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Ale

nie. Nawer

organ

urzędo-

wy nie powstrzyma:
się od, na ten
raz wprawdzie drobnych, ale temniemniej uszczypliwych,
uwag. Coś się
popsuło, coś krachnęło w stosunkach
niemiecko-litewskich.
Zdaje
się, dla
oka

tylko

zabełcowano,

zakitowano

to zwierzchu.
Wewnątrz
pozostała
jakaś szrama.
Toczy się ciągła
połemika. Naprzykład „Litausche Rundschau“ straYsznie nie podobał się artykuł w „Lietuvos Aidas'* o możliwości wspólnego
frontu
polsko-litewskiego.
Znajduje-

ono taki artykuł na łamach

kowień-

skiego organu wprost „Uberraschend''.

„Lietuvos
Aidas“ w formie
bardzo
złośliwej odpowiada na te uwagi nie-

mieckiego pisma: „Nie zdaje się nam,

żeby tak było. Przecież skoro mamy
się liczyć z przyjacielskiemi
radami
Niemiec, to logicznem jest, że za podszeptem Niemiec
szukamy dróg
ku
porozumieniu

z

Polską.

Musimy

o

tem poważnie pomyśleć i o praktycznej tej koncepcji realizacji się naradzić, Dziwnem jest zatem, że Niemcom wydał się ten artykuł
„„UberraSchend'— przeciwnie, wychodząc z założenia demarche posła Moratha musieliby

się oni

raczej

z tego

cieszyć,

że już w tak krótkim
czasie za ich
radami idziemy...'*w ten mniej więcej...
dowcipny sposób odpowiedział urzę-

dowy

organ Kowna.

Tymczasem sam wielki mistrz Niemiec na państwa bałtyckie Paul Schiemann zabrał na łamach
„„Rigasche

Rundschau“

głos w sprawie „Ostkon-

iliktów*. Ten artykuł z kolei uważany
być może
w Kownie
za „UberraSchend*. Pisze on między innemi:
„Dziś sprawa wileńska
stoi tak,

że w żadnym

wypadku

nie może

być

rozpatrywana jako usprawiedliwiona
przyczyna zbrojnego konfliktu. Opinja
publiczna nigdy nie zgodzi się, żeby
X

powodu wyciągania na nowo SpraWilna mogło
wybuchnąć
zamie-

zanie wojenne. Gdzie zaś przyczyna
wojny znikła zupełnie, następuje obowiązek Święty zachowania pokoju. O
tem powinna Litwa pamiętać. W tym
Pokoju zainteresowane są wszystkie
Państwa europejskie i w ten tylko
deSposób nałeży sobie tłumaczyć
Marche mocarstw
w Kownie i t. d.
dalszym zaś ciągu podkreśla autor,

że stanowisko

Litwy

maliny

gospodarczy

rozwój

bałtyckich. Powiada

Rundschau“,

že

hamuje

dalej

która w żaden sposób

nor-

państw

„Rigasche

stanowisko
nie

chce

Litwy,

ро-

godzić się z Polska, wypływa z tego
niemieckiego
starego
przysłowia:

„Reicht man

dem

Teuiel

nur

einen

Finger, so greiit er bald die ganze
Hand“. To znaczy, że Litwa obawia
się wpływu polskiego jak ognia i

Uważa, iż ulegnie sile tego wpływu.
Jest to niesłuszne—pisze dalej Schiemann.— Jeżeli jakieś

państwo

da ambicje

niepodległościowe

tem

że ze

poSia-

Pretensję na suwerenność, musi
liczyć,

utrzymywać

2muszone“

dobre

i t. d.

swemi

stosunki

niemieckiego w Rydze
dalszych
wywodach

Kowna uprzejmy,

i ma

się Z

sąsiadami

Organ

będzie

poselstwa

nie jest też w
bardziej
dla

m.

ROZETA
TEG ROTO
OT RNOESE

Manswzy

angielskiej

fiafy po-

wiefrznej,
LONYN, 8-8. Ubiegłej nocy odbyły się nad Londynem wielkie manewky powietrzne, w których uczestniczyło
około

stu

samolotów

do

rzucania

bomb. Jednocześnie niektóre
jednoStki bojowe fioty angielskiej wykonały
atak na południowe wybrzeża Anglii.

Nowy krafer na Wezuwjuszu.
RZYM, 8. VIIL. Pat. Na Wezuwjuszu
powstał nowy krater, tworząc jeziora lawy

na przestrzeni 70 metrów.
Nowy

ten

dnych obaw.

krater

ża*

jednak

nie budzi

Tuk jak zęby
należy czyścić

codzień,

tąk

nóg Jana.

Zdumiewające

Oryginalne tylko z marką
»Słoń". Żądać

———

od 9 do 3. Telefony:

wszędzie,

soli

do

wyniki.

ochronną

O

4 zł.

228, drukarni

€£-pOg£e

dzienników

Do tej pory, oświadcza dziennik, niewiadomo jednak czy zmiana ta jest
szczerą, czy też jest tylko manewrem. Jeszcze bardziej uderzającym jest fakt
iż w ostatnich dniach ton prasy litewskiej w stosunku do Polski uległ wielkiej
zmianie.
Nie wspomina się już w organizacjach litewskich ani słowem o rzekozamiarach

agresywnych

Aidas“

„Lietuvos

lecz wręcz odwrotnie

Polski

w jednym ze swoich ostatnich numerów podkreśla wyraźnie, że w warunkach
jakie obecnie zapanowały współpraca między Polską a Litwą na wschodzie
.,Lietuvos Aidas'* wspomina

jest konieczną.

frontu polsko — litewskiego.

nawet

© konieczności

gd,

utworzenia

Yi

Zdumiewającym jest wprost, zdaniem korespondenta, pośpiech z jakim
dokonała się ta zmiana stanowiska półurzędówki litewskiej. Jest rzeczą możliwą oświadcza korespondent, że te wynurzenia półurzędówki litewskiej zmierza

ją do ostrzeżenia Niemiec iż Litwa może zawrzeć sojusz z Polską który w przy

CENY

OGŁOSZEŃ:

50 proc. drożej.

podpis

obietnicy

rządu

francuskiego.

najbliższym

czasie

zo-

Nadrenja

+
stanie opróżniona przez wojska francuskie.
Prasa stwierdza jednak, że stanowisko rządu francuskiego nie ułegnie
zmianie. Rząd ten nadal trwa na stanowisku, że opróżnienie Nadrenii nie może być

dokonane

bez odpowiednich

komipensat.

dochodzą

Na Olimpiadzie szermierze polscy
w szabli ua finatu.

AMSTERDAM. 8.8. (PAT). Dziś zakończone zostaty rozgrywki szermiercze na szabie. W pierwszej puli Polska odniosła wspaniałe zwycięstwo
nad Anglją w stosunku 11 : 5 i rad bardzo silną drużyną szablową Stanów
Zjednoczonych w stosunku 9 : 7, kwalifikując się w ten sposób do pół finału.
Drużyna polska walczyła w składzie Pappee, Segda, Laskowski i Freidrich.
Tryumi polskich szermierzy nad Stanami Zjednoczonemi wywołał powszechne zdumienie.
W pół finale Polska stoczyła dziś wałkę z zespołem bełgijskim i wygraostatniej chwili dowiadujemy o nowym

ła spotkanie w stosunku 9 : 7. W

nad-

zwyczajnym sukcesie osiągniętym przez polskich szermierzy w spotkaniu z
bardzo silną drużyną holenderską. W spotkaniu tem, w którem przypuszczaliśmy iż nie posiadamy żadnych poważniejszych szans na odniesienie zwycięstwa, szermierze polscy zwyciężają zespół holenderski w wysokim stosunku
12 : 4. W ten sposób nasza drużyna szermiercza zakwaliiikowała się obok
potentatów szabli Włoch, Węgier i Niemiec do finału. Jest to jeden z największych sukcesów jakie udało się nam osiągnąć od czasu rekordowego rzutu
Konopackiej i przyznania nagrody Wierzyńskiemu.

Wydobycie lodzi podwodnej.
RZYM. 8.8. (PAT). Wczoraj o godz. 18 min. 30 załoga marynarki królewskiej
wydobyła całkowicie na powierzchnię zatopioną łódź podwodną F 14, która znajdowała
się pod wodą 34 godziny.
ž
5
Na nieszczęście cały wysiłek okazał się baremnym, gdyż załoga ładzi składająca
się z 31 ludzi zginęła z powodu zatrucia chlorowodorem.

Kolejarze chorwaccy nie chcieli zezwolić
pogrzeb dziennikarza serbskiego.

na

WIEDEŃ. 8.8. (PAT). Wedle doniesień dzienników z Białogrodu miał
się odbyć wczoraj pogrzeb zamordowanego w Zagrzebiu redaktora Ristovica.
Zwłoki jego, które odesziy specjalnem wagonem z Zagrzebia miały przybyć
*
do Białogrodu wczoraj przed południem.
wagon ze zwło
Jednakże
pogrzebu.
do
e
przygotowan
było
już
Wszystko
kami nie nadszedł. Na zapytania oświadczono, że wagon ten w drodze zaginął.
Ministerstwo kolei rozpoczęło natychmiast szczegółowe śledztwo i po
dłuższem szukaniu znaleziono wagon ze zwłokami na bocznym torze na sta-

cji Vinkoviki. Prawdopodobnie

wagon

ten został odłączony przez kołejarzy

Gdy

uchwalała

tucja
17 marca
stawała wówczas
omawiająca

się

u

nas

Państwa

konsty-

ustrojowe;

polskiego z bardzo małym

mentaryzmu,

ry organizm. „Ten

w dniu

uka-

dzisiejszym.

wych

na

ciężko

i konieczność
nad

cenzusie

lecz zapomina

na

funkcje
O

tem,

Sprawy

osób,

któ-

publiczne,
že

jeżeli do

państwowe

do-

puszcza się szerokie warstwy, do teWARSZAWA. 8.8. (PAT). Od wczesnego rana zaczęły przybywać z go pod
względem
umysłowym
nie
Pragi na lotnisko warszawskie samoloty, biorące udział w raidzie sportowym dorastające, państwo jest narażone na
:
Małej Ententy i Polski.
Wszystkie samoloty, ktore wystartowały z poprzedniego etapu w Kra- olbrzymie niebezpieczeństwo, na ruinę
kowie przybyły szczęśliwi edo Warszawy, oprócz samolotu czeskiego „Smo- nawet. jedną z głównych przyczyn upalik 16'' pilotowanego przez pułk. Skalę, który zmuszony był do lądowania dku Polski było rozszerzenie na gmin
pod Szydłowcami z powodu braku smarów. z pomocą dla Skali wyleciał z szlacheckiż prawa wpływania na losy
lotniska warszawskiego samolot polski wiozący czeskiego mechanika. Po u- państwa.
Konstytucja
3 Maja, owa
°
zupełnieniu smarów pułk. Skała wystartował do Warszawy.
próba
ratowania
państwa
przez
naPierwszy przyleciał do Warszawy 0 godz. 8 min. 7 samolot czeski „Smio
prawę
jego
ustroju,
pozbawiła
praw
lik 16“ z kpt. Kaltą. Następnie przybył również czeski samolot „Aero 30“ pilotowany przez Nowaka, trzecim był polski samolot „R. 8 Lubiin* z mjr. wyborczych szlachtę nieposiadającą.
Makowskim, czwartym jugosłowiański „Breguet 15“ z kpt. Sendermeyerem,
Rozkwit i żywotność
parlamentapiątym również jugosłowiański „Potes 25" pilotowany przez Grabisza.
Ogółem przyleciało 21 samolotów. Wszystkie samoloty po uzupeinie- ryzmu wypada na okres cenzusowych
niu zapasów benzyny wystartowały do Lwowa. Ostatni samolot wyleciał z parlamentów. Demokratyzacja
parlaWarszawy o godz. 10 min. 55.
mentu prowadziła wszędzie
do obniNastępnemi etapami raidu będą Lwów - Jassy, Jassy - Bukareszt.
żenia jego umysłowego
poziomu
i
LWÓW. 8.8. (PAT). Dziś przed południem zaczęły przybywać tu z Wa
Rzeczowe
rszawy samoloty biorące udział w raidzie Małej Ententy i Polski. Pierwszy jego powagi w narodzie.
przybył o godz. 10 min. 40 samolot czeski „Smolik 16* z kpt. Kaltą, w 3 mi- dyskusje zostały zastąpione monolonuty później po'nim o godz. 10 min 43 na „Potezie 25“ major Stachoń. Na- gami przedstawicieli stronnictw, barstępnie przyleciał „R 8 Lublin* z mjr. Makowskim, czwartym z rzędu aparat dziej rozbieżnych, niż uprzednio przy
jugosłowiański „Potez 25' pilotowany przez Grabisza.
cenzucie wyborczym, reprezentującym
za

Dalsze zabójstwa „sielkorūw“.

46

MOSKWA (Rosta). W okolicy Moskwy, we wsi Sinniskoje wystrzałem z rewolweru pa
okno został zabity korespondent (sielkor) miejscowej gazety, sekretarz
sielsowietu Korol.
с

Z Kijowa również donoszą,
że we wsi Siemionowka okręgu kijowskiego gospodarze po uprzedniem porozumieniu się zabili sielkora kijowskiego pisma Sakizianka.
Jak

w jednym,

tak

i w

drugim

wypadku

sprawców

zabójstwa

nie udało

się wykryć.

30 gr.

Za tekstem

10 groszy
Zagraniczne

20%

8. Wii 28.

Mamy
nadzieję,
że wkrótce
p. T
przekona się o niemożliwości ustroju
republikańsko - demokratycznego
w
Polsce.

Pan

Przzydenf na finichu marszu
szlakiem kadrówki.

