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Kilka zestawień

"a

ko jednostka genjalna, mieści w sobie
kilka
indywidualności,
dlatego tak
umie się zmieniać, dlatego
tak
musi
się zmieniać, dlatego tak nie daje się

chwycić portrecistom. Oni go stylizuja, malują portrety Piłsudski - wojskowy, Piłsudski - mąż stanu, Piłsudski bojowiec, Piłsudski - konspirator, malują go z oczami w górę A la „KoŚciuszko przysięga" lub z oczami ponuremi 4 la „Napoleon pod Waterloo“

i dlatego, — mimo iż

maxyma

Do-

stojewskiego

portretu

nad

wyższości

mechaniczną fotografją jest zupełnie
słuszna —— to jednak na fotografjacn
Piłsudski jest lepszy niż na portretach,
bo fotografja oddaje może źle, niezu-

pełnie

czasem

karykaturainie,

lecz przecież na każdej fotografji Piłsudski jest prawdziwy i żywy i razem
‚

z nim niedokładnie, niepełnie
chwy412
*
°
cone, lecz są obecn e te dziesiątki in-

negirystę, a będąc dziennikarzem
nie
umiem pisać niepolemicznie
czy to z
kimś, czy to z nastrojem
ogólnym o

dlatego łatwiej mi było pisać o PiłsudPiłsudskim kiedyś, niż teraz.
, Dlatego jednak
aby o Piłsudskim
pisać objektywnie, ściśle, historycznie,
powiedziałbym naukowo, gdyby
ten
wyraz nie był tak pretensjonalny i nie
wymagał zaraz odpowiedniej pieczątki, odpowiedniego

fakultetu, —

to na-

pozwalają

nam

leży rozbić dwie pary okularów, które każdy z nas mimowoli nosi na nosie, dwie pary okularów o krzywych
szkłach,

które

prawdziwie

nie

patrzeć,

prawdziwie

ob-

jektywnie oceniać ludzi.
Okulary te,
to przekonanie, że ludzie dawno zmar-

li to są olbrzymy, „jakich teraz niema"
i że szczytem śmieszności jest porównanie postaci
historycznej z czasów
odległych

do

polityki

chwili

bieżącej,

dywidualności
Piłsudskiego od jego dawnego heroizmu do heroizmu obeckonspiracyjności do wybuchów wodza, nego, a okulary drugie, to przekonaod skrytości i posępności jego charak- nie, że to, co się dzieje nie
u nas, jest
teru do tej lirycznej rubaszności,

czy

także o wiele większe, niż to, co sie
może nam zdarzyć. Okulary takie, to

rubasznego liryzmu, który tak często
zła, fałszywa perspektywa ' historyczujawnia.
Piłsudskiego nie można stylizować
na żaden szablon. Może dlatego
tak
źle go rozumieją uczeni, których zajęciem jest znalezienie w katalogu odpowiedniego wzoru i zaklasyfikowanie w odpowiednim
analfabetycznym
porządku. Piłsudski jest sobą. Jest jedną

z najciekawszych

figur,

jakie

wy-

dała historja.
Dlatego jest trudno
pisać o Pił
sudskim.
Dlaczego
jednak
teraz

jestowiele

trudniej, jak napi

sałem: Bo dwa, trzy lata temu, gdy pi-

na i geograficzna

i w okulary

takie

ubrana jest cała nasza czytająca publi-

cznošč.
Kto

jest

większy,

Piłsudski

czy

Mussolini? Odpowiadać wprost na to
pytanie nie leży w moich zamiarach.
Natomiast

odpowiem,

soliniego była
złożoną, więcej

mniej

że

robota

Mus-

robotą o wiele mniej
prostą,
niesłychanie

skomplikowaną.

Mussolini

w

pewnym czasie obezwładnił siłą swoich przeciwników, siorsowal sytuację

sałem o Piłsudskim musiałem walczyć

tem, że miał ludzi najlepiej zorganizowanych. Mussolini sforsował sy-

ry twarde,

nieugięte, silne mury

nawiści

niego.

le wieków będzie służyła, jako

spotykałem całe morze opozycyj i mu- tuację. Robota Piłsudskiego przez wiedo

walczyć.

Z

tem

trzeba

nie-

było

Nienawiść jak każda niena-

arcy-

dzieło
subtelnej,
kunsztownej,
mistrzowskiej polityki. Mussolini działał

partji. Piłsudski działa
posługiwała się fałszem, kalu- siłą jednej
wiść
mnją, przeinączeniem faktów.
Niena- przez wszystkie partje i na tem rozklewidzieć, znaczy nie-widzieć,
znaczy kotanem fortepjanie, jakiem było polsiebie

samego

podniecać

skie życie partyjne o takiej ogromnej
sie ilości klawiszy jak partje, podpartje,

nieprawdą,

ułudą, iluzją. Teraz ta nienawiść

się redukuje dokoła osób ściśle zwią- secesje, podsecesje, maije, konspirazanych z polityką, których osobista, cje, koterje, kliny wyborcze,
zagony
prywatna koteryjna karjera związana cudzoziemskie, partje zorganizowane

jest z tą nienawiścią. Ale w społeczeń-

stwie nienawiści tej już niema. Popularność Piłsudskiego jest polskim dogmatem.

Dobrze

to jest dla konsolida-

cj! narodu, lecz źle dla publicysty. Nie

jestem z tych,

którzy

piszą

do kasztanki* — jakkolwiek jakohymny
mo-

dla

podpatrywania

innych

partyj,—na

tem wszystkiem Piłsudski
wygrywał
jemu potrzebną melodję. Dlatego
też
nie można porównywać ataku Mussoliniego na Rzym z powolną,
kunktatorską, niezrozumiałą, dziwaczną, peł-

ną pozornych

niekonsekwencyj

i kro-

DNO
— Księg. T-wa „Ruch'*

LEDA—ul. Suwalska 13.
NIEŚWIEŻ—ul. Ratuszowa

iai iii

Pisać o Piłsudskim jest trudno, a narchista uznaję cały pożytek z tego,
teraz jeszcze o wiele trudniej.
Kiedyś że literaci potrafią się entuzjazmować
Dostojewski powiedział: „Dlaczego po nietylko do wierzchowca, lecz choćby
rtret jest lepszy od fotografji —bo foto- do siodła swego monarchy. Jest to pografja daje człowieka takim, jakim jest trzebne w ustroju, w którym żyjemy,
w danej chwili, a człowiek tak rzadko bo każdy ustrój posiada
swe
cechy
jest do siebie samego podobny". Por- piękne i cechy pożyteczne i cechy kotrety Piłsudskiego są o wiele
gorsze nieczne.
Rywalizacja
panegirystów
ed totografij Piłsudskiego. Słowa Do- jest rzeczą niezbędną w każdym ustro
stojewskiego tu się jednak
potwier- ju naprawdę monarchicznym.
Każdy
dzają. To „podobieństwo do
samego
panegirysta najbardziej służalczy bęsiebie", które oddać powinien portre- dzie w mych oczach jeszcze wyżej stał
cista, zawodzi na portretach
Piłsud- od demagoga robiącego sobie karjerę
skiego. Piłsudski nosi w sobie nie jed- pochlebianiem
ciemnocie
ludzi cieną, lecz wiele ludzkich osobowości. Ja- mnych. Nie jestem stworzony na pa-

ków wtył, taktyką Piłsudskiego.
Tak
samo nie można porównywać siły uderzeń topora z ruchami subtelnego mechanizmu
zegarkowego.
Mussolini
prowadzi za sobą tłumy mocą
rzucanych haseł. Jak u każdego wodza, tak
i u Mussoliniego hasła te niewiele znaczą i nie są przez te tłumy zbyt brane
do serca. Ale. Mussolini je za
sobą
prowadzi. Piłsudskiego zwolennicy idą

W.

W. Surwiłło.

Włodzimierow.
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historycznych
wie

reg

stanu

wypowiedzieli

postanowień,

się i powzięli

zgodnych

sze-

z postulatami

co dopiero określonemi i głęboko uzasadnio
nemi 2 punktu widzenia trafnej polityki eko-

nomicznėj.

Oczywiście

mam

na myśli

prze-

dewszystkiem mowę wileńską
Marszałka,
niezawierająca
„ani
zgrzytów
ani
goryczy'. Mową ta wywarła jaknajlepsze wra-

żenie zagranicą.

