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ui. Av. Mickiewicza 4, otwarta

miesięczna z odniesieniem do domu

zagranicę 7 zł. Konto
sprzedaży

detalicznej

!
GENEWA, 69. PAT.
' dzisiejszego posiedzenia

/ mia

cena

Ligi

czą

Narodów

przewodniczący

stanowczo niedopuszczalną, ażeby

Liga Narodów
mie na drodze
dzynarodowe
wewnętrznych
Norweski

|
I

w zamaskowanej
forokrężnej
przez
mięukiady mieszała się do
spraw członków
Ligi.
prezes
rady
miejskiej

Mowinckiel podkreślił wielką
doniosłość obowiązkowego roziemstwa, zaznaczając,
że
coraz
większa
ilość

państw,

a przedewszystkiem

mocarstw,

powinna

wiązkowi

rozjemstwa

narodowego

|
|

!

wielkich

stałego,

trybunału

głos,

wskazał

na

wielkie

znaczenie

w

roku

1927

przez

Światową

konie-

gk gospodarczą.
Hymans
sądzi,
nie może mieć miejsca pesymistyczny pogląd na
polityczne warunki
obecnych stosunków politycznych po- między ludami Europy". W. ostatnich
latach uczyniono znaczne
postępy w
sprawie
zbliżenia
niegdyś
wrogich
państw. Poważny niepokój wzbudzają
każdym

morzu,

razie

a

potężne zbrojenia

zwłaszcza

w

ua

powietrzu.

Istnieje niebezpieczeństwo, że wyścig
zbrojeń może dprowadzić do poważnych konfliktów.
Jednakże
Liga
Narodów
dzięki
4swym usilowaniom
wskazała
drogę
do poprawy stosunków.
Należy
tu
wymienić przedewszystkiem prace komitetu bezpieczeństwa
i rozjemstwa
jak również przygotowania do konierencji rozbrojeniowej Ligi Narodów.
Belgia—zakończył minister Hymans
poprze

wszystkie

te

dążenia

przez

szczerą współpracę.

Brianil o rozmowie

Niemiec.

Z kanelsrzem
kon-

, GENEWA, 6 9. Po dwugodzinnej

ferencji z Miillerem minister Briand oświad
czył dziennikarzom francuskim, że w cza-

4 4

ŁIDA—ul.
262

zastrzeżeń

co

Suwalska

do rozmieszczenia

Sprawozdanie

Belaerisa

uan Blocklanda
0 konflikcie polskekowieńskim.
6.9. PAT. O godz. 3 minut30 Prokope (Fin-

GENEWA
landj:)

otworzył

wierał dwa

posiedzenie

Rady.

sprawozdania

13.

CENY OGŁOSZEŃ: Wiersz milimetrowy jednoszpałtowy na stronie 2-ej i 3-ej 30 gr. Za tekstem 10 groszy
Kronika reklamowa lub nadesłane 40 gr. W n-rach świątecznych oraz z prowincji o 25 proc. drożej. Zagraniczne
50 proc. drožej. Ogłoszenia cyfrowei tabelowe o 25 proc. drożej. Za dostarczenie numeru dowodowego 20gr

ogłoszeń

Polski o pra-

popołudnia

Pomimo

i wielkiego gorąca posiedzenie wywołało

van

Blockland

„Jak |dotąd,

skim

k

i belgijskim.

Ze strony niemieckiej

delegacji docho-

6żą wiadomości, ze w konsekwencji dzisiejszej konferencji Brianda zjutroMillerem,
konfekanclerz niemiecki odbędzie
rencję z loreem Cushendunem, Humansem
i Scialoją, którym przedłoży konkretne
niemieckie:

propozycje

Razmowa Briand — Miillgr KOR=
' wersacją a nie negocjacią.
Prasa

berlińska

omawia

wczorajsze

spotkanie między Briandem a kanclerzem
Muellerem z wyraźną rezerwą.
:
Vossische Zeitung twierdzi „z optymi-

zmem, że wszystkie dotychczasowe
macje

zdają

się

potwierdzać

infor-

wczorajsze

wrażenie, iż wczorajsza rozmowa

między

*kanclerzem a Brandem aczkolwiek nie sta„nowiła

właściwych

rokowąń,

to

jednak

kwestję ewakuacji Nadrenji posunęła bar"dziej, niż można się było spodziewać.
„Vossische Zeitung" zastrzega jednocześnie,

wrążenia

że z tego pierwszego dodatniego

f mie należy wyciągać dalej

wnio--

idących.

sków, ponieważ owe rozmowy. zasadnicze
przybierają nieraz później zupełnie ZE
szczewyraz, gdy dochodzi do rokowań
ółowych.
.
;
R

Е

[)ёщзспе Aligemeine Zeitung zaznaczą

z pesymizmem,

że jeżeli

istotnie Briand w

rozmowie z; przedstawiciełami prasy nazwał
wczofajsze

spotkanie

z kanclerzem

gocjacją, ale konwersacją,

to

nie oc”

byłoby

to

niezbyt dobrym znakiem i zapowiedzią. Co
do dalszego toku rokowań.
|
:
Vorwaerts w depeszy swej stwierdza

mo”
najpierw, że jednym z najważniejszych
mentów

obecnych

we

wczorajszej

rokowaniach

rozmowie.

