszcze

równo

by

Aeroplan,

lotnictwo.

przez Bouneta 476 kilometrów. Mak-

symalna wysokość, na którą wzniósł
za- się w 1009 r. Latham, była 453 metry

burze i td. — na

które

dotychczas

lekarstwo:

nie

nie podróżować podczas złej pogody.

Lecz największy nawet i najstaranniej
zbudowany okięt nie chroni równieź
od groźnych często następstw orkanu

Stanisław Mackiewicz

w/z Czesław

Karwowski

przyszłości.
Kilka cyfr

ogrom

ciągu

towarzystwa

regular-

i w

ciągu sześciu zaledwie

lat istnie-

w 1925 roku.

Niemcy:

—
—

Hanower —

Hamburg

Rotterdam — Kopenhaga,
Beulin
Londyn,
Berlin
—
Kopenhaga,

móc wznieść się i lądo- podczas gdy obecnie Callizo przekro- nia zorganizowane zostały następujące wielkie linje lotnicze nie licząc Berlin — Moskwa, Berlin — Sztokpodrzędnych lokalnych.
holm, Rinsberg — Piotrogrėd. OFrancja: Paryż — London, Paryż gólna iiość pasażerów
w 1924 r.
— Bruksella — Amsterdam.
Paryż doszła do 21000. Anglja: London —
— Konstantynopol, Paryż —
War- Bruksela —Kolonja, Londyn—Paryż—
szawa, Taluza — Casablanca — O- Zurych, Londyn—Amsterdam—Berlin,
Wszystkie towarzystwa
ran, Alicante — Oran. Z linji Paryż
lotnicze
— London skorzystało w 1020 roku całego Świata nie przewożą rocznie

się przez czył już 12,000
sunąć
móc
wać, musi
metrów. W: 1906 r.
przyczem poniosło śmierć 3 pilotów pewien
równej Santos Dumont przeleciał bez ladogładkiej,
czas po
i 3 pasażerów. Katastrofy wydarzają przestrzeni, wskutek czego porty za- wania 220 mtr., Mac Ready w 1924
się zazwyczaj
wskutek
wadliwego kładane
poza obrębem r. 4050.000
są zawsze
metrów. Tenże Santos
działania motoru, należy jednak
za- miasta.
Wysokie dziś stosunkowo Dumont zdołał utrzymać się wówżnaczyć, że technika pracuje w tym koszty przejazdu zmniejszą się znacz- wczas w powietrzu przez 21 sekund.
kierunku z niestrudzoną energją i z nie gdy
rozpowszechnione zostaną Drouhin zaś latał w zeszłym roku
nader pomyślnym rezultatem. Drugiem samoloty, będące w stanie zabierać bez przerwy 38 godzin. Reasumując
niebezpieczeństwem
są niepomyślne jednorazowo minimum 20 pasażerów wyniki różnych rekordów lotniczych
warunki atmosferyczne—mgły, wichry, —jest to kwestja bardzo
niedalekiej można stwierdzić, że aeroplan może
niestety istnieje jedno

kacji. Pierwsze

nej żeglugi pow. powstały w 1920 r.

poglądowo

postępu,

dwudziestu

wykazuje

osiągniętego

szybkości,
zdobyty
w
przez Santos Dumonta,

lat

w

Rekord

dziś: 1) wznieść się na wysokość 12
kilometrów.
2) osiągnąć szybkość
448 kilometrów na godzinę. 3) pozostawać w powietrzu
bez
lądowania
38 godzin. 4) przewozić
ciężary
do

1006 roku
jednego
z 6000 kig.

Odpowiedzialny za ogłoszenia

Zenon

5400 pasażeróww 1924 zaś 12000; z
linji Tuluza — Casablanca cyfry tych
samych lat wynoszą 614 i. 5167 pasażerów. Wymownie przemawia
na

rzecz lotnictwa rozwój

sposobem

w

człowieka

z

podróżą

pocz: zniżka cen biletów

towego na przestrzeni
Francja,
Algier i Marokko; ilość listów, przewie-

zionych tym
Ławiński.

ruchu

więcej, niź maximum 100000
ludzi,
lecz nie ulega wątpliwości, że postępy na polu techniki, oswojenie
się

popularyzująca
zwiększą

wkrótce

powietrzną,

oraz umiejętnie
awjację propaganda
zastęp

1920 r. ków jazdy aeroplanem.

zwolenni-

Drukarnia „Wydawnictwo Wileńskie" Kwaszelna 26,

Z. K.