W powyższym doskonałym przykła
dzie widocznie
jest to
pomieszanie
pojęć. Wygląda to jakgdyby Marszasami, idą nie kolumną, lecz kolumna- łek swoją poetyczną, nastrojową momi, idą pozornie bez żadnej komendy, wą gdzie mówił o swoich
najdrożlecz właśnie idą tam, gdzie ich wysy- szych przeżyciach, o grobie swoim na
ła komendant.
Rossie wypowiedział dlatego, aby spoUwaga: jeśli tak piszę o „różnych wodować podskoczenie
naszych pakolumnach, to oczywiście nie myślę pierów z powrotem na 92 za sto. Otu o jedynce. Jedynka, to jeden z eks- czywiście jest to nonsens. Kursy papie
perymentów Piłsudskiego, jedno z je- rów nie wpływają na wypadki politycz
go posunięć o charakterze
wybitnie ne, a tylko są niewolnikami tych wyorzejściowym.
Piłsudski
manewruje padków _ politycznych,
tworzonych
5etylko
jedynką ' lecz wszystkiemi przez sentymenta ludzi i namiętności
sartjami w Polsce. Ci, którzy chcą mu ludów.
szkodzić najwięcej, nie wiedzą, że cza
Piłsudski a więc człowiek polityki
sami spełniają jego życzenia. W roz- w każdym calu; nigdy nie był socjaligrywce
Marszałka z Litwinami
ko- stą. Cała jego psychika to zaprzeczewieńskimi od 1919 r. endecy wykony- nie socjalizmu, wiary, że płace zawali ciągle to, co Piłsudskiemu w je- robkowe są motorem wypadków. Piłgo polityce było niezbędne, konieczne, sudski był socjalistą z innych zupełnie
nieodzowne. Spełniali jego
życzenia, względów niż Mussolini, niż Millerand,
myśląc, że mordują i jego i jego pla- Clemanceau i tylu ludzi w Europie. Za
ny.
czął u nas od socjalizmu dlatego wła° Trzymajmy się dalej paraleli Mu- śnie, że się urodził tym samym Piłsussolini — Piłsudski.
Wielki
Benito dskim, którym jest teraz z niebieską
miał trzy etapy; socjalista, socjalista- wstęgą na niebiesko - srebrnym marnacjonalista,
nacjonalista — antyso-' szałkowskim mundurze. Zaczął od sosialista. Niema Mussoliniego, są jak- cjalizmu bo chciał mieć Polskę. Nie urzdyby urwane nici i nanowo powstaje
wał swej psychologji, swej ideologji
inny człowiek. Piłsudski
miał
także na socjalizmie i nie przeszedł
gdzie
trzy etapy polityczne w życiu socja- indziej, tylko do wojującego socjalizlista, potem demokratyczny Naczelnik mu ustąpił, by rozpocząć walkę o niePaństwa, teraz Marszałek w państwo- podległość.
wej głorji. Wykaz _. niżej, że PiłsudZdanie powyższe wygłąda bardzo
ski się nie urywał, jak Mussolini, lecz banalnie.
Ale nie banalnym jest fakt,
że Piłsudski, gdy zaczynał pracować w że Piłsudski w swej młodości przewisocjaliźmie dążył do tego, by zostać wo dział drogę, która może doprowadzić
dzem wielkiego wojska polsk. U Musso do' odzyskania
niepodległości.
Ten
liniego nie możemy zaobserwować nic człowiek liryki i czynu, za którego шpodobnego. Znamy Mussoliniego jako chodzi Piłsudski, jest
przedewszystrobotnika - murarza w jego przymuso- kiem człowiekiem
0 żelaznych nerwej tułaczce w Szwajcarji. Jest niewąt wach pozwalających mu czekać, cze*liwie ambitny, jest na dnie nędzy, о- kać i czekać bez końca. On dyskontuje
„iera się o kryminalistykę życiową, w czas. On z nastrojami mas postępuje
sposób zupełnie inny niż Piłsudski, jak siewca, który spokojnie rzuca ziarjakieś historje z jakimiś
uciekiniera- no i nie rozpacza, że się ono skryło w
mi z więzień, przestępcami kryminalny ziemi.
mi. Potem u Mussoliniego zaczyna pęNietyłko poszukiwanie
bezpośred
cznieć
nacjonalizm.
Podczas wojny niego czynu popchnęło
Piłsudskiego
wielu socjalistów porzuciło internacjo- do socjalizmu,
do walki z Caratem.
nalizm. Potem buchnęła dopiero od Mu Budowanie Polski tam g d ziejej
ssoliniego ta energja, która
zapaliła nie
było to jest w masach chłopdla niego tłumy i zrobiła go prawdzi- skich i robotniczych
było
obowiązwym Cezarem, kopja antycznych Ce- kiem każdego Polaka. Budowanie pań
zarów rzymskich.
stwa polskiego przez socjalizm to był
Jestem wielkim wielbicielem Mus- Konrad Wallendoryzm wspaniały. „No
soli niego i nie może być inaczej. Pi- we państwo, a więc nowa obroża
na
szę zawsze, że w rywalizacji
krajów szyję proletarjatu* — wołał rozpaczłacińskich, w której pierwsze miejsce liwie
Lenin i ze swego
stanowiska
miała kiedyś Hiszpan ja,
teraz Fran- miał niewątpliwie rację. Gdyby Piłsucja, przywróci on Italji jej starożytne dskiego nie było masom robotniczym
pierwszeństwo. Tutaj jednak, porusza- polskim nie pomieszałałby się tak czer
jąc temat Mussoliniego okolicznościo- wień z Białym Orzełkiem, jak to mimo
wo, muszę podkreślić że nie miał on wszystko zrobiła rewolucja w Łodzi i
tego, co ma Piłsudski, to jest stałości w Warszawie.
ideologji.
Mussolini z socjalisty stał
„Pierwsza walka proletarjatu polsię tym pogromcą socjalizmu.
skiego o wolność* była też pierwszą
Piłsudski stałości swoich
przeko- walką proletarjatu
polskiego o pańnań, swej ideologji nie zmienił. Piłsu- stwo polskie, oto jest pierwsze
ziardski, a więc
polityk
przedewszyst- no, które w swej budowie mocarstwokiem. Nie mogę znowuż
odstępować wej. królewskiej Polski rzucił
Piłsuod tematu swego artykułu, dla mnie dski wgłąb tego ludu, którego nigdy
jednak dogmatem jest wyższość zaga- nie przestawał kochać.
dnień natury politycznej i podporządW r. 1904-ym sprzymierza
się z
kowywanie im zagadnień o charakte- rewolucją rosyjską, przynajmniej jego
rze gospodarczym. To wszystko, co akcja idzie równolegle z akcją rewosię z naukową emtazą
wygłasza, że lucjonistów rosyjskich.
Było tu ryzywielkie wypadki polityczne wywołane ko, że gdy wespół z Rosjanami rzucibyły przez konjunktury
ekonomiczne my „jarzmo cesarskie, to się znowu ra
jest wielką, śmieszną zabawną blagą. zem z Rosjanami znajdziemy we wspól
Pan Caillaux człowiek, którego nie mo nej socjalistycznej unifikacji.
Ale tu
żna
posądzać o to, by rzucał słowa Piłsudski znowuż—mojem zdanim —
na wiatr, tłumaczy że wielka
wojna liczył na odporność naszych klas ośdlatego się przeciągała, że właściciele wieconych, na całą tradycję polską tak
fabryk amunicji zainteresowani byli w bardzo arystokratyczną, tak przeciwjej trwaniu jako dostawcy. Takie tłu- ną socjalizmowi. Liczył na to, że gdy
maczenie jest głupią bajką o demonicz upadnie więź wszechrosyjska:
carat,
nych knowaniach
właścicieli
fabryk to w Rosji rozpoczną się dążności odktórych synowie giną na froncie, a oni środkowe, nabierające charakteru anty
dla marnej mamony narażają całe na- socjalistycznego, a Polska w której dą
rody. Taka interpretacja trwania woj- żności odśrodkowe były najsilniejsze
ny. jest smieszna, ale jest tylko najbar- i bardziej zachodni ustrój społeczeńdziej jaskrawą ilustracją tych śmiesz- stwa dawał gwarancję
większej odności, w jakich, jak w płaszczach cha porności
na
socjalizm — Polska w
dzają teorje o „ekonomicznych począt- tym
odśrodkowo - antysocjalistyczkach'* zdarzeń światowych.
nym ruchu zdobędzie sobie niepodlegBelgja broniła swej
neutralności łość. Piłsudski jako wódz socjalizmu
także dla powodów
ekonomicznych, polskiego walczył tylko o niepodlegzdaniem tych panów. Wojna wybuch- łość. Zdradziłby socjalizm w chwili,
zrobiłoby
ła dla powodów ekonomicznych.. Prin gdy zwycięstwo rewolucji
dla odcip strzelał ze względów
gospodar- ten socjalizm niebezpiecznym
rębności,
samodzielności,
niepodległoczych i td. i td. W jednym z arcy - poważnych
dzienników
nie dalej jak ści państwa polskiego.
Wodę płynącą skierowuje technik
wczoraj czytamy artykuł w którym mo
na
turbiny.
Polityk czyni to samo z nawa jest o kursie naszych polskich papierów procentowych. Ubolewając, że miętnościami i sentymentami ludzkiekurs naszych papierów spadł do 884 mi. Skierowuje je na koło historji, by
a nawet 88 i ćwierć i przedstawiając się obracało w kierunku, przez niego
środki zaradcze, publicysta ekonomicz obranym.
Piłsudski swoją współpracą z pierny pisze:
wszą
rewolucją rosyjską przegrał w
Jst
objawem
wysoce pomyślnym, że
rząd nasz bez zastrzeżeń idzie tą drogą. W I etapie. Możliwość zdobycia Niepodle
ostatnich tygodniach nasi kierujący mężo- głości w sojuszu z
rewolucjonistami

rosyjski mi upadła.
Stołypin zwyciężył tego sojusznika. Piłsudski nie składa broni w walce o Niepodległość. Szu
ka innego sojusznika i już jego wybór
świadczy odrazu, że ideologja Piłsudskiego to Niepodległość Polski, a nie
Marxizm. Bolszewicy ze swoją zdolnością do wyszukiwania nowych po-

owczym pędem swoich współrodaków.
I on Wielopolski,
tak jak
Piłsudski
miał dła nierozumiejącego go społeczeństwa słowa pełne krytyki.
Nie mówię, żeby każda z tych postaci zosobna
przypominała mi Piłsudskiego. One wszystkie składają się
jakgdyby
na indywidualność Piłsudjęć spopularyzowali termin
poput- skiego. Powrócę jeszcze kiedyś do teRzecz śliska porównania
czik.
Piłsudski był tylko poput- go tematu.
cziki em socjalizmu.
historyczne - scholastyczne. Dość naNowy sojusznik
Piłsudskiego ra- przykład jałowem byłoby zastanawiaziłby bardzo dawnego, tę studenterję nie się nad tem, coby się stało. gdyi bombomiotaczy
rosyjskich, trud- by Buonaparte pozostał. Włochem, a
no byłoby ich umieścić w jednym po- nie wyzyskał rozpalenia wewnętrznekoju i wszcząć wspólna pogawędkę.
go Francuzów, aby cały ten wżburzo-

2
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Nowym tym sojusznikiem
był Cesarz
Franciszek Józef. Duża zmiana.
Cecarz Franciszek Jozef był wzorem pedanterji, formalizmu, spokoju i dobrego wychowania. Zalety te rzadko cechowały
Chrustaliowych.
Zwłaszcza
w dziedzinie poglądów religijnych lub
na stosunki rodzinne zachodziła wie|ka rozpiętość tych poglądów pomiędzy tymi obydwoma kolejnymi sprzymierzeńcami Piłsudskiego. Nowy sojusznik Piłsudskiego nie wiedział nawet,
że jest na świecie podziemny wódz socjalistów polskich,
który teraz liczy
na jego przymierze. I ten nowy sojusznik Piłsudskiego
nie wiedział także,
że złoty łańcuch Habsburgskich dynastów urwie się na osobie jego następcy i że zgodnie właśnie z planami te-

ny potok rzucić na Europę i sobie wyzłocić cesarską glorję. Byłoby jałowem
także rozważanie coby było, gdyby
dajmy na to Sawinkow
był człowiekiem o indywidualności Piłsudskiego.
Czybyśmy nie mieli dziś zamiast sukce