WARSZAWA. 8.VIII. PAT. W środę dnia 8 b. m. o godz.
12 w południe Pan Prezydent
Rzeczypospolido
Kielc na
Przy
rozbiciu
partyjnem
sejmu tej przybył z Radomia
zakończenie
marszu
szlakiem
kadrówpolskiego mieliśmy bardzo często rząki, zaproszony przez prezesa komitedy koalicyjne, tworzyliśmy
komisje i
tu marszu szlakiem kadrówki
wojepodkomisje sekretne i bezpłodne.
Z wodę kieleckiego Korsaka.
powodu nich, pisze p. T., miały
być
Pan Prezydent
Rzeczypospolitej
miasta
przez
zawieszenia walki,
a były zawiesze- powitany był u bram
prezydenta
miasta
Kielc,
prezesa
nia czynności,
związku strzeleckiego
dr. Dłuskiego,
Ustrój nasz był wzorowany
na
kompanię honorową, delegacje strzeustroju Francji. P. T. widzi nieodpo- leckie oraz licznie zebraną
publiczwiedność jego dla Polski, ale sądzi, ność.
O godz. 13 min. 30
Pan
Prezyże przez studjowanie wzoru
irancusdent
był
obecny
na
obiedzie
żołnierkiego przystosujemy się do tego
uskim w koszarach, a o godzinie 15
stroju. Nie widzi pozatem
organiczrozdał nagrody zwycięzcom
marszu,
nych wad
tego wzoru.
Wprawdzie poczem opuścił Kielce, udając się saprzypomina on, że pierwszy
Prezy- mochodem do Spały.
dent Republiki Tiers został najprzód
uznany

przez

zgromadzenie

narodowe

za męża, który się dobrze
zasłużył
Ojczyznie, a później został przez to
same Zgromadzenie Narodowe usunięty dla taktyki dnia bieżącego, jak
zbyteczny sprzęt.
Drugi
marszałek
Mac-Mahon nie widział innego
wyjścia, jak podanie
się do dymisji.
Trzeci, Grevy był wprawdzie
dwukrotnie
obrany
na prezydenta, ale
koniec końców
dosyć
brutalnie wygnany został z pałacu
Elizejskiego,
czwarty Sadi-Carno padł od sztyletu
anarchisty, piąty Casimir Perrier,
po
kilkunastomiesięcznem

_ urzędowaniu

uciekł ze swego stanowiska, wołając
publicznie, iż nie może się pogodzić,
aby

jego

wyłączną

czynnością

było

prezydjowanie
na
uroczystościach
publicznych"...
„W ciągu swojego 51-letniego Žy+
wota republika
irancuska
przechodziła ciężkie
kryzysy: wybuch
szaleństwa podczas komuny,
tępy opor
monarchistów, wojna z potężną instytucją kościoła rzymskiego, obmierzłą
chorobę korupcji parlamentarnej, ujaw-

nioną w sprawie panamskiej, śmieszną, ale dosyć groźną awanturę generała,

chorego

sprawę

na

niewczesną

Drejiusa,

ambicję,

rozdzierającą

chory or- cję u podstaw (str. 102).

najściślejszego

czynnościami

powierzono

wpływu

Raid Malej Enfenfy w całej pelni.

2-ej i 3-ej

oraz z prowincji o 25 proc. drożej..

Fran-

Przyjęcia u prezesa Rady
nisfrów.
WARSZAWA.

8.VII.

Mi-

PAT.

Za-

stępca prezesa Rady Ministrów minister Moraczewski przyjął
dzisiaj о

godz. 9 rano w Prezydjum

Rady Mi-

nistrów p. Dygiela,
sekretarza
federacji żydów polskich w Ameryce. Zaraz potem minister Moraczewski przyjął posła Wiślickiego.

Przyjęcia w M. S. Z.
Wiceminister Spraw

Zagranicznych

dr.

Alfred Wysocki przyjął w dniu dzisiejszym
królestwa
d'aiiaires
na audjencji charge
rumuńskiego Grigorescea.

Urlop

wieeminisfra

kolei.

Podsekretarz stanu min. Czapski
wyjechał
wczoraį
na
kilkudniowy
urlop
wypoczynkowy. = Wiceministra
Czapskiego zastępuje w czynnościach
urzędowych
dyrektor
departamentu
Skupiewski.

6 naprawę
W

końcu

hilansu

handlowego.

bieżącego

miesiąca

zwo-

specjalnej
posiedzenie
łane ma być
Komitet
przez
powołanej
komisji,
dla
Ministrów
Rady
Ekonomiczny
opracowania projektu naprawy bilansu handlowego Polski. Prace komisji
uległy przerwie z racji feryj letnich.

Budżet Sf. Zjednoczonych.
WASZYNGTON.

8.VIII. Budżet na

rok
1929-20
wynosi w wydatkach
6.111 miljonów
dolarów, czyli o 400
miljonów więcej,'aniżeli budżet na rok
obecny.
Budżet
marynarki
zostaje
zwiększony o 40 milj. dol., zaś wydatki na lotnictwo o 11 miljonów dolarów.

U. S- A. i Chiny.

nadzoru

się odbyć

B. Gołembiowskiego

ganizm rzadko kiedy potrafi wyrazić,
Błędy systemu są znane... wiele
czego chce, ale umie jeszcze w dosyć
Zarzutów,
rzuconych
w
twarz
redotkliwy sposób powiedzieć, czego nie
publice, uznano
za słuszne nawet
chce". „Stronnictwa martwieją w bezprzez jej obrońców,
„Walka
portiesensownych
kalkulacjach
partyjnych
l6w“, nieustające zmiany gabinetow...,
albo sypią się w gruzy,
na których
Hindenkury na manewrach.
Nie jest rzadki w życiu
publicznem
jak chwast pleni się coraz
dziksza,
8. VIII. Pat. Przybył tu preczłowiek, którego polityka jest spo- zydentKILONJA,
Rzeszy Hindenburg w towarzystwie
coraz bardziej bezprzytomna
demasobem robienia , karjery.
Rozdrobie. ministra Reichswehry i szefa marynarki
gogja“, (to mówi przedstawiciel jedniemieckiej.
nie stronnictw,
ich słabe podstawy
Prezydent przyglądać
się będzie
ćwinego
z najbardziej demagogicznych
ideowe, są gorsze, niž u nas“. į Gabi- czeniom poszczezólnych jednostek bojostronnictw, mianowicie „Wyzwolenia')
ale w wych marynarki. Ćwiczenia te będą połąProgram jednak, którego „usiłuje bro- nety sypią się, jak gruszki,
czone z ostrem strzelaniem
na odległość
kilkudziesięciu
lat
republika do okrętu, mającego służyć jako cel.
nić p. T., streszcza
się w słowach: ciągu
demokracja i parlamentaryzm. Cóż wzmogła niesłychanie dobrobyt, była
to jest demokracja, według p. T?.. Za do wojny bankierem Świata, stała się _.. SZANGHAJ, 3.VIII, PAT. Poseł Stanów
państwem Zjednoczonych w Pekinie wystosował do
podstawę demokracji uważa on wpły- drugiem, co do wielkości
kolonialnem,
uporządkowała
swe sto- ministra spraw zagranicznych rządu nacjowanie
możliwie
największej
liczby
nalistycznego notę, zarzucającą temu rządosunki
wyznaniowe,
postawiła
pracę wi,
że nie dotrzymał swych
zobowiązań co
obywateli na bieg
Spraw
państwo-

rym

ma

opartego

wyborczym,
dzięki
czemu
poziom
umysłowy parlamentu był / względnie
wysoki — że więc Francja miała korektywę dla swych instytucyj republikańskich
w tradycjach, żyjących
w
narodzie; u nas zaś była pustka polityczna. „Pomiędzy świetnym
okresem jagiellońskim
a dobą dzisiejszą
leży bagno anarchji przedrozbiorowej,
przepaść, w którą się w czasie
rozbiorów
zawaliła
Rzeczpospolita
i
martwy bezpłodny
step niewoli" —
pisze p. Stanisław Thugutt.
Słusznie oceniając naszą teraźniejszošč, p. T. uważa nasz sejm za cho-

Ristovica nie mógł się odbyć.
Ministerstwo kolei oświadczyło, że winni zostaną jak najsurowiej

WQGŁKOWYSK—Kiosk

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

1921 r., nie
powliteratura polityczna,

zagadnienie

28.

Księg. Nauczyc.

PINSK— Książnica Polska St. Bednarski.
Wojtkiewicz— Rynek.
STOŁPCE—-Księg. T-wa „Ruch“.
ŚWIĘCIANY POW.—Rynek 9.
WILEJKA POW.—ul. Mickiewicza 24.
WARSZAWA—T-wo Księg. Kol. „Ruch“.

Wiersz milimetrowy jednoszpaitowy na stronie

w
prasie
było
też bardzo niedużo
artykułów, omawiających
zagadnienie
ustrojowe.
Do końca 1920 r., pochłaniała nas
wałka o byt Państwa
polskiego i o
jego granice: jeszcze w 1921 r. sprawa ziemi wileńskiej była
aktualna i
napotykała
znaczne
opozycje
we
Francji i Anglji.
Weszliśmy
też do

należących do koalicji chłopsko - demokratycznej w tym celu ażeby pogrzeb
rani. Pogrzeb

St. Michalskiego.

Wileńska

| POSTAWY- | .

Kronika reklamowa lub nadesłane 40 gr. W n-rach świątecznych

Francja nie chce opróżnić Nadrenii.
w

OSZMIANA—Spółdz.

|

Ratuszowa 1

zasobem wiedzy politycznej.
Socjaliszłości zwróci się przeciwko Niemcom. Ta gra „Lietuvos Aidas" pisze koresŚci
oraz
inni
lewicowcy
mieli
swe
dona
że
podkreślić,
się
pondent jest nieudolna. Z drugiej strony jednak musi
Lizagraża
niebezpieczeństwo
których
gmaty
ustrojowe:
powszechne,
równe,
wedle
koła
Litwie istnieją rzeczywiście
;
twie ze strony niemieckiej.
proporcjonalne, bez różnicy płci głoWynurzenia „Lietuvos Aidas*, w których widać pewien system wska- sowanie;
rząd
parlamentarny, ciało
zują dobitnie na to, że organ ten inspirowany jest przez fachowych polityków
prawodawcze
jednoizbowe;
druga izba
tego kierunku. Jeżeli jednak politycy litewscy. którzy chcieliby ostrzec opiprzygosposób
ten
w
i
dopuszczała
się
jako
kompromis
i
niemieckiem
nię litewską przed niebezpieczeństwem
tować podstawę do porozumienia z Polską sądzą, że wystarcza do tego pod- nie miała mieć władzy.
Tak
zwane
kreślenie niebezpieczeństwa grożącego Litwie ze strony niemieckiej to mylą kierunki prawicowe, jak endecjai chasię, że przesądzają możliwość tego niebezpieczeństwa.
:
i
decja zdradzały . nieudolność, nieuctwo
Porozumienie polsko - litewskie leży wprawdzie w interesie pokoju Euz zakresu spraw ustrojowych. Przedfatalnie.
ropy Wschodniej ale dła Litwy mogłoby się skończyć
stawiciele tych grup uwierzyli, że poKafastrofa z uubernaforem Merkisem.
stułaty naszej lewicy, to ostatni wyraz
Z Kowna donoszą: W Kłajpedzie wydarzyła się ciężka katastrofa samochodowa
myśli
politycznej. Wpływy francuskie
zasłużonego
do
autem
jechał
Merkis
Merkis.
Kłajpedy
ator
gubern
której ofiarą padł
działacza litewskiego Jankusa z okazji 70 rocznicy jego urodzin. W pobliżu majętności były silne, a opierały się
na „słabej
Jankusa , samochód który pędził z szybkością 70 kilometrów na godzinę wpadł na drze- znajomości Francji,
nierozumieniu jej
wo i został strzaskany. Gubernator ciężko ranny odwieziony został do szpitala wojskow.
wad ustrojowych i ujemnej
konsekwencji tych wad.
Nie rozumiano u
admiWIEDEŃ. 8.8. (PAT). Według doniesień z Paryża tamtejsza prasa po- nas, że Francja wyrobiła swą
przybyciu
po
Streseman
aby
nistrację
w
okresie
monarchji,
a
zwysię
obawiają
miarodajne
koła
daje, że francuskie
nie uzyskał wzamian za swój czaje parlamentarne w okresie parlado Paryża w celu podpisania paktu Kelloga
że

N.-ŚWIĘCIANY—ui.

Odpowiedź p. Thuguttowi.

demokra-

tycznych „Frankfurter Zeitung** zamieszcza dłuższą korespondencję z Kowna,
w której stwierdza, że w miarodajnych kołach litewskich w Kownie zaznacza
:
się od kilku dni zmiana stanowiska wobec Polski.

mych

NOWOGROÓDEK—Kiosk

Ossoling.

NIEŚWIEŻ—ul.

262

Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem.
|
Redakcja rękopisów nieząmówionych nie zwraca. Administra| cja nie uwzględnia zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogłoszeń

kowieńskiego.

|
i

KLECK—Sklep „Jedność.
LIDA—ulL Suwalska 13.

redakcji 243, administracji

BERLIN. 8.8. (PAT). Jeden z najpoważniejszych

zaleca

się dla higieny i zabezpieczenia
przed chorobą nóg codziennie mo-

czyć nogi, dodając I łyżkę

IWIENIEC—A.

Prasa niemiecka obawia się porozumienia polsko-

Wizyta przedstawiciela Niemiec w
poselstwie polskiem w Berlinie
stała
się jak raz bezpośrednio
po zamieszczonym w „Lietuvos Aidas“
artykule: „jeżeli Niemcy
podjęły się demarche'u, niechże go dokonają przynajmniej
jednocześnie
w
Kownie i
Warszawie.
„Demarche
Niemiec w
Warszawie brzmiały nazajutrz tytuły
na pierwszej stronicy
pism kowienskich. Zdawało się Kowno zostało w
zupełności
zadowolone, zadośćuczynienie
pełne,
odprężenie całkowite,
zgoda niezamącona.
Tak się wydawało.

BRARANOWICZE—ul. Szeptyckiego A. Łaszuk
BRASLAW —Ksieg. T-wa „Lot“.
DUKSZTY—ul. Gen. Berbeckiego W. Surwiłło.
GŁĘBOKIE—ul. Zamowa, W. Włodzimierow.
DNQ—Księg. T-wa „Ruch'*
GR
HORODZIEJ—K. Smarzyński.

Czwariek 9 sierpnia 1928 r.

4, otwarta

miesięczna z odniesieniem do domu lub z przesyłką pocztową
zagranicę 7 zł. Konto czekowe w PKO. Nr 80259.
sprzedaży detalicznej cena pojedyńczego
N-ru 20 groszy.*

„Ūberraschend“.

. PRZEDSTAWICIELSTWA

różne warstwy, nieposiadające wspólnego politycznego języka.
„Musiałbym
że czas

w Polsce

na

ze spokojem

republikę

przyznać,

parlamentarną

nie nadszedł'*— pisze

p. T.

ludzką

na

właściwem

do zwolnienia
rykańskich.

miejscu.