sji Lenina, jakiegoś imperjum rosyjskie

go nad Europą. Takie rozważania moga mieć wartość
tylko literacką, nie
mają wartości historycznej,
ani politycznej.
W moich porównaniach Piłsudski
Witold— Žolkiewski--Wielopolski jest
jednak jedna rzecz znaczenia politycznego: Oto tamci ludzie przegrali, Piłsudski wygrał.
Wielopolski
uchodzi
za silnego człowieka,
lecz przegrał.
Cudzoziemcy nazywają nas społeczeństwem niewieściem. My zaś, jakby na
go podziemnego wodza socjalistów, 0- potwierdzenie tej tezy, stale uważamy
bok wyrośnie wielkie państwo, wobec za ludzi silnych tych, którzy przegrali.
Batory także przegrał, bo nie zmienił
którego Austrja będzie karzełkiem i
linji po której szły wewnętrzne stosun
żę:
Endecja urabiała opinię polską, że ki Polski.
wybór takich sprzymierzeńców jak soPiłsudski jest jakby Witold, który
cjaliści rosyjscy lub Cesarz Franciszek się ukoronował, jakby Żółkiewski, któJózef to skandal. Szkoda, że za czasów ry wykonał swe wielkie plany, jakby
Władysława Jagiełły
nie było gazet. Wielopolski, któryby zwrócił KongreKról Władysław był
poprzednikiem sówce prawie całą konstytucję z przed
Piłsudskiego w dobieraniu skandalicz- powstania Listopadowego.
nych sprzymierzeńców. W bitwie pod
Wreszcie przechodzimy do jeszcze
Grunwaldem walczyli razem z nami
jednego i jeszcze
dziwniejszego poTatarzy. Przeciw rycerzom krzyżowym równania.
Po zestawieniu z Mussoliwprowadziliśmy wrogów chrześcijań- nim, zestawimy Piłsudskiego z Królem
swa. Należy rozumieć, że państwo pol Jerzym V-ym.
skie niepodległe istniało w sercu PiłPo zestawieniu z człowiekiem gensudskiego i że jego przymierze
z 50- jalnym, porównamy go teraz do człocjalistami, czy szukanie pomocy
au- wieka o zdolnościach przeciętnych. jestryjackiej trzeba oceniać jak posunię- rzy V-ty król Anglji, Szkocji, Irlandii,
cia na tablicy polityki zagranicznej.
Cesarz Indji i Pan krajów zamorZ tej walki o państwo powstaje w skich mówi „moi ministrowie", „mo
Piłsudskim kult państwa.
je wojsko”, „mój lud*. I król JePrzeprowadzimy jeszcze kilka po- rzy V czuje, że to, że tak mówi,
równań.
że tak się wyraża, jest tylko fikcją pra
Z naszej historji
dziwne wybie- wną, stworzoną
dla dobra państwa,
ram postaci, aby je z imieniem Piłsud dla spoitości państwa,
dla tego aby
skiego skojarzyć: W. Książę Witold, imperjum angielskie nie rozleciało się
hetman Żółkiewski, margrabia Wielo- na szereg słabiutkich
państewek nie
polski. Wyda się to dziwne, zwłaszcza mających w polityce globalnej niety|tym, u których imiona te zarysowują
ko tego decydującego głosu co teraz,
się lekkiem pojęciem literackiem
bez lecz żadnego głosu. Więź monarchiczznajomości bliższej ich życiai życia te- na niezbędna jest Anglikom i dlatego
go politycznej treści.
Wielki Książę Jerzy V mówi
„moi żołnierze”, „moi
Witold przypomina
mi Piłsudskiego ministrowie".
swoją polityką uporczywie dążącą do
Piłsudski mówi także „moi żołnieswego celu.
Hetman Żółkiewski ten rze”, Mówi daleko więcej monarchiczżołnierz - poeta ma dużo wspólnego z nie, niżby
powiedział
kiedykolwiek
Piłsudskim z czystości swych myśli, z Jerzy V-ty.
Szła wielkanocna pora, gdy bataljon za
nieskazitelnie pięknego testamentu żoł
nierskiego, pozwalającego
widzieć w bataljonem da Wilna špieszyty, i szła pogwojnie spełnienie pięknych
ideałów. warka wśród wiary: „Komendant nasz Wil.
Wreszcie margrabia
przypomina Pił(Ciąg dalszy na stronie drugiej).
sudskiego twardem borykaniem się z

dzo

ograniczona,

Ale

szczęśliwe

narody, któr e je posiadają. Szczęśliwe jest imperjaum
brytańskie, że ma
króla. My

tworzymy

państwo

bez naro

jach, w nowocześnie skomplikowanych
społeczeństwach władza
monarchicz-

dzy.

na pozostała jako symbol
wiecznego
istnienia państwa. I dla tego niektórzy
monarchiści twierdzą że Cezaryzm taki jak
Napoleona,
jak Mussoliniego

monarchji,

Te

„moi

żołnierze

Piłsudskiego,

„życie mi dają w prezencie to jest jedna z najpiękniejszych ilustracyj idei
monarchicznej,
pobudzającej jednostkę do czynów altruistycznych, heroicz
nych. Niech tę monarchję, która istnieje dziś u nas siłą faktów, lecz jest zwią

bo prze

krešla jej rolę. dziejową. Nie mogę się
z tem zgodzić o tyle, że wiem, iż dy-

zaną

z imieniem „Józef

Piłsudski',zosta

wi nam po sobie, niech siłę jego imienia zastąpi siła instytucji.
Niech w
życiu Polski imię Piłsudskiego pozosta
nie nietylko na granicie pomników,
lecz w wiecznie żywej, wiecznie silnej
instytucji państwowej. Cat.

nastje które trwały wieki, powstały w
sposób cezarystyczny, brały swój początek od wielkiego bohatera.
Władza tworzy państwa,
państwa
tworzą narody. Taką jest teza, którą

do apartamentów ministerstwa spraw zagranicznych
przy
Qui
d'Orsay, wspaniale
ubranych
i udekorowanych.
Na
miejscu
zgromadzeni są już liczni dziennikarze, fotografowie i operatorowie kinematograficzui
oraz
olbrzymie
tłumy
publiczności.

Uroczystość odbędzie

Punktualnie o godz. 15 zabrał

cząc swe

12 kowali.
Już jako chłopiec w szkole wiejskiej w. swej rodzimej wiosce Dreghorn w hrabstwie Ayrshire, Dunlop zauważył, że duży walec drewniany można było łatwiej pocią-

Dunlop

przez

na duży

posiadający

większą

powieszchnię

styczności

mniejsze ciśnienie na jednostkę powierzchni.
lata całe myślał

większyłyby powierzchnię

o giętkich

styczności

z drogą.

obręczach,

Ostatecznym

które

spłaszczając

impulsem

się, po-

do sfabrykowa-

nia pierwszych gumowych opon napełnionych powietrzem,
była skarga jego wówczas
9-letniego synka Johna, który żalił się na trudną jazdę na cienkich gumowych obrę-

cząch po nierównych, kamienistych ulicach Belfastu.
Ojciec Janka zrobił ma tedy dwie kiszki z gumy arkuszowej o grubości
0,1937 mm., przymocował je do okrągłej tarczy drewnianej zapomocą cienkiej tasiemki płóciennej i napełnił
je powietrzem przy pomocy pompy
te zostały wówczas założone na 3-kołowy
rower zbudowany
amerykańskiego według jego własnego rysunku ze specjalnie

do piłki nożnej. Opony
przez Duniopa z wiązu
skonstruowanemi obrę-

czami. Robota została ukofńiczona pewnego dnia o godzinie lo wieczorem i zarówno
ojciec jak i syn tak byli ciekawi wypróbowania nowego pomysłu, że chłopiec zaraz
wyjechał

przy

świetle

księżycowem

i

powrócił

dopiero

o północy

15 min.

ogromnie

25,

Briand, koń-

poczem

nastąpiło

powtórzenie mowy przez tłumaczy. O godz. 15 min. 50 zaczyna
się składanie podpisów
pod paktem w porządku następującym:
Stresemann, Kellog, Hymans,
Briand,
Cusheddune,
Mackensie
King, Mac Lachlan, Parrsmith,
Cosgrave, Manzoni, Uszida, Zaleski i Benesz. Ceremonja
podpisywania
paktu' zakoūczyla się
o godz. 15 min. 55. O godz. 16-ej sygnatariusze
paktu udali się

na herbatę, wydaną

przez Brianda.

zadowo-

członka

wych

Kiedy pokazano te opony cykliście, biorącemu udział w wyścigach, iten
powątpiewanie, Dunlop wyzwał go do zmierzenia się na swych cienkich

obręczach z 9-letnim

Jankiem

Dunlopem

na 3-kołowym

domowej

wyraził
gumo-

roboty rowe-

rze, opatrzonym pneumatykami. Były to pierwsze z nieskończonego szeregu wyścigów
zwyciężonych na oponach Dunlopa. Charakterystycznym jest, że mimo zrewolucjonizowania przemysłu rowerowego i umożliwienia rozwoju
automobilizmu,
Dunlop nie

umiał

danych,

w tym czasie jeździć na rowerze, właściwie
że wynalazca

pneumatyków

wogóle

zaś biorąc, nie posiadamy

żądnych

był cyklistą.

Gdzie

można

kupić

jako

Trybunału

wie już

w szesnastym

roku

Warsza-

życia

wstąpił

wojsku polskiemiu polskiemu

kilkoletnim

z którem

nie rozstał

a z biegiem

pobycie

się już

ani

w złych, ani dobrych jego dołach.

Wilnie.

rządowych

i prywatnych

Przemówienie Brianda.

chitektów

zespół, któremu

NIEBYWAŁE ENUNCJACJE WOLDEMARASA.

portretów

Polska wyrzeknie się Wilna dobrowolnie.
KOWNO. 27.VIII. (telegram własny). Premjer Woldemaras wygłosił wczoraj obszerną mowę na zjeździe w
Ucianach.

Mowę

tę należy

uważać

za

czyt wileński Marszałka Piłsudskiego.
Woldemaras utrzymuje, że polscy
w

Wilnie

zakończyli

odpowiedź

okrzykami

(?). Litwini odpowiadają

na

swój

„dawajcie

nam

na to, że „Litwa

okoliczność,
że
się jeszcze pod

świętość

narodową,

naród

dyplomatyczne

nego udziału społeczeństwa.
Na katafalku
znalazły się wieńce od Stow. Polskich Techników, którego zmarły był jednym z załoŻżycieli jeszcze w czasie
niewoli i długoletnim prezesem, a wreszcie członkiem honorowym, od Tow. Architektów, ed Wileńskiej
Dyrekcji Kolejowej,
Tow.
Wyścigowego,
Tow. Miłośników Wilnai licznych przyja=

czasy, kiedy całe

narody

prywatnej.

„Jednakże

sam

polski,

rządu.

się z

polityką

WYJAZD POSŁÓW - REDAKTORÓW
WILEŃSKICH DO GENEWY.
Do Genewy na sesję
Ligi Narodów wyjechali w dniu wczorajszym
z wilna: p. poseł
Kazimierz Okulicz
były dyrektor departamentu wyznań w
ministerstwie W. R. i O. P. , obecnie
naczelny redaktor Kurjera Wileńskiego
oraz poseł na Sejm p. Stanisław Mackiewicz naczelny redaktor „Słowa.

nie-

wano

książki

i materjały

zaopatrzyć się

w

piśmienne??

jednym

sklepie!!!

wszystko

forze

WYSTAWA

REGOWALNA.

parcelacyjne

prace.