To, co p. T. nazywa: uporządkowaniem
stosunków
wyznaniowych
Francji,
polegało
na
oddzieleniu
kościoła
od
państwa.
Obniżyło to
poziom
umysłowy
i moralny duchowieństwa irancuskiego, poderwało jego wpływy.
Przestawszy
de facto być katolicką, Francja
nie
znalazła

przeciwwagi

dążnościom

do

samobójstwa

rasy. Przed wojną zatra-

ciła

ludnościowy,

przyrost

dziś

po

wojnie rasa francuska, bezwarunkowo
cenna i zasłużona, amortyzuje
się.

Brak przyrostu

monarchicznemi

mieszkania

posiadłości ame-

Nota zwrąca się z prośbą, ażeby na
dowód dobrej woli rząd nankiński zniósł
natychmiast wszelką okupację posiadłości
Stanów Zjednoczonych.

fidynia

ofrzyma pałączenie z

Ameryką

WARSZAWA,

Południową.
8 VIII.

PAT.

Dwie

linje okrętowe Royal Holand Lloyd i
Chargeurs Reunis zaprowadzają
bezpośrednią komunikację z portu Gdynia do Brazylji i innych państw Ameryki Południowej. Statek holenderski
Oranja odjeżdża z Gdyni do Ameryki Południowej
10 b. m., a statek
francuski 9 września.

naturalnego we Fran- WE PORE ZKZ TOCZY AOORZZOZ UB TIEZZZTZCZC ARE

cji sprzyjał gromadzeniu
ruchomego
kapitału,
czynił
Francję
bankierem
Świata, ale dawał nader wolny rozwój
jej sił produkcyjnych: rolnictwo francuskie nie robiło postępów, przemysł
rozwijał się
względnie
wolno.
Na
deklamacji p. T. o „postawieniu ludzkiej pracy na właściwem
miejscu",
irazesu, zapožyczonego Od jakiegoś pisarza
francuskiego,
zaznaczam,
że
pod względem ochrony pracy republikańska Francja pozostawała
w tyle

za

od okupacji

Niemcami,

robotnicze,

że

urządzenia

iabryczne współczesnej Francji stoją
na znacznie niższym poziomie, niż w

Niemczech, że naogół higiena publiczna we Francji jest zacofana i to jest
nawet

przyczyną

znacznie

wyższej

stopy Śmertelności we Francji w porównaniu z Niemcami. Francuskie kolonje, zle zagospodarowane, nie skolonizowane przez Francuzów, psujące
tylko rasę francuską przez kolonizowanie Francji przez ludność
kolonii,
nie mogą być zapisane
na aktywa
Francji.
Nie republikańska
Francja,
ale
monarchiczne przedwojenne
Niemcy

mogą być
Polski.

wzorem

ustrojowym

Władysław

dla

Studnicki,

SŁOWO

ECHA KRAJOWE
NOWO - ŚWIĘCIANY.
przeniesienie siedziby
Starostwa.

nic nie przemawia za pozostawieniem władz
powiatowych w
Święcianach dowodzi, że
— O
W dniu 4 sierpnia r. b. o godz. 6 wieczór w już władze okupacyjne niemieckie ustanowilokalu Magistratu odbyła
się
konferencia ły w N. Święcianach siedzibę „Kreizamt* a
Ż. G. Z. W. wr. 1919 również
przedstawicieli organizacyj społecznych
Święciany przeznaczył na siedzibę władz powiatowiatu Święciańskiego, zwołana przez Z
wych,
które urzędowały w N. Święcianach
zek Organizacyj b. wojskowych poli
Dopiero później z powodu braku lokali i kry
Nowo-Święcianach. Obecnych było i
tycznej sytuacji finansowej Państwa nie zeosób.
zwalającej na wznoszenie nowych budowli,
Konferencja
była
poświęcona
spraw
przeniesiono władze powiatowe do gotowych
przeniesienia Urzędu
Starostwa de
z czasów zaborczych budynków w ŚwięciaSwięcian. W obradach, które
nach.
przewodnictwem
nadleśni
`
Miasto N. Święciany posiada jeszcze obskiego inż.
Stefana
szerne tereny do rozbudowy będąc własnoś
butowicz,

prezes

Koła

cią państwową,

P.

prezes Sokoła i N.D. p.
wicieł organizacyj spółdzielczy.
rolnictwa, dyrektor banku in
r przedstawiciel ziemiaństwa

p.

an.

M

W liczbie reprezentowanych organ
były: związek kupiectwa, właściciel
chomości, rzemieślników, Z.
№7 #
Zw.

Strzelecki,

Zw.

Młodzieży

Z. O. W. , Ognisko Kołejowe, oraz cały
reg innych.
Na wstępie konferencji inż.
|
zaznajomił zebranych z kwestją prze
nia siedziby powiatu ze Święcian do N
cian
1 że została zwołana konterencį
lem wspólnego omówienia spr
sienia powiatu, podkreślajac
ważne:
ifeczność -zybkiego załatwienia taku
bec czego wywiązała się dyski
W dyskusji zabrał głos
pr.
Organizacyj Społecznych i drop

ctwa

dyrektor

banku

inż. Poll

przeciwieństwie

do Św

swój rozwój zawdzięczają jedynie
że są siedzibą władz powiatowych,
ły, że zdolnem jest do samodziełn
woju,

czego

dowodem

szybki

pr:

ności i szybkie
rozbudowanie s
nej pomocy kredytowej zzewnątrz
W Nowo-Święcianach ogniskuje ia
ny ruch kul. społ. organizacyj
działaj
na terenie powiatu t.j. Zw. S
W. Sokoł
Zw. Młodzieży W
Pracy Społ. Kobiet.
Pozatem
mieście Zw. Z. K, L.O.P.P..
lejowe, kino, Dom Ludowy 1 Bibljoteka miej
ska. Istnieje wreszcie 7-mio klasowa szkoła
powszechna, rozporządzająca najle:
likalem i najlepiej wypos
GKOlicznych powiatów, Żet

wą z internatem i Szko:

ście istnieją samod
łeczne: dwa banki i
ców, podczas gdy in
ce się w
Święciaa

powiatowemi.

Z

połeczne,
a tylko

mieszczaČentrelami

przemysłowych

pracują w Nowo-Świ:
у
aty kolepowe (zatrudniają
!
młyny mechaniczne, iabryka slomki 7
kowej. W N-Šwigcianaca wlašnie
a t
M
Swiecianach są powiatows hurtowiue:
Spirytusowe, soli, mąki, cukru i skiady tranzytowe.

Nowo-Święciany

stanowia

Urząd

Ziemski.
Po zreformowaniu przez p. Polkowskiego sprawy powyższej, w dalszym ciągu ob
rad konierencja w wyniku krótkiej dyskusji
wyłoniła ściślejszy komitet, mający na celu
przeniesienie
powiatu
do N. Święcian. W
skład wymienionego komitetu, obdarzonego
‚ prawem kooptacji
‹
, weszło:
Przedstawicielstwo Magistratu m. N. Święcian, Chaim Gor
doń Zw. kupictwo, p.
Siedlecki Stanisław,
prezes zw. Sokoła i N. D. p. inż. Jankowski
i Z. O. W,, p. inż. Bortkiewicz Związek Ziemiaństwa, p. inż. Polkowski Zw. Org. Spół> dziełni i i drobne rolnictwo, p. Piotr Poniatowski zw. właścicieli nieruchomości.

Siedziba

Komitetu

N. Święciany

ul. Wi-

leńska nadleśnictwo. Przewodniczący komitetu p. inż. Jankowski Stefan — nadleśni-

czy.

czy być

talnem

pod

w

dem komunikacyjnym punkt bez porówn
mia dogodniejszy miż teraźniejszą stolica powiatu. N.Święciany leżą bowiem przy
magistrałnej linji kolejowej, mając boczne bezpośrednie połączenie ze stolicą powiatu, państwa i granicą łotewską jako też i odgałęzieniami magistrali. Wąska kolejka połączenie jest z wewnątrz powiatu w tym samym
stopniu, jak i N. Święciany. W razie otwarcia komunikacji z Litwą w N. Święcianach
będzie węzeł komunikacyjny i przeładunkowy na linię kolejową do Poniewieža i niewatpliwie w N. Šwiecianach powstanie komora celna. Rzeka Żejmiana jest główną atterją całego systemu spławnego rzek i jezior, skutkiem czego N. Święciany stały się
centralnym punktem spławu drzewa z lasów
prywatnych i państwowych przyległego te-

może

drobnej,

niezbędnej.

Brak

jednak

mu

w życiu szpi-

jest

telefonu!

Pomyśleć tylko: tam gdzie życie często zależy od szybkiego porozumienia się lekarzy,
brak jest tak wygodnego i szybkiego środka

porozumiewawczego.

Często zdarza się, iż przywożą chorego
z pęknięta lub złamaną czaszką. Nim ustnie
czy piśmiennie zdąży się powiadomić o wypadku iekarza celem zbadania chorego i nim
nadejdzie urzędnik policji,
chory
zaczyna
tracić przytomność.
Czyż
nie
byłoby tu

wielkiem

zakiadów

przez

udogodnieniem

posiadanie

tele-

tonu?
Zapobiegliwy ordynator rozumiejąc
tak
doniosłe znaczenie telefonu w szpitału, usilnie starał się o założenie
instalacji telef. i
ustawienie aparatu w dyżurce, lecz
pismo

jego skierowane do
Wileńskiego
Wojewódzkiego Wydziału Zdrowia,

Urzędu
nie od-

niosło
pożądanego skutku z braku
funduszów. Jednak Wydz. Zdrowia poradził udać

się w tej sprawie

do Wydz.

Pow.

Sejmiku

Oszmiańskiego łub Magistratu m. Oszmiany, co też
kierownictwo
uczyniło w dniu

17X

1927

r. skierowuje

pismo

do' wyżej

wspomnianego Wydz. Powiatowego z prošbą 0 wyasygnowanie pewnej kwotv na założenie tak potrzebnego telefonu, zaś w dniu
23-XI 1927 r. ponawia swą prośbę, dodając,

iż Magistrat m.
opinji

Oszmianv

społeczeństwa

powziął

pod wpływem

odpowiednią

uchwałe
celem
współdziałania
z
Wydz.
Pow. w ustawieniu telefonu w szpitalu.
Dnia 21-XII 1927 r. a wiec przeszło po
2
miesiącach oczekiwania, kierownik szpitała został powiadomiony, że tut.
Związek
Komunalny zgadza się na ustawienie apa
wcz
tu telef. własnym sumptem łecz nie
budżetookresie
następnym
śniej jak w

wym.

W dniu 23-V 1928 r. a więc w nowym
okresie budżetowym szpita! przesyła koszto
renu.
Oszmiańskierys do Wydz. Pow. Sejmiku
W związku z dogodniejszemi komunikago, lecz mamv już prawie połowe sierpnia,
cjami, przemawiają za przeniesieniem siedzi
a sprawa telefonu nie posuneła się ani kroby do N. Święcian względy mobilizacyjne i ku naprzód.
taktyczne. Jedynym z najważniejszych momieWprawdzie
Dziwna opieszałość!
tywów, przemawiających
przeciw pozostastyna 7 ovieszalošci
wieniu Władz Powiatowych w Święcianach szkancv m. Oszmianv
oglateatralne:
jest stwierdzona niezdrowotność i malarycz- (dowodem przedstawienia
sza się początek o 6-ei a publiczność zaczvność tej miejscowości.
Miasto Święciany
o S-ej),
na sie dopiero schodzić do teatru
zbudowane jest bowiem w dolinie połodow- lecz takiego wynadku jeszcze w Oszmianie
grunna
cowego jeziora, bezodpływowego
drobnostke.
nie było. A chodzi nrzecież o
cie nieprzepuszczalnym 2 drugiej strony zna która można załatwić w parę godzin a nie
na jest zdrowotność położenia N. Święcian w dwa lata!
przyciągająca corocznie wielu letników.
zarzuci,
Piszącemu te słowa może ktoś
Powyższe względy komunikacyjne i zdro że trudno jest wydobyć skądś 150 zł. (bo
instytucje
i
władze
niektóre
Skłoniły
wotne
tyle bedzie kosztowało urzadzenie telefonu)
do osiedlenia się w N. Święcianach np. Na- prawda, lecz gdy było możliwem
znaleźć
Ba
20
Dowództwo
dleśnictwo Święciańskie,
1500 — 2000 zł. na zakunienie lamnv kwarstaczyniły
dawno
onu KOP., zaś inne już
cowei dla poradni przeciwgruźliczej to chvranie o przeniesienie ze Święcian do N. Świę
na
znaidzie sie sotówka
tembardzi
ba
cian a nawet składały w tej sprawie memor- rzecz drobną, eja tak użvteczną Potrzeba tyl.
jak P.K.U., Gimnazjum Państwowe, Se ko troche zrozumien
jały,
оia i woli a minimum
minarjum Nauczycielskie i Inspektorat Szkołpieszałości.
ny.
Z—icz
Że oprócz tradycji z czasów zaborczych

UWAGI OBSERWATORA Z LĄDU.
Polska wyprawa

naokoło świata.

in Gerbault

znajdzie

dzie

czynu,

dla siebie

praktycznie

wypadku „Fidra* byłaby większa od
„Witezia“ nie 21/, lecz 15,625
razy;
narzę-

biorąc

bezużytecznego dla społęczeństwa, nawet jako
doświadczenie
żeglarskie:

Naprawa w pełnym locie okazała
się niemożliwa. Niemniej jednak mieliśmy

nadzieję,

że oszczędzając

mo-

tor, będziemy mogli kontynuować lot,
którego połowa
była już za nami.
Nieprawidłowe coraz słabsze
dziatanie motoru zmusiło nas ku naszemu
ubolewaniu
do powzięcia decyzji o
zawróceniu z drogi. Przez chwilę wahaliśmy się, czy kontynuować lot do
Nowej Ziemi, czy tez wziąć kierunek
Ostatecznie doszliśmy do
się dobrze zaczął, zakończył się nie- na Azory.
szczęśliwie. jakżebyśmy
byli wzru- przekonania, że lepiej zawrócić. — №еszeni, gdybyśmy przybyli do Nowego prawidłowości w motorze z powodu
Jorku na aparacie
i motorze
iran- braku oliwy uczyniły i powrót trudny.
Udało się nam jednak,
oszczędzając
cuskiej konstrukcji”.
Następnie
Amiot,
ldzikowski
i motor, przelecieć około 1500 km. Da;
Stalter odwiedzili mjr. Kubalę,
znaj- lej lecieć nie mogliśmy. Stanęło przed
że
dującego się jeszcze w szpitalu. P. nami wówczas niebezp eczeństwo,
zmuszeni opaść
na wodę.
Amiot zwrócił się do mjr, Kubali ze będziemy
słowami otuchy i złożył mu powin- Aparat. jak wiadomo, pozbawiony był
szowanie z powodu szczęśliwego oca- pływaków. Śmierć wydawała się nam
niechybną. Aparat oczywiście poszedłlenia.
Ze szpitala udano się do
portu by na dno, pociągając i nas. Byliśmy
Leixoes w celu zbadania
samolotu, już gotowi wszystko poświęcić wobec
który znajduje się w stanie opłaka- niemożności dotarcia do Le Bourget
innego
punktu
nym, lecz nie jest całkowicie zniszczo- lub jakiegokolwiek
pany. Dalsze badanie
samolotu
odbę- ziemi, gdy wtem spostrzeglišmy
dzie się w dniu dzisiejszym. Samolot rowiec.
będzie zdemontowany, załadowany na
parowiec i przewieziony do
Havre i
Przebieg katastrofy.
stamtąd przetransportowany
do PaW dalszym ciągu rozmowy lotnicy
ryża.
polscy
opowiedzieli:
iž
pismo,
Lotnicy oświadczyli, iż gdy wpadli
jakie
rzucili
na
pokład
parowdo oceanu, mieli jeszcze w rezerwuarze około 2000 litrów benzyny i za- ca „Samos”, spadło u nóg kapitana
miał
ich niezwłocznie
pas oliwy, wystarczający dla dokona- Statku, który
zabrać
na
pokład.
Tymczasem
samo:
nia lotu do
kontynentu,
Majorowie
iż
Kubala i Idzikowski w. towarzystwie łot osiadł na fale. Pilot, widząc,
odległości
p. Amiot udadzą się we czwartek do znajduje się w zbyt dużej
od parowca usiłował ponownie
pušParyża expresem południowym.
lecz przestał on
„cić w ruch motor,
nagle
działać. Samolotowi - groziło
Jak się odbywał lot
rozbicie
się. Opatrznošciowy
silny
Lotnicy połscy opowiedzieli przed- wiatr poderwał aparat ratując w ten
Zabranie
aparatu
stawicielowi Agencji Hawasa o nastę- sposób lotników.
pujących szczegółach swego lotu: Do połączone było z wielkiemi trudnośLa Bourget przyjechaliśmy
w silnej ciami. Wypadek nastąpił dokładnie w
wierze w powodzenie naszej wypra- sobotę w południe. Godzinę tę wskaw tym
wy. Przy starcie, gdy aparat przebiegł zywał zegarek Kubali, gdyż
wskutek gwałtownego
uokoło 500 metrów,
wiatr pochwycił momencie
go nieco, lecz
ldzikowski,
siedzący padku stanął on. Czuliśmy się uratoproprzy motorze,
wyprostował
go. W wani, mówili lotnicy, lecz nasze
kilka
gochwilę potem opuściliśmy ziemię. Po jekty są stracone.g Jeszcze
zatoczeniu koła nad lotniskiem, wznie- dzin lotu, a mogliśmy dotrzeć do Nošlišmy się odrazu na wysokość 300 wej ziemi. Jesteśmy przygnębieni. Na
metrów. Wzięlismy niezwłocznie
kie- pokładzie parowca „Samos”* przyjęto
runek na wybrzeże w stronę Lorient. nas troskliwie i pocieszano. Mjr. KuPogoda była szczególnie
pomyślna. bala upadł nieszczęśliwie i zranił praMotor funkcjonował
sprawnie. Od we przedramię odłamkami szkła. Kazgodził
się
wybrzeża wzięliśmy kierunek na Azo- pitan parowca „Samos*
ry. Sprzyjał
nam
wiatr północno- chętnie odwieźć lotników polskich do
wschodni, co pozwoliło nam oszczę- najbliższego portu Leixoes, dokąd padzać motor, Wkroczyliśmy
jednak w rowiec przybył w niedzielę rano.

biorąc

jednak

większą

pełnotliwość

kształtów większych yachtów, Śmiało
można
przypuścić,
że
wyporność
„Fidry“ jest 25 razy większa od wyt. į. równa
się
żeby
dowieść
możliwości
pływania porności „Witezia“,
zresztą
jednoosobowego na małym statku po 125 tonnom, co odpowiada
pooceanie, wystarczyłaby zamiast kilku- podanej przez Cien. Zaruskiego
jemności
rejestrowej
73,5
R.
T.
i
poPodróż naokoło Świata ma w So- letniej
kilkutygodniowa
podróż
z
pow- Nowego
przyciągający,
bie jakiś urok
Yorku na Bermudy lub z wierzchni żagli 510 m.kw., normalnej
dla yachta „krążowca*
tej wielkości.
szechny a wiecznotrwały; dla żeglarza Havre'u do
wysp Azorskich.
„dopełnieniem”,
Jest
to
już
więc
spory
stateczek,
a
zwłaszcza jest ona
Gen. Zaruski daje konkretnie
do
należący
mówiąc po norwidowemu, tryumiem, naśladowania inny przykład: powojen- między yachtami żaglowemi
do- ną szwedzką podróż naokoło Świata do klasy największych.
Biorąc
zaś
wieńczącym trudy życia, dziełem
mistrza. na yachcie „Fidra““), podnosząc
pod
uwagę
właściwości
budownictwa
skonałem, wyzwoleniem na
jej
i jego
Także żeglarstwa polskiego jest ona wychowawcze znaczenie dla uczestni- yachtowego, jego staranność
było ków- marynarzy i przywiezione boga- nieograniczone innemi względami dątajnem marzeniem; lecz trzeba
śmiałości, charakteryzujące wszelkie te zbiory naukowe. Polska bezsprzecz- żenie do doskonałości okrętowej, jest
zupełnie na
poczynania najróżnostronniejszego ro- nie zyskałaby w podobnem przedsię- to napewno zasługujący
zawodo- wzięciu jeszcze jedno:
mantyka życiowego Polski,
wszędzie
do- zaufanie statek morski, którego załowego ongiś żeglarza, oddawna torują- cierającą, przekonywującą
manifesta- ga, jak słusznie pisze czcigodny autor
by cję swego istnienia, propagandę swej „czuła się bezpiecznie, jak
w
tramcego narodowi Ścieżki do morza,
yachtin- bandery, równouprawnienie jej, że tak waju“,
je wyznać i początkującemu
jest jednym powiem, na najdalszych wodach. ProW każdym razie konkretny
przygowi naszemu, którego
spełniania jekt jak widzimy godny.
do
kład „Fidry”* jest doskonałym punkprzewodników
z
nad intere:
przedstawić.
Żeby zachęcić rodaków po wyko- tem wyjścia do rozważań
Wzywając na morze w licznych nania, pokazać jego dostępność, Gen. sującym nas tematem.
W jakich warunkach byłaby
moswych artykułach żeglarzy—sportow- Zaruski nie cofa się nawet przed mapodróż
żeglarska
naokoło
przed łym sofizmatem. Oto
Gen. Zaruski
m:amy przecie żliwa
ców, rzuca im
wieloczy bohaterski przykład Alaina Ger- yacht „Witeź” (na którym tyle pięk- świata? Mamy przykład statku:
kości
100
do
150
ton,
ożaglony
jako
żeby
dlatego,
nie
nych i śmiałych podróży zrobili członbault. Chyba jednak
samotniczą kowie Yacht-Klubu Polski po Bałty- kecz, co jest najdogodniejsze w mo:
podobną
zorganizować
całko- rzu i najmniej rąk do manewrowania
wyprawę. Tak jak na zamówienie nie ku) długości 12 i pół metra;
wynie
tak
wita długość „Fidry* wynosi
31 me- wymaga: załoga „Fidry** składa się z
powstają poeci ani Święci,
pod względem funkcyj
y
żeglarz
ych
samotn
trów
jest
więc
ona
zaledwie
2
i pół 11 osób, co
oceany
syła na
pomocA. Gerbault, raza większa. No, jednak
i to jest możnaby podzielić: kapitan,
niczyja zbiorowa wola.
jego poprzednicy Slocum, Voss, Har- różnica, czasami decydująca; przytem nik i trzy zmiany („wachty”*, jak się
przynietrzeba,
że
statek,
ja- mówi w naszej nieszczęsnej
ry Pidgeon czy jak im było na imię, zauważyć
czy najświeższy itlandzki ich naśla- kobryła trójwymiarowa sionej z Rosji terminologii), po trzech
spragnieni stałych — mniej
więcej
kształ- ludzi, co jesi dostateczne w zwykłych
dowca rodzili się zawsze;
szli
ści
samotno
i
tów,
przy
powiększeniu
jednego
wy- warunkach dalekiej żeglugi przy naszej
czynu
heroicznego
ę
Pod wzglęgem osobowym
pustyni
na
i
wiekam
miaru
staje
się
większą
tyle
razy,
ile pogodzie.
tu
szesnas
przed
taka
pod flagą Y. C. P.,
na Szczycie razy
wynosi
to powiększenie
do wyprawa
Thebaidy, trwali latami
w
dziś
musiałaby
się
składać
głównie z jego
Słupnik
sześcianu.
Więc
w
danym
konkretnym
kolumny, jak Symeon
członków,
jednak
trudno
chyba zmulodzi
wątłej
w
nieniu
odosob
dumnem
ich
do
szorowania
pokładu
* Czy) „Findra* jak pisze „Le Yacht" szać
zmagają się z burzami. Organizować
przez
dwa
lata,
na
co
się
zgodzić
Ala(z
1.1X-1923),
podaje
rzeczowe
cyfry.
każdy
trzeba:
takich wypraw nie
okrągłość
obiegłem
na».
globu i radowałem się uczuciem
który
człowieka - męża,
zupełnie obejma kibić ziemines“
(C. Norwid „Za kulisami").

swego

W jednym z ostatnich numerów angielskiego czasopisma ilustrowanego „Gra-

przeOPORTO,
8. VIll.
Przedsta- sierę gęstej mgły. Moglibyśmy
się w górę
wiciel Agencji Havasa w towarzystwie lecieć nad nią, wznosząc
majora Idzikowskiego
udał
się do na 500 metrów, lecz woleliśmy wobec
szpitala wojskowego, gdzie przebywa pomyślnej pogody lecieć na wysokojeszcze major Kubala.
Zajęty był on ści 50 metrów.
pisaniem na maszynie lewą ręką spraW niedalekiej
odległości
od wywozdania o locie. Lotniey polscy zło- brzeży przelecielišmy nad
szalupą, a
żyli wobec
korespondenta
wyrazy następnie nad trzema parowcami. P6hołdu dla Francji i lotnictwa irancus- źniej w przeciągu 10 godzin nie spotkiego za cenną pomoc, jakiej doznali kališmy już żadnego okrętu. W odlew czasie przygotowań do raidu.
Ra- głości około 800 mil od Azorów nana majora Kubali nie jest poważną. trafiliśmy na pomyślny wiatr
połudMusi on jednak kilka dni wypocząć.
niowy, wobec czego
postanowiliśmy
Konsul połski w Oporto zajął się porzucić kierunek na Azory
i lecieć
załatwieniem
różnych
iormalności, wprost do Ameryki. Noc była jasna.
związanych z wyjazdem lotników. Jak
Przelecieliśmy już około 3.000 kizaznacza przedstawicie! agencji Havasa, lotnicy są zrozpaczeni z powodu lometrów, gdy nagle spostrzegliśmy,
nieudania
się przedsięwzięcia, gdyż że dopływ oliwy zmniejsza się. Spoże
to jest defekt
mieli niezłomną nadzieję, iż
lot
się dziewaliśmy się,
powiedzie.
przejściowy,
lecz
od motoru
szedł
Żar nie do zniesienia. Stwierdziliśmy,
Konstruktor aparatu w od- niestety, że dopływ oliwy odbywa się
w złych warunkach.
wiedzinach u lotników

OPORTO. Przybył tu konstruktor
aparatu lotników polskich
Amiot
w
A. Piet.
towarzystwie
przedstawiciela
iirmy
OSZMIANA.
„Lorraine-Dietrich“ Staltera. Na dwor— 0 telefon w Szpitalu. Jedną z najpo- cu czekali ich mjr.
Idzikowski i konważniejszych i najużyteczniejszych
instytu- sul Rzeczypospolitej.
P. Amiot i mjr.
e cyj w Oszmianie a nawet w całem
Staro&
Idzikowski rzucili się sobie w objęcia
"I, stwie
stwie
Oszmiańskiem,
jest
bezwątpienia
wykaza:
Szpital Państwowy.
i ucałowali się. Mjr. Idzikowski
miał
Dzięki dbałości ordynatora p. d-ra Polio- łzy w oczach.
Pierwsze
jego
słowa
nija gmach szpitala przedstawia się okazale
radości ocalenia, niei zdawałoby się, iż nic mu nie brakuje. Tak były: „Pomimo
Jednak nie jest, gdyż szpital nie posiada rze- zmiernie nam przykro, że raid, który

zreferował sprawę przeniesienia
następujący sposób: Miasto

ny w

a parcelowane

ECHA NIEUDANEGO LOTU
TRANSATLANTYGKIEGO

mogli w czasie tygodniowej

wyciecz-

phic* ukazał się obszerny wywiad z jerzym
Ciemenceau,
który
liczy dziś już 86 lat.
to urywki z rozmowy, jaką miał z „tygrysem* angielski korespondent:
Gdy odwiedziłem go w Paryżu w oznaczonym czasie, „tygrys+
udał zdziwionego.

tego

trzeba

liczyć

przynaj-

a blask

oczu

tak

silny,

że

nie mogłem

Wytłumaczyłem mu cel swej wizyty.
- Cieszę się bardzo, że
pana
widzę,
ale udzielać wywiadu nie mam zamiaru.

wstrzymać się od pytania:
Co pan robi, aby
ząchować
młodość, pomimo 86 lat?
— Piszę, czytam, spaceruję i jem bardzo umiarkowanie - oto tajemnica mej młodości. Umiarkowanie i codzienna praca stały się mem przyzwyczajeniem. Kiedyz przerażeniem stwierdziłem, że minęło mi już 50
lat, natychmiast ustaliłem
dla
siebie jak-

łem

ni mnie

-- Co to znaczy? W jakiej sprawie?