Co za morze dro-

biazgowych

wyliczeń,

sprawdzań

„na

miejscu” kwerend, szperań, uzgadniań,
protokułów, badań etc. — i pisaniny
Trainie ktoś się wyraził, że dawne,
biurowej!
przedwojenne
wystawy
rolnicze
A poglądowe sprawozdanie w wywileńskie (innych nie bywało) były ery Litwy Środkowej, pomimo
już kresach i mapach, ilustrowane
zdjępokazem tego, co robi samo
spole- bezpośredniego zasilania Oraz ekono- ciami fotograficznemi
prac,
dokonaczeństwo, a zaś obecna, pierwsza po- micznego
stron
odradzania
„tutej- nych przez Wileńską
Dyrekcję Dróg
wojenna wystawa w Wilnie jest po- szych'* przez Państwo Polskie, w skład Wodnych!
Mapa
szczegółowa
tych
kazem tego, co robi...
rząd dla spo- którego weszła oficjalnie Wileńszczyz- dróg wodnych, wykresy ruchu
towa:
czeństwa.
na jako jedno z województw.
rowego, wizerunki pogłębiarek i kaĄ jakżeby mogło być inaczej? WojObraz £aś tego, co w ciągu mniej narek, galarów i prądówek, Pilnie i
na stratowała temu krajowi warsztaty więcej dziesięciu lat robiło Państwo uważnie przypatrzmy
się iotograijom
rolne, te właśnie, które były od wie- dla dobratego kraju i co zrobiło obrazującym odbudowę, imponującą
ków podstawą
jego ekonomicznego — тату właśnie roztoczony zaraz na odbudowę zniszczonego
przez wojnę
dobrobytu, jego
istnienia — większa piętrze gmachu, w którym
się mieści Kanału Ogińskiego, naprawy Kanału
własność ziemska, ostoja
dotychcza- Wystawa Regjonalna. Ujęty jest ten Augustowskiego, regulacji rzeki Szczasowa kultury rolnej a i wogóle wszel- obraz wprost w niezliczone:
mapy, ry, prac wodnych dokonywanych
na
kiego bogactwa kraju przechodzi, wy- wykresy, plany, schematy,
diagramy. Pińszczyźnie. Aniśmy się może
nie
raźmy się najdelikatniej,
niebywały Przejrzystość ich wzorowa. Szczegóło- spodziewali, że w obrębie właśnie dykryzys—i mógłby ten kraj
odrodzić wość nic nie pozostawia do życzenia. rekcji wileńskiej znajduje się węzeł,
się ekonomicznie, a zwłaszcza
pod Rysunki wyraziście objaśniają
tekst, tak, węzeł główny wielkiej, da Bóg w
względem kultury rolnej i zamożno- rzucają się w Oczy, wrażają się w pa- niedalekiej przyszłości, drogi wodnej
Ści, w ciągu niespełna dziesięciu lat mięć. Wykonanie graficzne, techniczne łączącej Bałtyk z Morzem Czarnem,
..0 własnych
siłach!
województwa Gdańsk z Galaczem w Rumunii... Te
wykresów
— zarówno
Trzeba i o tem pamiętać,
żeśmy Wileńskiego
jak Nowogródzkiego—- wykresy, te plany, fotografje na nanietylko byli pod wojną, jakiej Świat świadczy o niemniejszej biegłości jak szej Wystawie Regjonalnej to bynajnie widział, lecz i pod inwazją bol staranności warsztatów rysowniczych, mniej nie martwe” cyfry i litery i nic
szewicką. Zaledwie z ostatnim wy- które je sporządziły.
nie mówiące „widoczki”. Trzeba tylko
strzałem armatnim, o dziesięć mil od
Jest tego wszystkiego ogrom.
umieć patrzyć i — interesować
Wiina, zaczął tu wracać jaki taki ład
Kurytarze pierwszego i drugiego się
wielkiemi
zagadniei porządek pod Zarządem
Cywilnym piętra, sale jedna za drugą pełne są niami
państwowemi...
od
Ziem Wschodnich,
rzucono się a z tego materjału, w wysokim
stopniu czegośmy, niestety, tak sromotnie odjakim impetem, z jaką energją!
— od- sugestyjnego,
nieraz jedna wykli.
gdzie
budowywać, odradzać wszystko,
co mała,
oznacza
cyferka
niepokaźna
Zdajmy choćby tylko sobie sprazniszczyła wojna. Ożyły opustoszałe któż wie jaki wysiłek pracy wytężo- wę z rozległości tych wszystkich zadwory. Sprzedawano Ocalałe precjoza nej, żmudnej, trwającej miesiące całe... dań i spraw, które widzimy poruszerodzinne aby zapełnić obory i stajnie, Wystarczy, niedaleko szukając, przej- ne i oświetlone na pokazie
Wileńa maszyny rolnicze znowu puścić na rzeć stosy
aktów
zaprezentowanych skiego
Urzędu
Wojewódzkiego.
O
odziczate pola. Kraj
zakwitałl
A i in
natura
przez okręgowe Urzę- czem też Ów pokaz nam
nie mówi!
Pan Bóg pracy ludzkiej
błogosławił. dy Ziemskie Wilna, Grodna i Brze- Przypatrzmy się bacznie. Na każdem
Wyjątkowo piękne urodzaje 1920-go ścia a komentujące wymownie: scale- polu zriajdziemy rozwój i postęp. Doroku dodawały otuchy, podtrzymywa- nia gruntów, likwidację
serwitutów i prawdy, byłby
człowiek . aiewiedzieć

HI

się więc

wyścigów

o godz. 230,

w afiszach.

z gorącym

stowne zgłoszenie się do Związku

apelem

w danym

adresu. Również wszelkie wnioski prosimy
delegatek pod adresem swego Zakładu.

SS. Najśw.

do wszystkich

byłych

w . Klasztorze

Zakłądzie

zgłaszać

i podanie

na

ręce

swego

wybranych

WĄCŁAWA
Wileńska

MIKULSKIEGO
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Tel.

664.

Celem uniknięcia tłoku radzi wcześniej oaopatrywać sięw PODRĘCZNIKI SZKOLNE, które posiada już w komplecie,
według
spisów szkolnych.
najnowszych
Ponadto kupuje
i sprzedaje
podręczniki używane płacąc
najwyższe ceny, Oraz zamienia na nowe.
0-LBLg

&
\
A
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©

stwowych na rzecz rolnictwa (przyda-

łoby się więcej—ale i tu postęp
widzimy), wykazy rozwoju ' mleczarstwa
i zagospodarowania lasów,
zwierzostanu... kartogramy Wydziału Pracy i
Opieki Społecznej... statystyka
dzieci
i młodzieży
w zakładach opiekuńczych... Domów Ludowych działalność
i wpływ... mapy
Kółek
Rolniczych,
związków sportowych i przysposobienia wojskowego, Kresowego Związku
Ziemian, spółdzielni rolniczych, Związku Osadników, Macierzy Szkolnej,
a
dalej mamy wykazy
instytucyj
społeczno-narodowych i kulturalnych białoruskich,
litewskich,
żydowskich;
spostrzegamy nawet mapę wyborów
do Sejmu i Senatu. Oto
niezmierne
ciekawa sala wojewódzkiej
Komendy
Policji Państwowej. Oto
obfite
ma-

statystyki

Wy-

Zgłaszajcie się wszystkie! Ufamy, że słowa nasze znajdą odźwięk
w waszych sercach, a wspomnienia o chwilach w Nazarecie spędzonych
znajdą swój wyraz w serdecznej siostrzanej spójni koleżeńskiej.
—0

Wilno.

kim, jeśliby się nie przekonał.
A czy
to prawda? Na miły Bóg! A toć przecie cyfry mówią.
Oto przecie jak na dłoni (w cyfrach i fotografjach, czegoż chcieć wię:
cej?) postępy które uczyniła odbudowa Kraju; oto faktyczne (nie z gawęd
po cukierniach i nie z przemówień
wiecowych) stosunki u nas
narodowościowe, mapa tych„stosunków, oraz
stosunki wyznaniowe a zaraz
gdzieś
wpobliżu
graficzny wykaz zmniejszania się przestępczości. ldźmy dalej—
rzucając tylko oczami
na wszystkie
strony. Statystyka chorób zakaźnych...
ruch ogólny chorych
po szpitalach...
zdrowotności
u nas
„hausse'a“
1
„baisse'a“ (poprawia się, poprawia!)...
wykresy
przemysłu
papierniczego,
drzewnego,
garbarskiego, zakładów
użyteczności publicznej... uprawy Inu...
uprawy pszenicy,
szkolnictwa
rolniczego...
kredytów i subwencyj
pań-

terjały do ogólnej

‚

konne

Skład hurfowy G. PITKOÓWSKI i M. JABŁOŃSKI

ul. Bazyljańska 6 (d. dom Strumiłły, naprzec. Hali Miejsk.)

poleca Słaninę

Ceny

przystępne.

Na

i sZmaiec

prowincję
otrzymaniu

amaryk.

wysyłamy
zadatku.

za

Tel. 12—13

marki „Swifte.

zalicz.

kolejow.

wena

ły ogromny wysiłek... | na ten odradzający się kraj zwaliła się bolszewicka nawała.
Z pod tego powtórnego ciosu nie
podnieśliśmy się do dziś dnia — poi meljoracyjnej
mimo inwestycyjnej

w

szeregu spraw, tyczących
tej Organizacji i tp. Te zaś, którym
warunki
nie pozwolą na osobiste porozumienie ze swoim Zakładem, prosimy o li-

tylko
z marką
Żądać wszędzie.

Księgarnia Stow. Naucz. Polskiego. Telefon 314.

na

SS. Najśw. Rodziny z Nazaretu przy ulicy Czerniakowskiej 137. Obrady
zączną się dnia |-go listopada o godzinie lo-ej i trwać będą do dnią nąstępnego. Mieszkanie na miejscu zapewnione.
Na program obrad złoży się uchwalenie statutu, omówienie całego

zdrowych

Nr

o

delegatki na I-szy zjazd, który odbędzie się w Warszawie

zagraniczną

najdogodnie

miasta w Wol-

W niektórych zakładach SS. Najśw. Rodziny z Nazaretu zorganizojuż związki byłych wychowanek tychże. Ponieważ jednak wiemy, że

Zwracamy

powiedział

KRÓLEWSKA

przez
trwa-

chowanek i uczenic Zakładów SS. Najśw. Rodziny z Nazaretu, aby wzajemnie porozumiały się ze sobą w Zakładzie, do którego
uczęszczały
i aby wychowanki byłe każdego Zakładu wybrały z pośród siebie po trzy

DO NÓG JANA. Idealnie wpływa na

We

le związana z odrodzeniem
nej Polsce.
‚

i Wilna
pozostanie

„w jedności sita“, a siłę taką przedstawiać będziemy, gromadząc się pod
jednym sztandarem wspólnych celów, dążeń do nich, przeto powstała myśl
zorganizowania
Związku
Byłych
Wychowanek
wszystkich Nazaretów
w Polsce.

nerwów i całodziennego
spokoju
jest moczenić nóg codzień w letniej
wodzie
z domieszką
1 łyżki SOLI
"zdrowie. Oryginalne
ochronną „SŁOŃ*.

piękna
pamięć

90 Byłych Wychowanek i Uczenie Zakładów
Rodziny z Nazarefu w Polsce!

oPIKOSZY OAFUNEK
usposobienia,

w

prezes

+ -—-———

KSIĘGARNIĄ

dobrego

na Rossie

zmarłego

Polskich, podkreślając u-

miłowanie sztuki,
zmarłego, którego

Szczegóły

Woldemaras, rozumie, jaka niesprawiedliwość dzieje się Litwie
i nigdy nie będzie bronił Wilna (!!!). Naród litewski czekać
będzie z niecizrpliwością chwili, kiedy wybije godzina nowego zjednoczenia Litwy*.
Zjazd, w którym wzięło udział około 10 tysięcy osób,
uchwalił rezolucję solidaryzującą

Techników

żegnał

"a

Początek

i terytorja wraz z za-

naród

Tow.

freski

Na cmentarzu

kolegów

Z TOTALIZATOREM

mieszkalą na nich ludreścią uważane były za przedmiot własności

imieniu

Wyścigi

możliwe, dopóki Wilno nie będzie stolicą Litwy. Nawiązując do słów Marssałka Piłsudskiego: „Wilno powinno być
moje“ i wzmiankio Wilnie, jako o podarunku wielkanocnym
legjonistów, Woldemaras twierdzi, że fakt ten przypomina
zamierzchłe

ciół zmarłego.

w d. 2, 5, 8, 9 września r. b. urządza
Pośpieszce

nigdy

są

2

Pogrzeł.

zawdzięczać na-

prowa-

i konsularne z Polską

tematem

Wileńskie T-wo Hodowli Koni i Popierania Sportu Konnego

dzić będzie w drodze pokojowej. Duch, jaki panuje w
niepodiegłej Litwie, rozciąga się również, jak twierdzi Woldemaras, po za „linię demarkacyjną", gdzie wszyscy oczekują rzekomo chwili nowego zjednoczenia Litwy.
Rząd litewski niejednokrotnie oświadczał ws'ystkim,
że stosunki

Kościoła

ostatnim

polskiem Wilnie.

#

trzecią
władzą

litewski nadal

siebie na

wpobliżu

Dziś o godz. li-tej odbył się pogrzeb
śp. Tadeusza hr Rostworowskiego wśród licz

kolegów ar-

i akwarelowych,

Montwiłowskiej,

knem,

w pałacach Dobośni Bułhaków i Narowli
dziś, niestety, zniszczonych,
Horwatów,
płócien allegorycznych
szereg większych

od-

legjoniśći

olejnych

Różę.

przez

w

ziemiach zabranych. W Wileńskiej Dyrekcji
stworzył z gronem

mieście

do nieukończonego jeszcze obrazu, odchodzi dziś na Rossę, gdzie będzie spoczywał
spokojnie w ukochanym przez siebie
pię-

rozpoPo odzyskaniu niepodległości
czął w zakresie swego fachu prącę nadprzywróceniem polskiej
kultury
na
dawnych

Kolejowej

i córkę

wybudowanego

Św. jakóba, który był

wie i Bieniakoniach, odnowił i przerobił
szereg rezydencyj wiejskich, jak w Landwarowie i Duniłowiczach, oraz postawił szereg gmachów

2 domu

ul.

Kre-

Šobotnikach,

lat stał się * naszem

ziemianina lidzkiego

W ciężkich czasąch ucisku rosyjskiego
doprowadził do końca budowę
trzydziestu
blisko kościołów, z których
największe w

Maiatach, Białej Wace,

do

postacią ogólnie znaną i kochaną.
Jego nagły zgon
okrył
żałobą
żonę
Zofję z Oskierków,
oraz
syna
Andrzeią,

osiadł

i Paryżu

Monachium

w Krakowie,

w Wilnie,

Po

plakiete

odznaki Frontu Lit. Białoruskiego, noszoną dziś przez stutysięczną rzeszę dawnych
żołnierzy z nad Dźwiny, Berezyny i Ptyczy,

do Akademji Sztuk Pięknych w Petersburgu, której wydział architektury ukończył
Zz odznaczeniem.

tego utalentowanegeł

miątek i nie opuścił je ani przy
najeździe
bolszewików, Niemców i Litwinów, przeżył
z Wilnem całą radość
oswobodzenią,
dał

w

w

z dorobku

Ś. p. Tadeusz hr. Rostworowski był jednym z pionierów kultury Wilna i Wileńszczyzny. Ukochał to miasto pięknych pa-

syn

międzynarodowego

Hadze.
. Po skończeniu gimnazjum

lony z rezultatu.
swe

r.

kilkudziesięciu
PARYŻ, 27.8. PAT. W przemówieniu, wygłoszonem z okazji podpisania leży stylową odbudowę
paktu, Briand zaznaczył, że wielką zaletą paktu Kelloga
jest obudzenie pow- dworców, robiących rączej wrażenie zaso
szechnej nadziei. Nie trzeba jednak — rzekł — aby nadzieja ta została zawie- bnych dworów wiejskich, a nie nic nie módziona. Pokój
proklamowany *jest rzeczązdobrą i to jest już wiele, jednakże wiących urzędowych gmachów. Przyczynił
trzeba będzie pokói ten zorganizować. Rozstrzygnięcia przy użyciu siły trzeba się do powstania Tow. Techników w Wilnie
i był jego długoletnim prezesem.
będzie zastąpić rozstrzygnięciami na gruncie prawnym.
architekturą zajmował się zmarły
Poza
z zamiłowaniem małarstwem. Kilkadziesiąt

no, swą

W lipcu r. b. upływa akurat 40 ląt od czasu, kiedy john Boyd Dunlop opatenpierwszą oponę pneumatyczną. Dunlop wówczas zaprzestał pracować jako weterynarz w Belfascie, gdzie w jego zakłądzie największym w Irlandji -- pracowało

albowiem

o godz.

minister

1860

pozostało
artysty.

Romana, właściciela Kowaleszczyzny w ziemi łomżyńskiej i Marji z Glogerów, a brat
artystów malarzy, Stefana i Stanisława, muzyka Karola oraz prof. Michała obecnie

polskiego orła białego, zawsze stanowi główną troskę
Litwy. Jednskże sprawiedliwość jest, zdaniem Woldemarasa, po stronie Litwy i dłatego też cały naród litewski
popiera politykę rządu w kwestji wileńskiej. Walkęo Wil-

tował

mały,

przemówienie

głos

nie uspokoi się bez Wilna”. Ta
część terytorium Litwy znajduje

Niezwykła historja powstania
opony pneumatycznej.

gnąć, aniżeli

się w sali Zegarowej.

O godz. 14 min. 35 przybywa sekretarz
stanu Kellog, a zaraz za nim nadjeżdżają i inni pełnomocni sygnatarjusze poszczególnych państw.
‚

Kowno“

z ziemią przypadało

28, r. urodził się 22. III

PARYŻ. 27.8. PAT. Poczynając od godz. 14-ej, szereg wybitnych osobistości, zaproszonych do wzięcia udziału w uroczystości podpisania paktu, potępiającego wojnę, zaczyna napływać

kongres

Czierdziesfolecie.

Pośmiertne wspomnienie.
Ś. p. Tadeusz hr. Rostworo wski, zmarły
a atak serca w Wilnie dnia 22 sierpnia

Jak się odhyła ceremonia.

są

du, bo Polska była państwem narodoTo nie jest tak pojmowane jak u wościowo niejednolitem, bo nasze niżJerzego V-go, który mówi „moi żołnie sze warstwy społeczne wychowane zo
rze”, bo tak mu mówić nakazuje prze- stały w negacji państwa, a nie w kulpis prawa konstytucyjnego. Piłsudski cie państwa. Nam jest potrzebna siłgdy mówi „moi żołnierze”, to czuje, na władza państwowa, nam jest poże oni są naprawdę jego.
trzebna dynastja. Musi ją powołać Pił
Podobnie mówił Napoleon.
jakie sudski raz bo stworzył państwo, dwa
miał do tego prawo? Przecie żołnierz bo obalił konstytucję. To są dwa ponależał do Francji, a nie do tego gen- wody dla których
odpowiedzialność
jalnego Włocha. A jednak gdyby nie historyczna zmusza go, by dał Polsce
genjalna indywidualność
Napoleona, najsilniejszą,
najtrwalszą
podstawę
żołnierz francuski nie
maszerowałby praworządności. Polska musi się zratak do Egiptu, Madrytu, Sałamanki do stać i dlatego potrzebna jest nam dyWilna. Napoleon dał Francji
całkiem nasja.
W Polsce zamach
stanu w
nową, całkiem inną treść życia.
swoim czasie był wyższą koniecznośTo samo można powiedzieć o Pił- cią, był zbawieniem, ałe każde narusze
sudskim i Polsce.
nie prawa posiada swe złe konsekwenNależę do szkoły
która uważa, że cje. I te złe konsekwencje muszą być
państwo jest wynikiem władzy, produ- znihilowan e
przez rzucenie kamienktem władzy. W nowoczesnych ustro- nych fundamentów
pod stałość wła-

jest zaprzeczeniem

Pakt Kelloga już podpisany.

wyznaję, która jest odwróceniem wierzeń nacjonalistyczno - demokratycznych.
Władzą, która
stworzyła W.
Księstwo Litewskie była dynastja Jagielłlonów. Dziś rola dynastji jest bar-

V =>

«0 kocha”, na. Wielkanoc Wilno z prezentem mu damy*. Prezent wspaniały.
i gdy
inyślę, że
nie
sądząc nawet o ważności
wwilna dla nas,, jako prezent, jako pieszczoтка dla serca Komendanta, wielešcie mi dai i gdy pomyšlę, že tam gdzieš na Rossie
u wrót cmentarza mogiłka za mogiłką leży
jedna przy drugiej, jak żołnierze w szeregach, ci co życie dali,
by Komendantowi
serce pieścić.

SŁOWO

cama!

4

SACBEM

2

drogo-

po
0

—

w

wej, planu miast, mapa
iurystyczna;
oto wykresy graficzne z działalności

ła Szkoła Tkacka Anny Mohlówny) a
na Wystawie Regionalnej ma tylko całą

podaje
do wiadomości
publicznej
Bank Gospodarstwa Krajowego z zakresu
udzielanych
kredytów
oraz

synteiycznych, obrazujących
rozwój i.
stan ekonomiczno-administracyjny calego województwa.
Oczywiście publiczność, jak zwykle publiczność,
osobliwie
gdy
jej
napłynie cała masa, tylko przeciąga
mimo tych wykresów,
map, tablic, co pochłonęły bezmiar
roboty