- Panie

—

Clemenceau

pan

— odpowiedzia-

sam zgodził

się

porozmawiać

ze mną o pańskiej „filozofji

życia*.

Przy-

szedłem na pańską
prośbę.
Przytem
nie
jestem zawodowym dziennikarzem.
Jestem
poetą.
— W takim razie witam pana.
A później dodał:
Lecz ją nie jestem poetą, jestem pozytywistą.

cie

Wspomniałem o niedawnej swej wizyu ekscesarza Wilhelma.
— Nie mogę mu podarować jego ucie-

czki

zauważył

Clemenceau.

—

Nie

po-

najbardziej surowy system. On właśnie brood

starczych

niedomagań.

— Czy pan wierzy,

że

kiedyś ludzie

jak Bernard Shaw,

będą żyli 300

lat?

Clemenceau niecierpliwie pokiwał głową.

— Przepowiednie
dalekiej
są zawsze bardzo wątpliwe.

Czy sądzi

pan,

że

przyszłości

w ciągu 300 ia

człowiek nauczy się więcej, niż przez lat 80.
— Zależy to od indywidualnej wražli-

wości
w

i rozumu*

ciągu

jest

dużo ludzi, którzyi

tysiąca lat niczego się nie naucza.
Wierzy pan w ewolucję nadczłowie-

ka lub uważa

za możliwe,

że kiedyś

sce człowieka
rzenia?

mował

froncie i wojnę domową w Niemczech, gdy
się usunę, Niemcy ząwrą pokój
honorowy
na podstawie 14 punktów Wilsona i nastą-

rzenie niższego gatunku. Niema nic takiego
na świecie, co byłoby wyższe ponad człowieka. Póki naszej planety nie dotknie kosmiczną
katastrofa,
dopóty najwyźszym
przejawem życia będzie na niej życie czło-

poświęcić

dziej

wówczas

w ten

sposób:

jeżeli pozo-

stanę, to spowoduję przedłużenie woiny na

pi

wewnętrzne
—

swą

uspokojenie.

osobę

Brzmi to bardzo

wiedział Clemenceau

wierzę. Wilhelm

Zdecydował

dla dobra

—

narodu.

pięknie —

ale

ja

Il zbyt jest

odpo-

temu

nie

rozkochany w

pompie, aby mógł tak rozumować. Był powszechnie znienawidzony. Nie miał ani je-

dnego przyjaciela w całej Europie.
Po
chwili milczenia zdecydował

na

ziemi

Człowieka

w swej

nieustannej

Odpowiedź

—
—

—

Wśród

mi przyrody
żegnanie.

pan

w

swoim

pewnie

i

mężem

wodzów

sona, czy
oportunizm,
naprzykład
Lloyd
George'a?
.— Wszystko zależy od osobistości. jeżeli idealizm jest korygowany pozytywnym
genjuszem, to jest on w każdym razie lepszy od pozytywnego oportunizmu Hamleta.

że

jest największym

A kto najwyższym
Juljusz Cezar.

pierwszeństwo?
— Napoleonowi.

oni brali na siebie.

przekostanu?

komu

odda

pan

— Czy można zrozumieć duch świata,
ukrywającego się zą zewnętrznemi objawai życia?

—

Świat jest niemy

mniej

zapytałem

na

i głuchy,

temnie-

można rozwiązać jego zagądki.

po-

Oto,

kilka wyjątków, w których uwidacznia się
ten ciekawy proces, jak filczof Clemenceau,

waża

mizmu, ani pesymizmu,
szą wszechświatową.

Wielkim,

a

druga

siebie za Mesjasza?
— Istotnie, mówiłem to kiedyś
powiąda z uśmiechem „tygrys“.

u-

od-

- A wyraził się pan, że z trudnością
znosi pan Wilsona, który ogłosił czternaście przykazań,
do dziesięciu?

Znowu
ceąu

gdy

Pan

Bóg ograniczył

uśmiech zadowolenia.

lubi własne dowcipy.
W dalszej rozmowie powracamy

się

go

problem

pan — zapytuję

określić w jednem
wyższe szczęście?

zdaniu,

życia

„tygrysa“ —
co to jest naj-

— Najwyższe szczęście—odpowiada —
jest to brak niepokoju i trwogi.
— Do czego winien dążyć człowiek?
—

Aby

zostać

KURSY
Program
Anatomia

POWRÓCIŁ.

filozofem,

PIELĘGNOWANIA

w

Godz,

5—6

popoł.

Milicja mińska.
w Nr. 169 podaj ewyrok

w sprawie naczelnika milicji w Mińsku
niejakiego
„białorusina*
Sukenika.
Wyrok i rosprawa sądowa uchyliła nieco zasłony,
za którą ukrywają
się stosunki panujące w Mińskiej mili
cji.
:

obejmował. wszechświat. :
Obecnie szczytem twórczości wydaje
się Clemenceau
nie polityka i literatura,
Zajmuje

ani opty-

pogodził się z du-

IB Zawalna 16—53.

„Zwiezda

większym poetą?
Szekspir, który mnie oszałamia. Był
on
nietylko wielkim
poetą,
ale również
bardzo wybitną osobistością.
Umysł jego

śmierci.
-= Może

ani Boga, ani szatana,

80. J. KUCHARSKI
Ginų E
О

znowu

do Niemiec.
- Literatura niemiecka — powiedział
Clemenceau
wywarła na mnie w młodości wielki wpływ. Tłumączyłem
„Fausta”, którego uważam za największy poemat w literaturze wszechświatowej.
-— A kto, zdaniem pańskiem, jest naj-

lecz filozofja.

nie uznający

W

Clemen-

i

„Mordobicie“,

rozprawa

znęcanie się nad aresztowanemi znajd,
dują się na porządku dziennym w miłicji. Pijaków trzeźwiono ... krwawym
biciem, kułak milicji hulał po plecach
i twarzach obywateli, którzy trafili w
tych

lub innych

sprawach

do towarzy-

dził Sukiewicza

na 5 lat więzienia.

czy zmieni to w czemkolwiek
me“ milicji?..

i WYCHOWANIA

i fizjologja

Djetyka dziecka
Choroby dzieci
Psychologja

Ale

„regi-

DZIECI
przed-

i pielęgnowanie
dziecka chorego

i wychowanie

Opieka społeczna nad dzieckiem.
Gry ! zabawy.
W kursach biorą udział profesorowie naszej wszechnicy
i lekarze specjaliści w chorobach dziecięcych pod
kierownictwem Prof. U. S. B.
Dr.
Wacława Jasińskiego.
Ž
Zapisy są przyjmowanew lokalu ROCZNYCH KURSÓW HANDLOWYCH
przy ul. Mickiewicza 22 — 5, iod 5 — 7 wiecz. codzień oprócz Świąt.

tonnach

wyporności,

CT VAS ESA ETD EEG (ZE CEA CHEM EE

około

30

|

sza naczelnika milicji i t. d. Sąd zasą-

Higjena
i bakterjologja
Patologija ogólna
Wigjena dziecka

ОУ

>

kutakiem,

(Z PROGRAMEM
ROCZNYM).
obejmuje kurs teoretyczny i praktykę
w szpitalach,
szkolach i żłobkach.
Wykładane są następujące przedmioty:

GMB ECO CET ЯОН ЕЛО

|

czem obecnie jestem zajęty
i co się siap:
ram wyjaśnić
w
książce, którą obecnid
piszę.
ч
Otworzył wielką
księgę
i pokazał mi

czasie skarżył się, iź trudna jest współpraca z osobistościami, z których jedna sądzi,

że jest Napoleonem

|

ewolucji.

brzmiała

nywująco.

— Co pan uważa za bardziej niebezpieczne: fantastyczny idealizm w stylu Wil-

Czy prawda jest,

stwo-

nigdy nie zamieni stwo-

— Kto, według pana,
filozotem?
— Platon.

ną pytanie:

roli, jaką

inne

wieka, który rozwijać się będzie coraz bar-

się

W historji nie brak osobistości,
których
temperament zupełnie nie odpowiadał tej

zajmą

4

miej-

winien był wyjeżdżać do Holandji.
— Wilhelm Il usiłuje wytłumaczyć swą
decyzję z dnia 11 listopada 1917 r. Rozu-

BRB OTB DW AE
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г
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i
i
i
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m. zumie, jak to jest uzasadnione: w po- |

długości
całkowitej
zmieściłby
to
mniej 3 najemnych majtków, po jed- wszystko, ale pod warunkiem, że byłnym na każdą zmianę. Następnie, jeśli by specjalnie budowany lub gruntowurząwyprawa
polska
ma
iść w ślady nie przerabiony pod względem
szwedzkiej pod względem planów na- dzeń wewnętrznych. Pierwsze rozwiąukowych — a jest to
conditio
sine zanie byłoby najłatwiejsze i najmniej
qua non poparcia społeczeństwa,
in- kosztowne, żetyśmy mieli warsztaty
stytucyj naukowych i rządu,
to nie okrętów drewnianych (ze względu na
możemy liczyć na szczęśliwe połącze- żeglugę w pasie równikowym ten manie uczonych i żeglarzy
w tych sa- terjał jest jedynie zalecony); niestety;
mych próbach członków załogi.
nie mamy. Przeróbka jest kosztowna,
Na pokładzie powinni się znaleźć zawsze niedoskonała, przytem wielkie
przedstawiciele
geografji ogólnej, jej yachty, o których mowa, zawsze stabudonauk pomocniczych np. Oceanografji, nowiły objekty dość rzadkie,
luksusem,
należące
zogłog, etnolog lub antropolog,
ge- wane z wielkim
ugrai - handlowiec nadewszystko dla do bardzo bogatych ludzi, niechętnie
zbadania przy sposobności
możliwo- się ich pozbywających nawet po wieści stosunków z Polską odwiedzanych lu latach. Nie wiem, jak i za jaką ceJeżeli
po drodze portów. Dobrze, żeby je- nę doszli Szwedzi do „Fidry*.
den z uczonych był jednocześnie le- to dawny „Cariad“ angielski, bud. w
ów
karzem,
gdyż
kilkunastu ludzi nie- 1896 r., jest to prawdopodobnie
przywykłych
do
podzwrotnikowego sławny niegdyś wyścigowiec, którego
nieba, pod którem przeważnie będzie nazwę czytało się co roku w sprawożaglować,
często
długo
bez innej zdaniach z Cowes.
strawy prócz konserw,
nie może się
Niewiele
co od niego
większa
odbyć bez opieki lekarskiej. Widzimy „Britannia”, starsza nawet trochę, słuwięc zespół uczonych,
conajmniej 6 ży do dziś dnia wiernie królowi
anosób obejmujący, dodajmy kucharza, gielskiemu: ostatni dziesiątek lat 19-go
który dość będzie miał
pracy i już wieku był epoką, powiedziałbym, klastatek nasz będzie dźwigał
najmniej syczną w konstrukcji yachtów, zwła18 ludzi, z których do stołu „oficer- szcza wielkich i stworzyła
wiele do
skiego'* usiądzie 14. Dla tych czter- dziś dnia cennych objektów,
do któnastu ludzi trzeba dać o ile możno- rych jednak trudno będzie się „dości oddzielne kajutki, gdyż
dwuletnie kupić" *). A jeśli wszyscy wiedzą, że
współżycie
kilku
osób,
tak, jak w „yacht
jest
rozrywką
miljonera"
przedziale wagonu, będzie psychicznie (oczywiście
mowa
© tych wielkich,
nie do zniesienia.
Uczeni nie
będą których budowa
dochodzi
do kilkumogli pracować w ciasnych kajutkach, set tysięcy dolarów), to tylko ten, kto
trzeba stworzyć coś w rodzaju salonu- ma wyobrażenie
o procedurze konpracowni. Wszystko to jeszcze raz struowania takiego wyścigowca, ropotwierdza konieczność
yachtu
poważnych rozmiarów;
yachty takie są
* Choć i tu szczęśliwy traf nie jest wyw rzeczywistości urządzane z wielkim kluczony. Zwłaszcza starsze (z przed 1890 r.)
luksusem, ale dostosowane raczej do wielkie sławne jachty, wyrawierowane z list
klubowych, do
dziś dnia istnieją i pływają
życia
towarzyskiego
właściciela z jako
małe statki handlowe na dalekich ocegronem gości
tu urządzenie
mu- nach, w odległych kolonjąch. One mogłyby
siałoby być inne: yacht o 100 — 150 być tanią okazją.
ki; wobec

Ruchy Clemenceau
są tak żywe,
ironiczna nieco uprzejmość tak zachwycająca,

równaniu do zwykłego
statku, jest
to prawie tak, jak zrobienie skrzypiec
i zrobienie skrzyni
z tego samego
jodłowego
drzewa.
Słowem
„kupić
nie kupić, potargować
można”,
lecz
mam wrażenie, że ten sposób będzie
za kosztownyi że wyprawa,
która
musi kosztować dużo, jako
wydatki
personalne wątpię (czy wiele osób zupełnio niezależnych majątkowo zechce
wziąć w niej udział,
a byt
innych,
przedewszystkiem

musiał

być

uczonych

będzie

zabezpieczony

przez

|

Inna rzecz, żeby nowonabyty „,,Junak" Y.K.P.
był dostatecznych rozmiarów. Znając już poglądy tego klubu
na konieczność
wprowadzenia

yachtingu naszego

na

w dalekie podróże,

wątpić

że ten statek

jako
rów.

pełne

pilocki

morze,

nie można;

nabyty

został

środek do realizacji tych zamia*
Najwidoczniej
rozporządzalna

suma nie pozwalała
rynku

francuskim,

na
na

nabycie (ne 4.

który

się zwró”

cono, nie wiem, czy dostatecznie zba” |
dawszy
możliwości
angloamerykań”
skie, a choćby bliższe— duńskie i finlandzkie) równego pod względem roz*

miarów i zalet morskich,
yachtu.

Że

bowiem

właściwego

to była

ostatnio

łódź pilota, wynika
najoczywiściej £
jej oficjalnej denominacji: H. 29. Jean*
Madeleine, t. zn. łódź, przypisana do
Hawru pod numerem, jako statek słu”
żbowy (yachty nigdy takiej marki nie
noszą), czy była niegdyś yachtem—
nie

wiem.

Jeżeli tak, to bardzo dawno»

gdyż tego typu (sądzę tylko z foto”
grafji) yachty kwitły koło 1885 r. 8
po 1890 były juź chyba wyjątkowo
budowane, jako
yachty do podróży!

krążowce

(Cruising-yachts)

miałby

więc około 40 lat wieku,
co na sta”
tek drewniany jest bardzo dużo, a n8
zapłacone 80 tys. ir. fr. (2Ttys. zł.”

3 tys. dol.)

stanowczo

zadużo:

10

|
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SŁGWO

Wykrycie większego szmuglu sacharyny i tyfoniu
lifewsk

D resfaurację

W
dniu
wczorajszym
komisarz
lotnej brygady przy lzbie Skarbowej
w Wilnie
p. Scogert
przy
pomocy
komisarza Winiarskiego wykryli przy
ul. Nowogródzkiej
Nr. 4
większy
skład szmuglowanej z Litwy sachary-

Wartość
znalezionego
szmuglu
wynosi kilka tysiący zł.
lenie kredytów na zakup
odpowiedPomysłowy i nieuczciwy
Litwin,
nich gatunków i odmian roślin
upraktóry ma swoich
krewnych
we wsi
wnych, zakładanie nasiennych gospoJawry
gm. Giedrujskiej
na
Litwie,
darstw i zagwarantowanie zbytu
zaprzyznał się do
winyi zeznał,
że
owies i jęczmień. Przy kierunku prze- kwalifikowanego materjału
Il.
siewnego ny i tytoniu.
szmuglowany towar
otrzymywał
od
przemysłową w tych gospodarstwach, kredytowanie
Właścicielem
tego potajemnego swojej rodziny, poczem go przekazyBrak uświadomienia u większości imysłowo-hodowlanym
rośliną
będzie
len.
Z
pastewnych
moskładu
okazał
się
dozorca
tegoż do- wał
nawozami
sztucznemi
i
nasionami
ropewnym
handlarzom,
których
solników powiatu, nieznajomości elezakłada- mu Litwin, niejaki Kazimierz Krekień. nazwiska ujawnić nie chce.
mentarnych podstaw prawidłowej or- tylkowych przewiduje się rozszerzenie ślin dła nawozów zielonych,
maszyn i
Przeprowadzona Ścisła rewizja w
Po skontiskowaniu wartościowego
ganizacji i prowadzenia gospodarstw uprawy koniczyn i seradeli, z okopo- nie punktów wypożyczania
wych—ziemniaków,
buraków
pastewnarzędzi
rolniczych
z
siewnikami
rzędomu
Krekienia
ujawniła
100
klig.
nietowaru
niesumiennego Krekienia arerolnych jest główną przyczyną słabej
dowemi, pogłębiaczami, opielaczami i mieckiej krystalicznej sacharyny i 32 sztowano i osadzono w więzieniu.
produkcji jak rolnictwa tak i hodowli nych i marchwi pastewnej.
W dziedzinie uprawy
roli należy innemi pożytecznemi lecz nieznanemi kg. tytoniu litewskiego.
Dzielni
zaś
komisarze
zostaną
W
gwiązku z tem dział rolny Wydziasowicie wynagrodzeni.
łu
iatowegó Sejmiku Brasławskie- przeprowadzać ulepszenie techniki u- tu maszynami, zakładanie punktów czy
orki szczenia zboża oraz popieranie organi- GRZE RAT I
NTT
WORWO OOOO
go
aje za konieczne w pierwszym prawy i stosowania podorywek,
jesiennej,
pogłębiania
oraz
walki
z zacji Spółek Maszynowych.
rzędzie szerzenie wiedzy rolniczej za
nawożenia
(d. n.)
pomocą organizacji kursów rolniczo- chwastami. W dziedzinie
stosohodowianych,
odczytów i pogadanek roli trzeba dążyć do szerzenia
L]
Lekka — atletyka.
4 z dziedziny rolnictwa,
wycieczek
do wania nawozów zielonych i nawozów
‚
W
zakres
igrzysk
olimpijskich
wchodzą obecnie zwyciężył tylko w
lo klm. W 5
taryty
wzorowo prowadzonych gospodarstw, sztucznych, oraz do obniżenia
jak wiadomo, najprzeróżniejsze dziedziny kim. był drugim za Ritolą, w 3 klm. przyGIEŁDA
WARSZAWSKA
przewozowej
kołejowej
dla
nawozów
pokazów, konkursów i t. d., założenia
sportu. Ale prym dzierży bezapelacyjnie lek- szedł również drugi za Lukolą, a du 1500
8 sierpnia 1928 r.
ka atletyka.
Zwycięstwo w kolarstwie, pły- wogóle nie stawał. Oczywiście pokonali go
bibljotek rolniczych przy organizacjach sztucznych i nasion roślin uprawnych.
waniu, boksie, podnoszeniu ciężarów, szer- rodacy, jednak aureola „niezwycięžonego“
Pomoc Działu Rolnego Wydz. Pow. Dewizy i waluty:
spółdzielczych i w domach ludowych.
mierką etc. nie jest w żadnej mierze równo- mocuo zachwiąła się na głowie słynnego
Sejmiku Brasławskiego w przeprowaTranz.
Sprz.
Kupno
Zatem idzie popieranie
organizacji
rzędne z sukcesem lekko-atletycznym. Wal- biegacza. Zato najcięższy biey, sławny ma8,38
8.90
8,86
domów ludowych w każdej gminie po- dzeniu akcji organizacji gospodarstw Dolary
ka na bieżni jest powszechnie uznaną za raton liczący 42 kim. 195 metr został wyBelgja
124.95
124.36
124,74
najważniejszą i w
niej zdobyte laury są grany przez murzyna, Senegalczyka, wystęwiatu, popieranie orga nizacji gospo- może być okazaną dwojako:
najzaszczytniejsze, a temsamem najtrudniej pującego
1) Techniczna pomoc przez facho- Holandja
w barwach Francji, El-Quafi, dru358.00
358.90
358.10
darstw wzorowych tak w poszczegó|zdobywane. Żeby być „pierwszym* „trzeba gim był Chilijczyk Plaza,
trzecim dopiero
238,05
238,65
237,45
nych typowych rejonach powiatu, jak wców Sejmiku dła zbadania stanu go- Kopenhaga
być
naprawdę
mistrzem
nad
mistrze
—wszelFinlandczyk
Martelin.
Zwycięstwo
ludzi powyboru i rozpla- Londyn
43,21
43,40
43,18
i przy szkole rolniczej w Opsie,
przy spodarstw rolnych,
kie „fuksy* t. j. przypadki są tu wykluczo- łudnia było wielką niespodzianką.
nowania
odpowiednich
płodozmianów,
której też @а wyrobienia
miejscowej
Nowy-Yurk
8.90
8.92
8.88
ne. Obecnie w Amsterdamie zawody lekkoW skokach i rzutach (dysk, kula) Amego- Paryż
atletyczne zostały już ukończone.
Roze- rykanie utrzymali swą supremację.
34,85
34.94
34,76
łudności pracowników dla organizacyj opracowanie planów organizacji
grano wszystkie konkurencje, rozdano naSztafety, t.j. biegi rozstawne, 4x100
26,42
26.41
26.36
spółdzielczych w powiecie, urządzone spodarstw, oraz udzielania wszelkich Praga
grody, zawodnicy się rozjechali, publiczność oraz 4x400 przyniosły minimalne zwycigporad,
dotyczących
się
uprawy
roli,
roSzwajcaria
17161
172.09
171.23
mają być specjalne kursy mleczarskie,
skierowała swe zainteresowanie na pływa- stwa Amerykanów nad Niemcami.
slin, doboru
odpowiednich
odmian, Stokholm
rachunkowości i inne.
238,58
239,18
237.98
nie, kolarstwo i wioślarstwo.
W ogólnej klasyfikacji (bierze się pod
maszyn i narzędzi rolniczych.
Jakież są w ogólnych zarysach wyniki? uwagę trzy pierwsze miejsca w każdej konWiedeń
125,77 126.08
125.46
Dotychczasowy personel
tachowy
Przedewszystkiem biegi. Sto i dwieście me- kurencji, przyczem za pierwsze miejsce li2) Materjalna pomoc przez udzie- Włochy
46,65 _ 46,77
46,53
w powiecie składał się tylko z 2-ch
trów wygrał kanadyjczyk
Williams—nowa czy się lo pkt., za drugie 5 pkt,
a za
gwiazda, o Której przed Olimpjadą nikt nie trzecie I pkt), zwyciężyły, rzecz prosta,
agronomów, co oczywiście jest niewywiedział.
Amerykanie, uchodzący
za naj- Stany Zjednoczone.
starczającem. W.
ciągu.
najbliższego
szybszych ludzi świata
zostali sromotnie
_. Osiągnęły one 173 pkt, drugie miejsce
rojektuje
się zaangażowanie
trzepobici- jest to ich najdotkliwsza porażka. zajęła Finlandja 112 pkt., 3) Anglja 45
Wziego agronoma — tem utworzy się 3
Biegi dłuższe, a więc 1500 metr., 3000 4i 5) Sz*ecją i Niemcy 2 44 pkt, 6)
Ka
We wsi Szczukale województwa wileńskiego podczas dokonywania rometr., 5 klm. oraz lo klm. są już
od lat nada 37 pkt., 7) Francja 27 pkt, 8) Japorejony agronomiczne, poczem przewibót ziemnych robotnicy niespodziewanie natrafili na jakieś części
metalo- domeną
Finnów. Ludzie północy są na nia 19 pkt i td. Polską — O pkt, zresztą
dziane jest przejście do 5-ciu rejonów.
we, dalsze prace doprowadziły do odkopania wielkiej mogiły.
Znaleziono tych dystansąch bezkonkurencyjni. W Am- nie ona jedna.
Ę
Dałej Dział Rolny dążyć będzie
tam 40 szkieletów ludzkich, kilkanaście szabel
z czasów
napoleońskich, sterdamie, podobnie jak w Paryżu, nie wyJak więc widzimy,
Stany
Zjedn. są,
do otwarcia szkoły rolniczej
żeńskiej
większą ilość monet srebrnych i 2 armaty połowe. Cenne te zabytki, po- przedził ich nikt. Ale zaszła wielka zmiana, podobnie jak w Paryżą, bezkonkurencyjne,
w powiecie .
chodzące najwidoczniej z czasów bojów napoleońskich, przekazane zostały rzec można największa sensacja zawodów— powrócimy zresztą jeszcze do tej materji
Nurmi został pobity. W Paryżu we wszyst- w przyszłych numerach.
odnośnym władzom.
Organizacja gospodarstw.
Biorąc
kich czterech biegach był оп
pierwszym;
pod uwagę, że istniejący
dotychczas
w większości drobnych
gospodarstw
rolnych zbożowy
kierunek nie odporesowej Polski dla Handlu, Przemysłu, RzeRÓŻNE.
wiada istniejącym warunkom
gospomiosł i Rolnictwa wydaw. T-wo
Reklamy

Z poczynań programowych samorządu
terytorialnego.

IX Glimpjada.

Mogiła napoleońska we wsi Szczukale.

darczym

i że te ostatnie,

w

poszcze-

gólnych rejonach są różne, — dla prze
prowadzenia
gospodarstw

planowej
reorganizacji
rolnych, koniecznem jest

podzielić teren powiatu na odpowiednie rejony gospodarcze: hodowianozbożowy, zbożowo-hodowlany i przemysłowo-

hodowlany.

<zarski kierunek
Suje

się we

Hodowlano-mle

mniej

lub więcej

for-

rejonach

po-

wszystkich

_ KRONIK

CZWARTEK
Dziś

Wschód

Romana.

Sł. z. 4 m. 08

Zach, sł. o & 19 п 23

jutro

Wawrzynca,

przeważającą

uprawną

w

której

rośliną

będzie

ta, która w danym rejonie

lub w

ро-

szczególnem gospodarstwie
najlepiej
się nadaje i rentuje. Dla wyżej wymiehionych rejonów ustałają się pewne

ty-

Py płodozmianów polowych, w których
pierwszeństwo
oddaje
się roślinom
najbardziej odpowiadającym miejsco-

z dnia

Ciśnienie
średnie w m.

l

Temperatura
5

ł
|

Opad

!

za do-

bę w ram.

Pracy

należy

liczyć jako

8-VII

1928

r.

Tendencja

|

w Haw-

nie tłumaczy;

również

© tem, że „brat”

i wiadomość

barometryczna: spadek

ciśnienia.

ER

tego statku

(„Sister

— Ship“ t. zn., budowany podług tych

widać, że najbarZe wszystkiego
urzeczydziej możliwą do bliskiego

wistnienia byłaby

o dostę-

baszty.

by

też

warto

przy

okazji

magistratowi że należy uporządkować nieco
i-samą górę, a więc iedwie się trzymające
poręcze przy drodze głównej; trawnik przed
Mogiłą Nieznanego Żołnierza, która — nota bene — zamknęła dostęp do płyty pierwszej powstańców 1863 r.); rozrośnięte krzaki, przesłaniające widok na. panoramę Wilna
ze szczytu góry.