Państwowego Banku

Rolnego, oto co serję,znakomicie wykonanych wykresów

wkładów... Oto stan i rozwój pomocy

lekarskiej u nas... A oto imponujący
dział wystawowy wileńskiej
Dyrekcji
Kolei Państwowych,
pokaz remontowania wagonów, rozwoju warsztatów,
modele
dworców,
mostów
i wież

około

ich zestawienia

i graficznego

wykonania. Płynie kurytarzami, przepływa procesją przez sale,” Bezmyślcjalny kiosk
poświęcony...
jedwab- nie, machinalnie
wodzi po Ścianach *
nictwu, które Dyrekcja zaprowadza i oczami; a jeśliby kto i chciał zatrzy‹
popiera. Oto całe kupły okazowych mać się
dłużej
przy jakim
najbarkokonów w kraju naszym
wyprodu- dziej go interesującym wykresie,
nie
kowanych. Drzewa morwowe
rosną dadzą mu postać spokojnie ani chwili; *
już i pięknie rozwijają się np. w Sta- zaszturchają,
napotrącają,
wreszcie
rosielcach i w Landwarowie a osłania- uniosą z falą przypływającego
i odją plant kolejowy między Białymsto- pływającego tłumu. Można, ani słowa, >
kiem a Łapami (bo aż tak daleko się- wybrać wczesną porę, kiedy
publiczciśnień. Oto nawet...
wynalazki
cowników dyrekcji; oto
nawet

ga obręb Dyrekcji wileńskiej).
ny

szczegół

oczywiście

ргаspe-

Drob-

ność

nie

zaczeła

jeszcze

tłoczyć

się

i

w porównaniu

do woli przestudjować
wystado ogromnego zakresu jej prac i za- wę wojewódzką. Lecz — ileż tu wydań lecz przytaczamy go dla uwidocz- kresów i map zawieszono (z koniecznienia,że w każdym dziale sze- ności,
dla szczupłości miejsca) tak
rokiego pakazu Wileńskiego
Urzędu wysoko, że kark się rezboli, oczy od
Wojewódzkiego znajdzie się zawsze— wytężania wzroku odmówią posłunawet dla najbardziej przeciętnej pub- szeństwai straciło się tylko dużo czaliczności —coś ciekawego do oglądania su nie osiągnąwszy w całel pełni zaa... niespodziewanego.
mierzonego rezultatu.
Wszystko zaś, co się w tej chwili
To też poŚpieszamy już
obecnie.
mówi
O
wspaniałem
sprawo- na tem
miejscu
zwrócić
się do
pzdaniu
wystawowem Wileńskiego wojewody wileńskiego z gorącą proUrzędu
Wojewódzkiego,
stosujemy Śbąo utrwalenie
tego oto nielinję w linję, punkt w punkt do po- zmiernie ciekawego i doniosłego
pokazu wykresowo-poglądowego Nowo- kazu
sprawozdawczego,
o
którym
gródzkiego
Urzędu
Wojewódzkiego. właśnie mówimy.
Wystawa dobiegnie
Tgiko, ;że
pokaz
nowogródzki ma do końca w oznaczonym lub prolongłówny swój pokaz poglądowy,
po- gowanym
terminie; Bniezliczone wyszczególnemi
powiatami,
mieszczący kresy, mapy, etc. pozdejmowane
ze
się w gmachu Wystawy Rolniczej (by- ścian sal i kuryta.zów
powędrują...

4

"Targi I Wystawy

SŁOW©G

Przyjazd Ministra Pełnomocnego dr. K. Berfoni.

i traw z 1 me-

tra kwadratowego przy
stosowaniu
rozmeit.
kombinacyj nawozowych na

26,6,

zajęcia

w granicach

od

- KRONI

15 do 60 proc., na po-

jest dla

sadownictwa.

Odnośne

wykre

Sy obrazują stan sadów, uwidoczniają
korzyści prawidłowo
prowadzonej go
spodarki.

W

ogrodzie

Bernardyńskim

znaj-

duje się pokazowy ogródek włościań-

Gzy byłeś już na

Tutgach-Wystawie?

ski z uwidocznieniem zalecanego płodozmianu.
Dział produkcji zwierzęcej. Tu, w
gmachu szkoły tkackiej, znajdujemy
wykresy, mapy i tablice statystyczne
obrazujące
działalność
inspektoratu
hodowlanego i wyniki
jej oraz stan
hodowli — a więc dotyczące:
pokazów hodowlanych urządzanych staraniem związku
wspólnie z sejmikami,
_ ilości okazów - przyprowadzenych na
pokazy i nagrodzonych,
rozmieszczenia poszczególnych
ras bydła, koti,
trzody chlewnej, efektu jaki mógtyby
być osiągnięty przy zrzeszaniu się w
spółdzielnie, rozmieszczenie organizacyj hodowlanych, rozwoju młeczarstwa, liczby gospodarstw
zajmujących
się pszczelarstwem,

Į

się

' WYSTAWA

ROLNICZO -PRZEMYJŁOWA
18/8-9/9w WILNIE 1928
KONCERT

pszczelarski.

pod

ryty słomą, mający formę snopu. Tu
'—wykresy dotyczące ilości wydobywa
nego

miodu,

miodarki

i t.

p.

obok

pawilonu — kiosk z ptakami śpiewają
GQMi wystawiony przez
związek hodowców drobiu.

dyrekcją
OSY:

GIEŁGA
Dewizy

spodarstw. Dział ten powinien wzbudzać
jaknajwiększe zainteresowanie,

SSD

AL TDI

do archiwów wojewódzkich wydziałów

i oddziałów, jeżeli

powiatach.

nie starostw

| — aby je kiedyś

po-

mieć

znów przed oczami w takiej pełni, w
takiej
oblitości,

ileż potrzeba

bedzie

zużyć zabiegów i trudu!
A
jest to
przecie
materjał
statystyczny pierwszorzędnej wagi nietylko dla historji
naszego kraju, jego geograiji, jego
etnografji, jego stosunków narodowo-

ściowych i t. p. lecz i dla wielu, wielu

Spraw
i
kwestyj
natury socjalnej i politycznej.
Otóż, dlatego aby
tak drogocenj materjał nie uległ rozproszeniu i
į žarnowaniu, należałoby
koniecznie
przenieść go w całej pełni do specjalnego wydawnictwa, ułożyć z niego

książkę,
poprzedzoną zarysem
dziejów Wileńszczyzny, może nawet
jałogo

Kraju,

0 dziś dzień.

Taka publikacia

zaprezentowanych

wojny

ilu-

reprodukcja-

zmniejsozne.ni

Aron

fi

od chwili ustania

na

wystawie

jykresów i map, odpowiednio skomentowanych, utrwaliłaby znakomicie
Jnazawsze:

I

RO

9raz

ekonomi-

obraz

-administracyįnego

rozwo-

kulturalnego

1928 r.

Sprz.

TT

AI

356.60
43,17
8.88
34.74
26.36
171.25
238,15
125.35,5
46.47

już

upłynionego,

oStatniego
cią.

Е

Zbieramy si ię

ae hawem
do

dziesięciole

przeciei

uroczyście

zeszonej

Polski.

święcić
odświęc
ić

TIT TI

Wileńskie

zmiernie

filozoficznie,

nie

cofając

się

tym razem
wobec
„wielkich“ słów)
sprzęgnięta
z dwóch
wystaw: niezmiernie - aktualnej
województwa
i
retrospektywnej "kulturalno-artystycznej, jest to, krótko
mówiąc, cały
sul
generis
Świat,
budzący
mnóstwo
całkiem
nowych,
niespodziewanych wrażeń, powodujący nie-

sensacyjne

a.

bardzo — przyjemne

odkrycie, podniecający

mogłoby

rozporzadzenia

2 marca

żne

1928

Maoistrat

Rady

rolnej.

wzywa

osoby,

Zełaszać

winni

osoby

tnie

do wielu, wie-

niejako w

działalności

z natury

plonów

Oddziału

jeszcze w Urzędzie
na

ziemię

zmieniony

WYPADKI

krótkich

Dochodzenie

wa-

Mickiewicza

Dział

przy

S TTEN NTT

17.00—17.20:

Muzyka

nowych.

adena
kameralny.

19,00—19,25:

Audycja

poleca:

4 y

(UJ

4

gii

z

Katowic:

z Warszawy:

OD

ааО

e

Gimnazjum Ć Kluczowej
(BISKUPIA
poszukuje

Tr. ansmisja

muzyki

12--5)

kwalifikowanych

nauczy-

d

cieli jęz. polskiego, przyrody i geografii, dla kl. VII i VIII.
ай

tane-

KOLOR NATURALNY
©
—
8 BEZWARUNKOWO NIESZKODLIWY

UMERIE D ORIENT
DARF
WARSZAWA * WARECKA9

i BAMECGEGSEBIMABEZE

woda kolońska oznanej

jakości

doborowej

orygina!ne tylko firmy

Jlennyk > ak. Pozna

NILU

(PRZEDAI

EDA

Oskara Oojnowskiego
mentu

Podaję do wiadomości, że na podstawie zezwoleń
Służby Zdrowia — sprzedaję specjalne mieszaniny

Specyfik pod nazwą:
„Zioła przeciwko wrzodom i nowotworom
(Rejestr Nr. 1149).
Specyfik pod
„Zioła

przeciwko

Specyfik

„Zioła

przeciwko

oraz

atonji

Specytik
„Zioła

przeciwko

Znak

pod

i blednicy“

:

nazwą:
artretyzmowi,

po-

dagrze i ischiassowi“
(Rejestr Nr. 1150).
„Zioła

przeciwko

pod

chorobom

i pęcherza”

Specyfik pod nazwą:
„Zioła przeciwko niedomaganiom skrofulicznym*

(Rejestr Nr. 1152),
i epilepsji"

@

1)

zastrzeżony.

A

prawnie zastrzeżony.

woreczka

prawnie

zastrzežony.

prawnie

zastrzeżony,

SZAŃR”

m
słowny

prawnie zastrzeżony.

„EPALOBIN”
Znak

(Rejestr Nr. 1154).
3

słowny

Znak

Specyfik pod nazwą:
przeciwko cierpieniom wątrobianym,
żółciowego i kamieni żółciowych

słowny

slowny

Znak

Specyfik pod nazwą:
przeciwko chorobom nerwowym
(Rejestr Nr. 1151).

prawnie

„„UROBIN“

nazwą:

(Rejestr Nr. 1147).

„Zioła

Departa-

„ARTROLIN“
Zuak

'nerek

—

»»&
№ RIZAN”
Znak słowny prawnie zastrzeżony.

nazwą:

reumatyzmowi,

słowny

„GAR

kiszek“

1148).
piucnym

Wewnętrznych

„„CAKNCEROL”
Znak

(Rejestr Nr. 1153).

Specylik

listopadzie

pod

chorobom

na kiszkach“

Ministerstwa Spraw
ziół (Specyfiki):

nazwą:

wymiotom

(Rejestr Nr.

Rządu

Pogorzel-

UŻYWANE.
`

cyjny, sportowy i inne,

„Zioła

Stefana

*RATEUR

SE

KUPUJE KSIĄŻKI

я

22,00--22,30: Transmisja
z Warszawy:
sygnał czasu, komunikaty:
P. A. T., poli-

zamie-

W

wesoła.

20,15— 22,00: Transmisja koncertu wieczornego z terenu Targów Północnych.

z Warszawy,

NV

DEGENE:

g. Te.

Zamówienia zamiejscowe wysyła
odwrotnie za zalicz. poczt.

19,25—20;00: Audycja literacka.
20,00—
: Komunikaty.

22,30—23,30:

wz

gramofo-

Transmisja

18,00—19,00: Transmisja

Z

NIEDOSTRZEGALNIE
TRWALE USUWA
`
lino

Materiały pismienne

o I Targach

z płyt

A A

ESRO ZZ EZ ESEO KIE KO KO EOLO НБ

i używane

RADJO.

Północnych.

Sekretarjat czynny od g. 4—7.

i

SZKOLNE KSIĄŻKI
nowe

5.

i orkiestrowych, śpiewu solowe-

teoretycznych.

i

i

iii

i

16,30—16,45; Chwilka litewska.

cznej

ul. Dominikańska

Klasy wszystkich instrumentów solowych

|

sygnał czasu.

Na

Konserwaforjum Muzyczne w WIINIE c prasamo
go, przedmiotów

doko

i likierdw. o-oyce

ER2 ŁYATAWŹ TAB ABZTERZ CJ ADAK WRP SETKI CHU URO CB
ausa
a

Początek zajęć dn. 1 września.

Wtorek dnia 28 sierpnia 1928 r.
13,00—
: Transmisja z Warszawy:
16,45—17,00. Wiadomości

ЛУ ПЛИ

i

KTS NTT

twa

Koncert

ОБТВ ОИ
i

i

p

ul. Mickiewicza 41

ginal.

$POŻYWCZY.

Uruchamieny zosfał sklep win, wódek
Е0 ОЛЕ

I KRADZIEŻE.

że kradzieży

13.

konfekcji męskiej i galanterji,

$KLEP

udała się o pomoc do policji, gdyż mąż jej
Adam, po uprzedniem zabraniu 700 zł. wyszedł z domu dn. 10 b. m. i ślad po nim za-

Vis

kuratora
p.
skiego.

lat 54.

dojsbowe Zjednoczenie *pożyGcze

Korzeniewskich.

sióstr Korzeniew-

ustaliło,

kinowa zamieszkała

produ-

odcinku
„Słowa*
Regjonalnej typowy
podsunął mi
pod
zresztą szącowne
Wileńskiego a miaobecnego naszego

zmarł w wieku

Fren-

nała służąca poszkodowanego
Franciszka
Niewiadomska. Rewizja przeprowadzona w
jej mieszkaniu przy ul. Arhanielskiej 59 ujawniła część skradzionej bielizny. Służącą
złodziejkę aresztowano.
‚ — (r) Mąż ulotnił się. Konstancja Tow-

dab
Р. 5. W niedzielnym
poświęconym Wystawie
lapsus linguae
pióro nazwisko, bardzo
byłego Kuratora Okręgu
łera Oczywiście na myśli

i ciężkich cierpieniach

RODZINA.

— (r) Służąca złodziejką. Dawid Heller
zamieszkały przy ul. Nowogródzkiej Nr. 7,
po skonstatowaniu, iż został okradziony z
bielizny, wartości pół tysiąca złotych, zawia
domił o tem policję.

B-CN)

rze-

E.

А.

P.

S.

i nowy.

(utworzonego

w

Wileńska,

siósr

choreograficzne

pięcioletniej

Delegata

powiadamia

z K.

— Sprostowanie. We wczorajszej dwuszpaltowce p. t. „Stara historja“ (str. 2-ga)
wkradła się nieścisłość. Zabójstwo i samobójstwo
miało miejsce nie w Wilnie, jak
mylnie mógł
zrozumieć
czytelnik, lecz w
Przemyślu.

1922 r.) zorjentować się w całej tej
pracy kultura'nej podjętej na gruncie
naszym w równym stopniu zaniedbanym jak zachwaszczonym.
Plon
już
jest. Owoce już są. Po uczynkach ich
poznacie ich—jak pisał, jeśli się nie
mylę, Apostoł Jakób.
Cz. 4,

czy,

(może łącz- Sztuki

obliczu

smutkiem

Eksportacja zwłok odbędzie się dziś we wtorek dnia 28-go
sierpnia r. b.o godz. 1p. p.z mieszkania przy ul. Wileńskiej 39.
O czem zawiadamia pogrążona w nieutulonym żalu

W programie:
Grieg — Au printemps,
Kalman — Boston, Rachmaninow — Danse
militaire, Meizel — Serenade, Harry Akst—
Charleston.

fizyczne i prawne

KDOS VST TROSAI

Po

skich cieszą się zasłużonem powodzeniem.
Od wczorajszego program tańców komple-

pradukuiace, handluiace i przechowywajace
płody rolne, oraz posiadające bydło, trzodę
i owce.
Winni wykroczenia przeciw przepisom te
go zarządzenia ulegną karze.

INIT PT

wojenny*

L. Detkowskim,

A. Łodzińskim,

— Występy

Ministrów

r. o statystvce

1928 r.

(Właściciel farfaku).

5 zł. wcze-

są na występ sióstr Korzeniewskich.
Ceny miejsc od 50 gr. do 3 zt. 50 gr.

Występy

szkałe na terenie Wielkiego Wilna. posiadające obszary rolne, bvdło, trzode i owce do
zarejestrowania w odnośnych biurach meldunkowych o stanie posiadania w terminach:
str ilościowv stanu zwierząt qoSpodarczvch winien być zgłoszony do dnia
5 września r. b.
2) rejestr produkcji
rolnej do dnia 5 lHstonada
r. b.

lu arcyzbawiennych refleksyj,,.
A może najgłębsze z tych refleksyj

dziesięciolecie budzi pokaz—niestety,
Nie

z dnia

S INIT

tylko fragmentowany— Oddziału
Wileńskiego
Urzędu
Wojeje ś
NOwogródzkiem?)
wziąć pięk- wódzkiego.
ty” i „gpoważniejszego udziału w
Składa się zaś przytem tak szczęśliOdjak
zi
e c
wydają
ksią
ż- wie, iż w czwartym
zeszycie
wileńkę, 0 której rój
о
skiego
czasopisma
„Zródła
Mocy",
: Jie piszę tu —
jak zresztą každy który niemal
przed
chwilą
ujrzał
wid * — przewodnika
po
Wystawie Światło dzienne,
sam
p. kierownik

: ’Жёйішо

podstawie

produkcji

27 sierpnia

lat 61.

Łazarz SZEJNIUK

postaci

skich. Bilety wzięte na „Chrześniaka*

į

Statystyka

„Chrześniak

maj. Trościeniec

lach głównych. Po przedstawieniu
„Chrześniaka* występ taneczny sióstr Korzeniew-

Regjonalnej.
Nie obowiązuje
mnie Oddziału Sztuki proi. J. Remer ogłoŚcisłość katalogowa.
Nie miejsce na sił obszerne sprawozdanie z dotvchnią w gazecie. Chodzi
mi jedynie o czasowej działałności Oddziału oparwypuklenie kardynalnych cech Wysta- tej na tych a tych,
przyznanych
mu
wy
Regjonalnej,j
o
zwrócenie kompetencjach. Praca ta, nader skruuwagi to na tę jej
stronę, to na pułatna
i precyzyjna,
jak zresztą
jej Ścisłej wszystko, do czego
drugą, o przypomnienie
ręki przykłada
łączności z „minionemi laty" tudzież prof. Remer,
ukazała się
też w odjej ogromnego — mojem zdaniem — dzielnej odbitce o 23 stronicach zwalznaczenia dla „lat przyszłych”.
tego druku.
A osobliwie po
Wystawie RegjoCzerpiąc intormacje z tego doskonalnej trzeba chodzić odkrywając raz nałego źródła
zawierającego
„dane
po raz te perspektywy,
które rzeczowe po raz pierwszy
publicznie
Ona na przyszłość otwiera.
Nie prze- zarejestrowane", postaramy się oŚwieoczając żadnego m o ra łu,
żadnej tlić jedną z bardzo a bardzo
donionauki, której się niemal każdy szczegół, słych gałęzi opieki
państwo- |
z pośród nagromadzonych
na
Wy- wej,
która pod neologiczną nazwą
stawie Regjonalnej, nasuwa. Wystawa „regjonalizmu“ roztaczana
jest
nad
Regjonalna,
sprzęgnięta
niezmiernie Krajem naszym.
pomysłowo
(wyraziłbym
się:
nieBędzie to najlepsza sposobność,

lui stanu
Województwa jedno przewartościowanie
utartych
Wileńskiego, w ciągu pra- pojęć, otwierający Oczy na niejedno

Wle

(0)

drugi

zmarł

klówna, L. Śniadecką i D. Lubowską w ro-

sierpnia.

kcii rolnej,
Kupna

357.50
358.40
43,27,5
43,38
8,90
8.92
34,83
34.92
26,42
26.48
171.68,5 171.68
238,75 , 239,35
125,66,5
126.97,5
46,59
46,71
212,55

—

od 50 gr. —

Brusikiewiczem,

Konierencja w sprawie Powsz. Wvsta
wy Krajowej. W dniu wczorajszym odbyła się w lokału Urzędu wojewódzkiego konferencja w sprawie prac przygotowawczych
do Wystawy Poznańskiej.
W konferencji
tej wzięli udział przybyli specialnie na Targi: Minister pełnomocny dr. Karol Bertoni,
Komisarz rządowy dla P. W. K. w Poznaniu, przedstawiciel Min. Rob. Pablicz. inż.
Konopko oraz liczni przedstawiciele miejscowych władz i organizacyj społecznych.
— Dyrekcja Państwowej Szkoły powszechnej przy Seminarjum naucz. żeńskiem w
Wilnie, przyjmuie wpisy do I, II, III, i IV
klasy od 9 - 12 i od 3 - 5 w dniach 29,

30 i 31

WA RSZAWSKA

i waluty:
Tranz.

Holandja
Londyn
daje bowiem możność, bodaj czy nie Nowy-York
poraz pierwszy, orjentowania się co do Paryż
rzeczywistego układu stosunków w go Praga
spodarstwach drobnych. Podstawą tu Szwajcaria
jest rachunkowość prowadzona obec- Stokholm
nie przez Związek
w 80 gospodarst- Wiedeń
wach.
Włochy
Ciekawe są wykresy dotyczące or- Marka niem.

M. Salnickiego.
AR

27 sierpnia

Dział rachunkowości drobnych g0-

SERTORI

SYMFONICZNY

cenie

Wyrwicz-Wichrowskim,

—

rozpowszechnienia

pawilon

po raz

RÓŻNE.

POŁNOCNE

w

18.30 w kasie teatru. |
Początek przedstawień
punktualnie
o
godz 2o-ej..
— Teatr Polski (sala „Lutnia*). Dziś

na rek szk. 1928-29.

J

Osterwą

śniej do nabycia w kasie wejściowej Targów Północnych - a wieczorem od godz.

— Przedszkole Pol. Mac. Szk. Z dnitem
27.8. Zarząd P. M. S. im. Sienkiewicza przyj
muje codziennie od 4 do 5 i pół po połud.
w swem lokalu
(Wiłkomierska 1) zapisy
dzieci w wieku 4 - 7 lat z okolic Mostu Zie
lonego i Snipiszek do swego przedszkola

posźczególnych typów uli i t. p.
OBobno w ogrodzie Bernardyńskim

„znajduje

|

w

z głębokim

B.

jutro t. j. we wtorek, dnia 28 b. m. —
powieść sceniczna J. Żuławskiego -- „Eros
i Psyche w oryginalnej inscenizacji Redu-

lice. (Projektowane są spacery do Werek i
Trok). Wycieczka ta liczyć będzie około 60
uczestników.
— Harcerze górnośląscy na Targach. Ogólne zainteresowanie budziła
wczoraj na
gruterenie Targów i Wystawy Rolniczej
pa harcerzy w oryginalnych kapturkach zie
lonych. Jak jeden mąż opaleni, rośli, tryskający zdrowiem goście okazali się harcerzami - ślązakami. Prócz Targów goście zwie-

dzali też miasto.