(p)

—

MIEJSKA.
w którym samo rejonowanie może być
Ściślej przeprowadzone
w
kierunku
— (p) Prowizoryczny remont baszty Zaspecjalizacji wytwarzania
odpowied- mkowej. Wobec tego że remont kapitalny
nich produktów rolnych w poszczegó|- zabytkowej baszty na górze Zamkowej nie
może być dokonany przed otwarciem Tarnych typowych rejonach i gospodarow, władze miejskie postanowiły przeprostwach.
wadzić narazie remont prewencyjny. Najwyż
Przy kierunku
zbożowo-hodowla- szy czas! Z podniesionej obecnie nadbudów
nym dominującym zbożem będzie żyto ki drewnianej usuwają belki u nasady, powy
padałe poręcze okalające taras baszty i t.p.
ozime na lżejszych glebach, pszenica
Nadwątlenie baszty posunęło się tak daozima
na zwięzłych,
zaś z jarych leko że nawet niepodobną jest założyć insta
р
jest to samo, co zapłacić za 20 let- wyporności, na którym
można Świat
niego wałacha, choćby nie wiem jakiej objechać; o umieszczeniu jednak na
krwi i przeszłości 2000 zł. Jeżeli to nim wyprawy
©0 charakterze także
zaś była „od urodzenia" łódź pilocka, naukowym,
coby
usprawiedliwiało
te w kraju tak konserwatywnym, jak ewentualne subsydja, niema mowy.
Francja,
mogłaby
być budowana
i
Można byłoby zakupić jaką goletznacznie później, wówczas, kiedy już
jak to
użytko- tę handlową, tanim kosztem,
konstruktorzy
gdzieindziej
(sądząc z norybackich, już gdzieś byra mowa
wych niewielkich statków
Zaruskiego) i użyć ją,
pilockich, do wypraw podbiegunowych tatek Gen.
kajuty.
starali się naśladować
współczesne urządżiwszy wewnątrz
Nikt
konstrukcje yachtów.
Piszę to wszy- jednak, kto zna, jaki stopień bezpiestko z chęcią
wywołania
odrobiny czeństwa przedstawiają małe žaglowwyjaśnień, gdyż nie jestem wyjątkiem ce handlowe, budowane już dziś tyl(z
rzadkiemi
wśród ciekawych
i zdziwionych;
na- ke dla pobrzeżnictwa
wyjątkami
dla
celów
specjalnych
*),
bywcy to zdumienie przewidywali, widąć, od początku, wprowadzając
do o których wyżej była mowa), nie bęnotatek informacyjnych ton usprawie- dzie się czuł na nich, jak „w tramwadliwiania się. Ale
ogólnikowe tłuma- ju”, płynąc wokół przylądka Horn.

czenie się, że jakiś dyrektor

mowy

Kozwój

reklamy

świetlnej.

One-

gdaj ustawiono jeszcze jeden słupek rekli“
my świetlnej przy skrzyżowaniu ulic Mickie
wicza i Wileńskiej, od strony kamienicy bra
ci Jabłkowskich. Jest to już trzecie miejsce
gdzie ustawiono takie słupki.

przejściowy

rze aprobował, a jakiś
stary
yachtsman w Gdyni pochwalił, nic nikomu

Przypomnieć

—

)

wym warunkom gospodarczym, a także roślinom
pastewnym
zapewniają-

cym rozwój hodowli. Jednocześnie nie
wyklucza się oczywiście i uprawy innych roślin w rozmiarach koniecznych
4 dla zaspokojenia własnych potrzeb go*"Spodarstwa. Okres
pięcioletni
w tej

—

projektowanych
uroczystościami

pie na taras basztowy
w okresie Targów,
wobec
grutownego roziuźnienia urządzeń
wewnętrznych

meteorologiczne
wiatu, jednak nie jako wyłącznie ho- Spovtrzeżenia
Zakładu
Meteorologii
. 5. В.
owlany, a połączony z takim kierun-

kiem polowej gospodarki,

lacyj elektrycznych na niej
w związku z Targami-oraz
legjonowemi.
, Tak sama niema nawet

(p)

Remont

kościoła

Bernardyńskie-

go. W uzupełnieniu poprzednio podawanych
wiadomości, dotyczących remoniu tego Kościoła
dowiadujemy się co następuje: praca
nad usuwaniem
ian kościoła Bernardyńskiego, szpecącego
je zewnątrz,tynku, ochlapanego na domiar złego jakąś buraczanego koloru farbą, mającą imitować barwę cegły, w okresie przed Targami obejmą narazie tylko najpiękniejszą część tego kościoła
— absydę tylną.
Prace w tym zakresie zostały już niemał
całkiem ukończone przyczem p.
onano się
że cegła
poważnie nadwer
ną zębem
czasu, tak
- ewentualnie — zostaną one
otynkowane ponownie i pomałowane na ko-

lor biały, tak
stało

j

to już w

z górną

c ą

ściany

tych dniach

tylnej

kościo-

M

W razie gdy te prace zostaną rozciągnię
te i na resztę Ścian, zwłaszcza zaś na ironton kościołu Bernardyńskiego, dzięki odmien
nym barwom osiągnięte
zostanie pewne

raniczenie między wspomnianym

kościo-

łem a przylepionym doń kościołem św. Anny
które to złanie
osłabia w znacznym stopniu walory artystyczne tych dwu kościołów.
Prace te jednak mogą być dokonane dopiero
po skończonych Targach.

—

(p) Anomalja chodnikowa.

Na od-

cinku ulicy Wileńskiej,
przylegającym
do
skweru Orzeszkowej, zachodzi
GOŚĆ dzįwaczna symbjoza
iej
ulicy
ze skwerem.

Mianowicie prawy (w kierunku
Zielonego
Mostu) chodnik betonowy tej ulicy z cał-

kiem niezrozumiałych powodów
przebiega,
zakłócając symetrję
uliczną, przez
teren
skweru i względnie niesłusznie się
znalazł

wewnątrz jego ogrodzenia.

storję

mamy

Anomalje

przy

te

Analogiczną hi-

ul. Arsenalskiej.

między

ianemi

zwracały

ną się uwagę niektórych architektów warszawskich, bawiących
w naszem
mieście,
którzy uważali poczynienie
zmian
w tych
miejscach za niezbędne, przyczem
przy ul.
Wileńskiej
wskazanem
jest przesunięcie
ogrodzenia w głąb skweru
z pozostawieniem obecnego chodnika na jego
dotychczasowem miejscu, zaś przy
ul. Arsenal-

wyprawa na szkol- skiej, ze względu na to, że
tam prawy cho-

nym statku—,, Lwowie"
lub „Iskrze“.
Zanim więc
urzeczywistni się marze-

dnik

jest

zastępuje aleja parkowa,

ułożenie

obecnem

tej

chodnika

części

przy

niezbędnem
ogrodzeniu

Cielętnika,

czemu
R:
dostatecznie szeroka w tem miejscu
y
dzieję,
że
zobaczym
rychło
w
myśl
ulica.
regatach dystansowych, bez podania
Miejmy nadzieję, że Magistrat nie puści
gdzie, kiedy i jakie to były regaty i wiekowej tradycji okrętów szkolnych
cy
i
któryś
z
naszych,
wyruszają
Ślamimo
uszu tych głosów sił fachowych
i
łodzie
polu";
„pobitem
kto był w
dem Magellana, unosząc na swym zechce usunąć nareszcie te anomalje w

samych planów) wygrał

nagrodę

na

nie

yachtsmanów polskich, miejmy

na-

piłockie czy yachty, a jeżeli yachty to
pokładzie jak „Beagle* Darwina, po
jakie, bo już od dwudziestu lat dla równie
świetne zdobycze w dziedzinie
niei
przestarzałego
tego typu, jako
mającego żadnych szans w konkuren- ducha uczonych polskich.
cji z nowoczesnemi yachtami, regaty
Yachtsmar.
bywały urządzane osobno.
Rozpisałem się tak

+

obszernie w

tej sprawie, interesującej
wszystkich
miłośników sportu, jako pierwszy poważniejszy zakup zagranicą, dlatego,
Że jest przykładem, jak trudno
jest

nabyć coś odpowiedniego
žy naokoło

dla podró-

Świata z naszemi-

szczup-

DIS

centrum miasta, co
jest
tembardziej
na
czasie, że teraz włąśnie uporządkowywany

jest zarówno skwer
ulica Arsenalska.

statek

podbie-

jak

WOJSKOWA.
— (o) Następny
turnus
przeszkolenia
wojskowego. Jak
się dowiadujemy, w dn.
najbliższych nastąpi wezwanie do szeregów
następnego
turnusu
rezerwistów, wzywanych w roku bieżącym na ćwiczenia. WszyScy rezerwiści, szeregowi i
oficerowie lub
podchorążowie powinni stawić
się do wyz-

naczonych

*) Jak np. „Bowdoin“,

Orzeszkowej,

formacyj

w terminie, wskazanym

w kartach powołania.
Niestawienie się pociąga za sobą odpowiedzialność karno - woj
skową.
„Na ćwiczenia winni zgłosić się szerego-

łemi środkami. Co zaś do użycia gunowej wyprawy amerykańskiej kom. Mac- wi roczników 1901, jako też ci z innych ro„lunaka”, to jestem przekonany, ufa- Milłana, z ksziałtów, sądząc z fotografji w czników, którzy mieli odbywać ćwiczenia w
ląc autorytetowi gen. Zaruskiego i „Morzu“ (VIII 21926), zupełnie nowoczesny latach ubiegłych i uzyskali w swoim czasie

innych

kierowników

to dobry statek

Х. K. P., że jest yacht-krążowiec.

morski

około 50 t.

zeń. Pozatem winni się zgło
yi
rezerwy
roczników.
1900,
„1896 i 1894,

— Wycieczka na Targi Wystawy
or=
ganizowana przez Zw. Kółek
i
Organizacyj Rolniczych. Zw. Kółek i Organizacyj Rolniczych z. Wileńskiej organizuje
па 8 września r. b. wycieczkę dla zwiedzenia Wystawy
Rolniczo-Przemysłowej i
Targów

Północnych.

Po zwiedzeniu Wystawy odbędzie się
akademja rolnicza, ną którą złożą się odczyty: dyr. Wil. Roln. Stacji Doświadczalnej w Bieniakoniach p. Wacława Łastowskięgo p. t. „Uprawa i siew żyta” oraz inspektora Roln. Žw. p. Cz. Makowskiego —
„Drogi do. podniesienia
nej naszego ktaju*.

stanu

kultury rolZAD

Że względu na doniosłe znaczenie,

Międzynarodowej
jen. repr. Rudolf Mosse.
Trzecie
wydanie Księgi ukaże się na rok
1929.

otrzymuje

miarodajnych

odnośne

dane

źródeł,

ze

jednakże

wzywa i tą drogą
zainteresowane sfery, i
w szczególności firmy nowopowstaie, by po
dały niezwłocznie pod niżej wskazanym ad-

resem pełne brz mienie firmy, adres i branże, pd którą pragną być, zupełnie bezpłatnie zarejestrowane. Apeł ten wystosowujemy

go

w cełu doprowadzenia

jedynego

pełnego

gospodarczym
doskonałości.

naszej

informatora

naszego

Redakcja
Warszawa,

ja-

kie będzie miało dla każdego rolnika zwiedzenie Wystawy w Wilnie, pożądany
jest
jaknajliczniejszy udział rolników
w wycieczce.

Redakcja

wszystkich

kraju,

Księgi

te-

o Stanie

do

zupełnej

Adresowej Polski
Marszałkowska 124

PRACA I OPIEKA SPOŁECZNA.
— (r) W sprawie opiekunów społecznych

Dsfrejbkramy.
Rok minął od owej
błogosławionej chwil, gdy na skronie
N. Maryi
Panny

cudownej

w

Ostrobramskim

Obrazie złożył Najwyższy
Dostojnik
Kościoła w Polsce Symbol
Królewskiej

Władzy,

szczerozłotemi

zdobiąc

Ją koronami.
W tryumialnym
pochodzie
przez
ulice Wilna, odświętnie przybranego i
przyoczdobionego, wracała
z Bazyliki
Katedralnej Ukoronowana Pani, Matka
Litościi Wielkiego Miłosierdzia;
do
swej skromnej, basztowej Kaplicy, by
królować nadal nad
swym
wiernym
ludem i jako Pośredniczka,
Orędowniczka ubogich i strapionych, ludzkie
modły przenosić do Syna.
Minęły
wspaniałe
uroczystości
koronacyjne, Cudowny Obraz z niezwykłą pieczołowitością oczyszczony,
zabezpieczony od grożącego mu zniszczenia i utrwalony na dalsze stulecia
—zawisł na kamiennej piersi Gedymi-

nowego Grody, a IKaplica,

jak była,

tak pozostała nieodnowiona i nie ozdobiona, a Kościół
Ostrobramski
zniszczony,
wewnątrz
niezrestauro-

wany.
Królowa i Pani

wróciła

nie

wspaniałego, złotem

Išnącego,

cu, ale do skromnej,

domowej

do
pala-

siedzi-

by. A przecież ten Obraz, przed którym tyle klęczało pokoleń, znajdując

pomoc, pociechę i osłodę godzien innego wspanialszego

otoczenia.

A przecież ta Kaplica powinna przybrać bogatszą

szatę, jak przystało na

Tron Królewski, który się w niej znajduje. Mozajką lub marmurem
winny
się pokryć Ściany tej małej Kaplicy,
by przyczynić blasku i splendoru, należnego Królewskiemu Majestatowi.

A przecież

i Kościół

Ostrobram-

ski, ten pomnik pobożności
i wiary
Ojców naszych, musi być do pierwot
nego przywrócony Stanu i zabezpieczony. Trzeba
nadto
pomyśleć o
gruntownej restauracji schodów
kaplicznych, by pielgrzymom zabezpieczyć łatwy dostęp do Kaplicy
i spokojne wyjście z ciasnych
murów. A
nadto potrzebne są olbrzymie fundusze, których ani parafja OstrobramSke, ani mieszkańcy Katolickiego Wilna złożyć ne potrafią.
Dłatego, iako
Ostrobramskiej i

proboszcz
parafji
Stróż Cudownego

Obrazu Matki Boskiej, nie
bojętnem

patrzeć okiem

mogę

o-

na to opusz-

czenie Miejsca Świętego i z

obowią-

zku sumienia kapłańskiego wyciągam
błagalna dłoń do wszystkich katoli-

ków i chrześcjan Najaśniejszej Rzeczy-

pospolitej Polskiej, pokornie, usilnie i
gorąco prosząc, by zechcieli przyczynić się do uskutecznienia tego wielkie-

h
społecznej. Urząd wojewódzki w wykonaniu rozporządzenia P.
Pre
zydenta Rzeczypospolitej, przystąpił do orga go dzieła odbudowy i, ozdoby Starożytnizowania organów opieki społecznej, któi Kaplicy i złożyć na
Zbiórka
wycieczkowiczów
w
lokalu rych zadaniem będzie sprawowanie należy- nej Świątyni
Zw. Kółek Rolniczych i Org. Roln, Wilno cie opieki nad ludnością potrzebtjącej jej.
ten cel choć najskromniejszą ofiarę.
ul. W- Pohulanka 7 dn. 8 września, godz.
W tym celu p. Wojewoda rozesłał do po9 rano.
szczególnych starostw i wydziałów powiato
Wszak Ostrobrama,
to nie tylko
O materjały do katalogu
prze- wych pisma któremi zarządza dokonanie w miejscowe ognisko
Wiary i Cudów,
wodnika
po Targach
Wystawie.
Dział każdej gminie wyborów opiekunów spolecz- ale skarbnica łask, spływających
na
propagandy prasowej
Targów
Północnych nych oraz powołania do życia komisji opieki
całą
Polskę
i Litwę,
na ziemie
apeluje do wszystkich wystawców, by
naj- społecznej.
Do obowiązków opiekunów społecznych wschodnie i cały Świat chrześcijański,
później do dn. to m. b. nadesłali informacje, tyczące się ich
eksponatów,
gdyż w należą: 1) inicjatywa i współdziałanie z or- któremu znaną jest
pobożność
Witym óniu
zakończony
będzie
ostatecznie ganami gminnemi w zakresie wykonywania
leńskiego Ludu,
co przywykł przed
opieki
społecznej,
2)
czuwanie
by
osobom
оukład redakcyjny katalczu — przewodnika
Obrazem
modlić się na
po Targach Wystawie.
1
8 pieki i pomocy potrzebującym była udziela- Cudownym
na chłodPo tym terminie żadne
Życzenia
ani na opieka w granicach obowiązujących prze ulicy, pod gołem niebem,
pretensje uwzględniane n.e będą, a co za pisów, 3) badanie z własnej inicjatywy wzglę nym, mokrym,
a
nieraz
Śniegiem
i
tem idzie, udzia: ich w Targach nie będzie dnie na żądanie zarządu gminy osobistych lodem pokrytym bruku.
i majątkowych stosunków osób korzystająw wydawnictwie uwzględniony.
cych lub mających korzystać z opieki spoPrzyiazd niektórych przedstawi- łecznej dla ustalenia ich prawa do opieki, oJak Waweł i Jasna Góra — tak
cieli Rządu i wojskowości
na zjazd le- raz rodzaju i rozmiarów niezbędnej pomocy,
i
Ostrobrama
jest własnością
całego
gjonistów. W związku ze zjazaem Legjo- 4) udzielanie w wypadkach nagłych pomocy
katolika i Ponistów
w sobotę ania 11 bm. przybywają doraźnej, 5) komunikowanie zarządowi gmi- Narodu, a drogą sercu
do Wilna:
wiceminister sprawiedliwości p. ny swoich spostrzeżeń i wniosków oraz 6) laka. Wszak
przed tym samym CuCar, radca ministerjałny p. Mościcki, pre- wykonywanie czynności, przekazanych 0so- downym Obrazem klęczeli i pochyłali
zes Najwyższego Sądu Wojskowego p. Krze- bnemi przepisami.
głowy Wielcy
w narodzie i Kościemiński, szef kancełarji cywilnej prezydenta
Opiekunowie wybierani są na 3 lata.
Wszak
tu natchnienie
czerpali
Rzeczypospolitej Lisiewicz, zastępca
szefa
Komisje opieki społecznej powołane są le.
gabinetu wojskowego podpułk. Fyda i adju- w gminach liczących ponad 5000 mieszkań- Mickiewicz
i Słowacki.
W
żadnym
tąnt p. prezydenta kapt. Jurgielewicz.
|
ców.
Kościele nie potrafią się ludzie modlić
Poszczególni ministrowie zaś
przyjeż“ Aš
TEATR I MUZYKA.
tak, jak się modlą na bruku
w tej
džają do Wilna w niedzielę dnia 12 bm.
— Teatr Polski (sala Lutnia). Ostatnie ulicy Ucieczki grzeszników i PocieszY*
— ło) W sprawie wyborów do izby rze- przedstawienie „Daru poranka*. Dziś po raz
Strapionych.
Zaden
kościół,
mieślniczej.
Jak wiadomo, na jesieni mają ostatni Zofję Grabowską ujrzymy w pełnej cielki
może
nie nasię odbyć wybory do izby rzemieślniczej, or poezji i wiosennego uroku komedji Forzano jak pisał Kraszewski,
ganizowanej obecnie na podstawie odnośnej „Dar poranka".
wrócił tylu i nie natchnął tyle zbaustawy. Rozporządzenie w sprawie tych wyNajwytworniejsza publiczność oklaskuje
ludziom, iłe ta ma/ ma się już w niedługim czasie uka- rzęsiście zarówno ten poetyczny, a zarazem wiennych myśli
leńka
Kapliczka
nad
starożytną wzniezeto
związki
i
organizacje
rzemieślnie pozbawiony humoru utwór, jak i bohaZAĆ
do
oczekiwa- terkę wieczoru Zofję Grabowska.
nicze czynią przygotowania
siona bramą.
nych wyborów.
— Jutrzeįsza premjera. Specjalnie przy“ Jak się dowiadujemy, obecnie prowadzą gotowana ku uczczeniu Zjazdu Legjonistów
To cudowne
miejsce upiększyć,
się pertraktacje pomiędzy niektóremi rzemie- brawurowa pełna żołnierskiego temperamenozdobić
i
wspaniałem
uczynić jest
ślnikami
chrześcijańskimi i żydowskimi
w tu, posiadająca prawdziwie polski humor ko
sprawie zgłoszenia tylko
jednej
wspólnej medja Fijałkowskiego
„Wierna kochanka" najgorętszem pragnieniem Jego Ekscelisty kandydatów, a to w celu solidarności grana będzie tylko trzy razy t. į. dziś w pią- lencji księdza Arcybiskupa Wileńskiegospodarczej i uniknięcia walki wyborczej.
tek, sobotę i niedzielę.
go
Romualda
Jaibrzykowskiego,
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Czwartek dn. 9 sierpnia 1928 r.
12.00 —
: Transmisja z Warszawy:
sygnał czasu.
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16.55—17.10: Komunikat harcerski.
17,10 - 17,25: Chwilka litewska.
17.25-17.50: Transmisja z Warszawy:
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19,05- 19,30:

Koncert

z płyt
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-
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19,30—19,55:
Pogadanka
radiotechnivice - prezesa p. Filipowicza Ryszarda, na
sekretarza p. Dmochowskiego Władysława,
19,55—
: Komunikaty.
na skarbnika p. Domaszewicza
Stanisława i
20,15—22,00: Transmisja
z Warszawy:
na gospodarza p. Pieciuna Władysława. Sie
к
dziba zarządu przy zaułku Oranżeryjnym w koncert popularny.
22,00- 22.30. Transmisja z Warszawy:
domu Nr. 3 m. 1.
— Firmy przemysłowe i handlowe, oby- sygnał czasu.
muzyki
tawatele ziemscy i wolne zawody są bezpłat22.30—23,30:
Transmigja
nie rejestrowane w Wileńskiej Księdze Ad- necznej z Warszawy.
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911 —VI

1923

Włoska.

Reklamy.

wzorów artykułów
—

Podczas

spożywczy.

Portowa,

Wystawa

i
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Międzynarodowy kongres rysowniczy w Pradze.

historycznych,
rycerze w kostjumach
rozmaite typy z książek Dickensa, sceny z zawodów sportowych i t. d. Ulubionym tematem mtodocianych
rysowników angielskich jest fauna i tlora

kongres rysunki, w których dziecięce rączki sta
międzynarodowy
Wielki
rysowniczy, obradujący w Pradze, ścią rają się odtworzyć otaczający je świat,
obrazom
gnął uwagę szerszego ogółu na naiwną lub nadać formę plastyczną
kolonij, morze i historja.
ich
niewinnej
fantazji.
;
psychowzględem
pod
wprawdzie, ale
Wiele bardzo eksponatów
wystatwórlogicznym niezmiernie ciekawą
dziatwy
rysunków
Z
Ameryka.
wiła
przedstaNajbardziej interesująco
— na twórczość
czość artystyczną
ze szkółek amierykańskiej widzimy, jak duch indusię twórczość dzieci
wia
prakongresem
z
związku
W
dzieci.
dziecka
klas szko stjalizacji przenika do duszy
najniższych
z
i
freblowskich
skim na terenie wystawowym Międzywpratu
widzimy
Nie
amerykańskiego.
prawie
niej
w
Brak
urzą- ły powszechnej.
narodowych Targów Praskich
chmur,pomnika Woldrapaczy
wdzie
róa
zzewnątrz,
wpływów
całkowicie
dzono wielką wystawę rysunków i ropro ności i innych przedmiotów, które w
najmłodszej dziatwy wnocześnie jest ona pełna naiwnej
bótek ręcznych
z naszem pojęciu nierozerwalnie są złąnajmłodszych
twórczości
szkolnej. Pół pawilonu zajmują ekspo- stoty. Tej
czone ze wszystkiem, co amerykańjest
poświęcona
najmłodszych
pośród
naty czeskie, drugą zaś połowę oddaAle za to zdumiewa nas pomysłoskie.
że
może,
Być
wystawy.
część
znaczna
no na rysunki i robótki dzieci całego
cokolwiek jedno- wość dziecka amerykańskiego w dziewystawę
to
czyni
świata.
stronną, ale po gruntowniejszem zapo- dzinie malowania plakatów, odznaczaTroskliwe ręce niestrudzonych pe- znaniu się z eksponatami widzimy, że jących się niezwykłą śmiałością, powie
dagogów nagromadziły tu i rozsegre- twórczość dzieci bardzo jest bogata i dzielibyśmy nawet wprost surowością
oblisuchych figur geometrtycznych,
gowały mnóstwo, napozór
bezwarto- różnorodna.
przepozewnętrzny,
efekt
na
czonych
obraz
dzieci
interesują
Najbardziej
ściowych rysunków, wykonanych nieuwprawną ręką
młodocianego
„arty- ki z życia codziennego. To też głów- jonych dążeniem do praktycznego
wysta- zmysłowienia ducha techniki i pozbasty”. Na pierwszy rzut oka zdawaćby nym przedmiotem rysunków,
się mogło, że wszystkie te eksponaty wionych w Prodze, są rozmaite sceny wionych cech twórczości narodowej.
Dlatego też w oddziale amerykańpozbawione są jakiegokolwiek głębsze z natury. Dalej idą maszyny, różne nawreszcie dom i skim uderzają nas bardziej, niż w któtechniczne,
go znaczenia. A jednak ileż materjału rzędzia
kontrasty.
ostre
"rymkolwiek innym,
do badania
psychologji i charakteru człowiek.
W oddziale angielskim spogląda- Dzieci starają się częstokroć od sucheposzczególnych narodów zawierają w
sobie te wszystkie
kreski i kółka, te ja na nas ze ściany dzikie zwirzęta — go ornamentu, od rysunku wybitnie teprzejść do fantastycznej
zgrabne figury i niezrozumiałe
często tygrysy, lwy, żyrafy, — dalej okręty, chnicznego
Wydawca

Stanisław

Macklew. łcz.

Redaktorżodpowiedzialny Witold

Woydyłło.

wrażenia
Dziwne
niekiedy egzotyki.
wywierają na nas wizerunki Indjan i
dziewiczych,
rozmaite sceny z lasów
wiszące obok trzeźwych
plakatów i
pstrych ornamentów.
Pewnego
rodzaju
„masywność',
połączoną z dążeniem do oszczędzania
iarb obserwować możemy w twórczości dzieci
niemieckich i skandynawskich. Ale i tutaj przeważają motywy

się wielkiem bogactwem motywów narodowych.
Twórzczość
dzieci jugosłowiańskich bardzo jest poetyczna, bowiem
większość rysunków
osnuta
jest na
motywach z bajek ludowych. Piękny
jest ornament słowiański, charakteryzujący

przedewszystkiem

Jedy
go malca japońskiego. A widocznie
spotęgowania

twórczość

dzieci jugosłowiańskich i czeskosłowackich, ujmującą jest wytworność
rysunków dziatwy polskiej. Dzieci eminaturalne, przejawia się tu duch naro- grantów rosyjskich dają w swych rydu. Tak np. dzieci duńskie lubują się sunkach wyraz wspomnieniom z
роw tematach, osnutych na tle rybołów- dróży do Europy, rysują więc z wielstwa, dzieci austrjackie rysują chętnie kiem upodobaniem okręty, koleje i t.d.
muzyczne Czesto spotykamy się w
miuzykantów i instrumenty
rysunkach
it d.
dziatwy rosyjskiej z wizerunkiem
koróżnorodnei niezmiernie zaka, czapki uczniowskiej, cerkwi i t.p.
Bardzo
Z państw bałtyckich najlepiej
reinteresujące są pawilony słowiańskie.
praNa szczególną uwagę zasługuje tu zwła prezentowana jest na wystawie
szcza pawilon jugosłowiański,
gdzie skiej Estonja. Ekspozycja estońska zaoprócz rysunków dzieci najmłodszych dziwiła głównie swemi pięknemi i nadtewystawiono również liczne pracy mło- zwyczaj precyzyjnemi rysunkami
dzieży dorastającej i dorosłych wycho chnicznemi.
Poetyczne i wzruszające są rysunwańców zagrzebskiej akademii sztuk
pięknych. Zwiedzających wystawę in- ki dzieci japońskich. Widzimy na nich
teresuje jednak w pierwszym
rzędzie piękne ogrody japońskie z ich egzotytwórczość jugosłowiańskich dzieci, któ cznemi drzewami, romantyczne pejzara, podobnie jak i u pozostałych naro- że, typowe domki japońskie i t. d. Dzidów słowiańskich, a więc u Polaków, wnie odbija się od tych motywów ryCzechosłowaków, i Rosjan, odznacza sunek nowoczesnego samolotu, wykoDruk.
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romantycznym kostjumie narodowymi

Szwajcarja jest krajem praktyczić 73

go nauczania, a to odbija się też
ekspozycji szwajcarskiej, odznaczaj:
cej

się niezwykłą

bok rysunków
robótki ręczne
Dzieci

różnorodnością.
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dziatwy szwajcarsi

paryskie

zdają

się w

rys:

X
'

kach swych unikać świadomie tem dak |
tów miejskich. Nie widzimy tu wi ае
Eifla, którą dzieci te codziennie nay
"4, n
sne oczy oglądają, ale zato. mnós * *mej
tu ogródków, kwiatów lasów, poli 4 Pa

Wystawa rysunków i robótek m |
nych dzieci całego świata, cieszy si 7”
Pradze
niezwykłem
powodzen;
Przez caly dzien rojno tu i gwarna.
|“
niema

w

tem

tež nic dziwnego,

"|

każdy z pošrėd nas z wielkiem za' 1
resowaniem usiłuje wglądnąć do
szy dziecka, która dla większości *
dzi dorosłych jest czemś wielce
tal
mniczem.

<="
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ul. Kwaszelna

23.