O czem

TEATR I MUZYKA.
— Reduta na Pohulance. Dzis powtórzenie tragedji St. Żeromskiego
„Suł-

ty. Bilety

właściciel

cierpieniach

Eksportacja zwłok z Wileńskiej Polikliniki Litewskiej do kościoła
św. Jakóba
nastąpi w dniu 28 sierpnia r. b. o godz. 6-ej p.p.
Nabożeństwo żałobne i pogrzeb z kośc. św. Jakóba na cmentarz Bernardyński odbędzie
się w dniu 29-go sierpnia r. b.
o godz. 9 i pół rano.
,

KA

kowski”, z Juljuszem
tytułowej.
|

Słuckiego,

ciężkich

5

—

i

o
z

domowe

prywatne — 3,1
dni swiąteczne —
18.0, zajęcia uboczne — 2.0 i dnie nie
czynne — 11.7 proc. Mężczyźni próżnują więcej bo 11.5 — kobiety 7.7.
Stosunki kredytowe przedstawiają
się bardzo niewesoło: na pożyczki pry
watne przypada 56 proc. przytem wysokość ich oprocentowania
waha się

Mińskiej, pow.

przeżywszy

osobistego.
P. Minister ma zamiar
zwiedzić Targi Północne i Wystawę.

WTOREK
życzki zaciągane w instytucjach drob28
Dziś
Wschód sł. g. 4 m. 45
poletłach zakładanych przez Związek; nego kredytu 27 proc., w Banku Roldla tegoż celu służą słoiki szklanne z nym 9 proc., niekorzystających z po- Augustyna
Zach. sł. o g. 18 m. 37
ziarnem, zaopatrzone w podziałkę.
: życzek 8 proc.
„ „jutro
Sczególnie
dobrze prezentuje Się
Niemniej ciekawy jest wykres docięcie św. J.
wystawa lnu. Doświadczenia z posz- tyczący kosztów utrzymania
rodziny
czególnemi gatunkami
(dziśnieńskim, składającej się z 4-ch osób. Koszta te Spostrzeżenia
meteorołogiczne
wetožynskim, holenderskim, łotewskim wynosiły w r. 1926 - 27 — Szł. 33 gr.
Zakładu Meteorologii U. S. B.
i Saginau Fiber) przemawiają bezkon na rodzinę. Zastanawiającem jest niez dnia — 27-VII 1928 r.
kurencyjnie za dziśnieńskim. Wdłuż na znaczny wydatek na mydło (16 zł. ro| 258
ścianie rozmieszczono przeszło 60 pró cznie), cukier (26 zł.), naftę (10 zł.) Ciśnienie
średnie w m. |
bek Inu z najrozmaitszych miejscowo- id
Ści województwa. Staną te próbki do
Dalej rachunkowość stwierdza, że Temperatura J
konkursu
urzędowego
z inicjatywy dochody brutto z ! ha tem większe są średnia
+ 1900.
Związku — zakwalifikowane do nag- im mniejszy obszar gospodarstwa. W
ród zadecydują o ziarnie
najbardziej 5-cio hektarowym gospodarstwie 1ha Opad za do- i
1
|
nadającym się do siewu. Tuż znajdu- daje 460 zł., zaś 40-hektarowym tylko bę w mm.
ja się liczne próbki Inu przerobionego 220.
Wtych większych
gospodarstłudniowy
— włókno międlone, roszone, trzepa- wach hodowla zwierząt daje niewspół Wiatr
przeważający |J Południowy.
ne, dalej rozmaite gatunki si. mienia, miernie mniejszy dochód niż produkcja
oleje, makuchy. Wykres przywozu i wy roślinna.
Uw agi: pochmurno, deszcz.
wozu siemienia lnianego i włókna uzu
Pozostałe wykresy obrazują produ Minimum za dobę —GC.
pełnia część Iniarską.
kcję na skomasowanych i w identycz- Maximum na dobę 22>C.
R
a Z wykresów w dziale produkcji ro nych warunkach znajdujących się nie- Tendercja barometryczna: spadek ciśnieaia.
śfinnej wymienić należy dotyczące do- skomasowanych gruntach, wydajność
EISS
świadczeń i miejsca nawozów sztucz- gospodarki prowadzonej intensywnie a
SZKOLNA.
nych. Stwierdza się spadek ilości doś- ekstensywnie, opłacalność hodowli dro
wiadczeń — jest to wynik ujęcia doś- biu.
Z. MŁ z Nowogródka na
— Wycieczk.
wiadczalnictwa
w całkiem
Dział ogólno - organizacyjny. Tu Targi. Związek
Miodzieży Wiejskiej Wojekonkretne ramy. Ilość nawozów sztu- zobrazowany został
całokształt dzia- wództwa Nowogródzkiego mając na myśli
zapoznanie młodzieży z Targami i Wy
cznych sprowadzonych staraniem Zw. łalności Związku i rozwój jego prac.
wą Rolniczą urządza w dniach I - 4 wr
stale wzrasta.
nia wycieczkę zbiorową. Wycieczka zwiel
Osobny
przedział
przeznaczony
dzi prócz Targów i Wystawy Wilno i oko-

—

TT RAT

plon żyta owsa

zajęcia

po długich

Minister Rolnicfwa w Wilnie.
Dzis o godz. 8 rano
przybył do
Wilna p. Minister Rolnictwa
K. Niezabytowski w towarzystwie sekretarza

Te.

Ignacy Korkozouicz
Ziemi

3675-0

nawcżo

ganizacji pracy. W ciągu roku przypada dni pracy: produkcja rolna - 23.5
proc., zwierzęca — 11,9,
ogólna —
3,2,

:

Przybył do Wilna Minister Pełno- Prezydjalnego p. W. Piotrowicz. Pan
mocny dr. Karol Bertoni w towarzy- Minister
udał się na teren Targów,
stwie inż. Konopki z Ministerstwa które zwiedził „szczegółowo, oprowaRobót Publicznych.
Na dworcu witał dzany przez dyr. Łuczkowskiego.
p. Ministra Kierowik Oddz.
Ogólno-

Eksponaty Zw. Kółek i Organizacyj Roln.EZ. Wil.
Eksponaty Związku Kółek i Organizacyj Rolniczych Ziemi Wileńskiej
mieszczące się w gmachu Szkoły Tka
ckiej można podzielić na cztery samodzielne działy: produkcji roślinnej, pro
dukcji zwierzęc ej, rachunkowości dro
bnych gospodarstw i ogólno - organizacyjny.
« Dział produkcji roślinnej. Są tu umieszczone rozmaite
odmiany żyta i
awsa. Osobne snopki obrazują porów-
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MŁODZIEŃCA* (Łowca posagowy) dramat w 10 aktach podług powieści Oktawiusza Fenillet'a, | „
IE REA „W rolach głównych: Włodzimierz Gajdarów. Suzy Vernon i Maly"
A
Deleshaft. Akcja rozgrywa się na tle najpiękniejszych zakątków Francji. Nad program: „MIŁY „am

MNARESZCIE NASTĄPIŁA UPRAGNIONA CHWILAM

(Wydział Ul. Wileńska 37- 51. Wystawy, ul. Szeptyc-
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posesji skanalizowanej
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i inni. Ceny

Węgrzyn

30.

_ od g. 4-ej. Następny program:
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nie z
utrzymafiem. wynajęcia

Wojewódzki

Publicznego)

wierzchowa

Dziś! Najpotężniejszy film produkcji krajowej wjg powieści Heleny Mniszkówny -TRĘDOWATA* dramat w
akt. W rolach tytułowych: najwyższy szczebel kunsztu artystycznego uroczą Jadwiga Smosarska, józ

ai. В Ożkobrakska 5 Ą

.
półkrwi

„10.30.
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Wanda”

Hligięki

ER

Publicz“

Ulubienica

KOLCZASTY* (Gehenna Jefca) dramat 3 w 10 айa;
kreacji o „DRUT
Wileńskiej POLA NEGR! w jej najnowszejPoczątek
g. 5-ej, ost. 10.30

Kulturalno-Oświatowy.
SALA MIEJSKA

KLACZ

19806
ZE

Ogłoszenie,
Zdrowia

—

i

Dziś rekordowy film. Clou obecnego sezonu. Nowy sukces naszej sławnej rodaczki.

„Bolonja

Wielka

J. Karlin,
—0
22.

się: ogłoszeń

Ul. Konarskiego Nr d. Niemiecka
—2417 m. 2 (róg Rzecznej zaraz za słupami)
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p
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Dziś premiera! Złota Serja „Sowkino* w Moskwie. Wielki dramat

KÓBIETA.." e
TĘSKNI
CZEGO
stów teatru artystycznego Stanisławskiego w Moskwie p. t. „DO
B. Czernowa, A. Krotow i W. Popowa. Piękna nowoczesną wystawą. Nadzwyczajna gra artysłów. Re

A.Mickiewicza 22.
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Zawalna

w ogro- kupić z okazji. Biuro

|cjepłe, dom

pomoce naukowe.

„Ra

odbywa

się normalnie kiedy nie kieruje nim posterun
kowy. Brzmi to paradoksalnie jednak, niestety, tak jest.
Jednocześnie zwrócić musimy uwagę, że
posterunkowi nie otrzymali widocznie dotychczas koniecznych instrukcyj w jaki sposób
regułuje się ruch podczas
przemarszu kofumn wojskowych. Zrozumiałem jest, że w
wypadku, kiedy oficer prowadzi
kilka, w
małych
odstępach po sobie
maszerująych
jednolicie skupionych w sobie jednostek
bojowych, ruch kołowy, a nawet pieszy musi
być zatrzymany, jednak nie może to mieć
zastosowania w wypadku przemarszu kilku n. p. kompanii,
bow'em _ publiczność
špiesząca do zajęć nie m : potrzeby tracić
drogiego czasu. W takich wypadkach należało by zrobić przerwę w
przemarszu oddziałów wojska aby przepuścić pojazdy i
pieszą publiczność.
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dezorjentuje tylko
kierowców i nie rzadkie
są wypadki, że po takim nicniemówiącym
geście powstaje zamieszanie . Bliskie są cza
sy, kiedy ruch automobilowy wzmoże się
jeszcze,”a wówczas takie traktowanie swoich obowiązków przez posterunkowych może mieć fatalne
skutki.
Nie będzie to ani
przesadą, ani złośliwością, ani wreszcie fan
tastyczną ironją, jeżeli powie my, że ruch
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ki. Tak byč powinno, a tymczasem posteprzez
runkowi bądź to żle wyszkoleni, bądźswojego

karygodną

90

o 1, ’| TGnoprzyŽ Miekiewicze
up 2 pokcie_
ВОр ta- | |intelif.
WER
R
Linteli
Teatr
rodzinie: „& tel. 905. O0-00l€.!
Dblice poglądo-

mu
(a obetnie R1E pieszy),
ieRODY6ruch kalowy,
Ps
śycie.
si być należycie regulowany, gdyż inaczej

kierowcy

własnym

przeszło

zapaśniczy.
walk
Dziś we wtorek 28-go sierpnia WIELKI PROGRAM ARTYSTYCZNY i dalszy ciąg
walczą: 1) Rewanż decyd. na żąganie Helczera, Helczer contra Rasso. 2) Waligóra contra Duęman iż
>
contra Garkawenko. Początek o godz. 8-ej wiecz. Bilety w kasie cyrku.
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ul. Wileńska 42,
__(były_maneż).
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> z
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przez pełniących służbę posterunkowych. _
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