i W

francusko-niemie-

„ckich było stormułowanie obustronnego
"punktu widzenią. Z jednej strony Niemcy

* określiły dokładnie
swe podstawy moralne
i prawne, uprawniające je do żądania ewa-

*kuacji, z drugiej strony Francja przedsta”
„wiła swój pogląd na świadczenia, jakich

.oczękuje od Niemiec wzamian za ewakuację. Ponieważ kwestja finansowa była tu
właściwie

jedynym - punktem

przeto — jak

oświadcza

rozmowy,

„Vorwaąerts* —

kwestje bezpieczeństwa, a więc
Locarna
Wschodniego, czy też wyrzeczenia się przez

Niemcy Anschlussu, zostały usunięte
skusji.

z dy-

długa,

i „Vossische

kowieńskiego

nudna

i

sowna.

„Berliner

bezsen-

w depeszy

as Ties anei kis

Woldemaras oskarża

Polskę.

Nega:

tywne wyniki dotychczasowych rokowań*.
Depesza ta określa
mowę

mogę wobec Rady tylko rozczarowanie, ja<iego doznatem,
widząc, że pertraktacje bynajmniej nie dały tych rczulta- Woldemarasa jako niesłychanie dłutów, jakich można było się spodziewać.
ga
i nudną. Woldemaras przedstawiał
swoje zwykłe argumenty,
przy
któ-

Przemówienie
trwało

rych stosował taką
szczegółowość,
że w gorącej atmosferze
popołudnia

min. Zaleskiego

zaledwie 4 minuty.

opanowała

„ GENEWA. (telg. włpsny). Po odczytaniu sprawozdania ministra Beła€rtsa van Blocklanda zabrał głos minister Zaleski, który pokrótce zaznaczył,
że to nie Polska występowała wobec Rady Ligi ze skargą, iecz Litwa. Polska zastosowała się do grudniowej rezolucji Rady i z całą dobrą wolą przystąpiła do rokowań. O przebiegu tych uciążliwych prac, które niestety, nie
dały rezultatów, Połska iniormowała sekretarza generalnego Ligi, przesyłając odpisy not wymienionych pomiędzy stronami, jak również kopje protokułów posiedzeń konierencyj plenarnych i komisyj oraz projekty konwencyj.
Akty te zestały zakotnunikowane członkom Rady Głównej. Wobec tego stamu rzeczy minister oświadcza, iż w związku ze sprawozdaniem van Blocklan4
da niema nic więcej do podania.
min. Zaleskiego trwala niesp eina 4 minuty co nie przeszkodzi-

„Mowa“

co sprawy

ło й% minister wypowiedział w niej wszystko
złość ta spotkała się z ogółnem uznaniem. ,

dotyczyło.

Zwię-

Co powiedział Uałdemaras
- prz*z 3 godziny.

porządku
Następnie zabiera głos Wałdemaras, który do tego punktu
dziennego zostaje zaproszony do stołu Rady Ligi i w długiem przemówieniu
przypomina całą historję powojennych

stosunków polsko - litewskich w swo-

jej interpretacji wszystkim już dawno znanej.
Zainteresowanie słuchaczy powoli słabnie, a gdy Waldemaras pdrzechodzi
do znanych oskarżeń pod adresem Polski zarzucając formowanie band zbrojnych pośród emigracji litewskiej i wskazując przy tem na obecnego na sali
ma miejscach dypłonzatów pana Hołówkę, jako na organizatora tych band,
zbliża się do Waidemarasa dyrektor sekcji politycznej generalnego sekretarjatu Ligi Sigimura i coś przekonywująco mu tłumaczy. Wywiera to pewien
skutek, gdyż Wałdemaras zmienia temat, po pewnym jednak czasie wraca
zrmowu do osoby p. Hołówki, oświadczając, że jest on źle widziany na Litwiei że podczas demonstracyj w Kownie w obronie p. Hołówki raniono paru
policjantów. O godz. 5 Wałdemaras jeszcze przemawiał, przyczem widocznie
i
2
było powszechne znużenie jego wywodami.
Gdy. zamierzał on odczytywać jakiś artykuł miesięcznika francuskiego,
przewodniczący proponuje mu przerwanie przemówienia dia ułatwienia pracy tłumaczom. Po przetłumaczeniu pierwszej części mowy, oraz krótkiej przerwie,

przemawiał

Waldemaras

jeszcze

trzy kwadranse,

dził żadnego najdrobuiejszego

LITWY

NIETAKTOWNOŚĆ. NIESMACZNE WYCIECZKI OSOBISTE. WILNO MUSI
NALEŻEĆ DO LITWY. POLSKA WNNA WSZYSTKIEMU.
;

Ra-

szcze-

gółu. Woldemaras

pisze dziennik—

umie on ograniczyć

Się

nie
zna zupełnie sztuki wygłaszania
skutecznego plaidoyer, ponieważ
nie
do wielkich

zwłokę,

Wilna

„Łiga

i powiedział:

nie powinna

Narodów

forsować sporu polsko - litewskiego”. Powołał się na opinię czterech irancuskich prawników, którzy na jego ankietę odpowiedzieli że Litwa może nie
uznawać decyzyj Rady. Ambasadorów o granicach Polski. Żalił się że nacisk mocarstw czyniony był tylko w Kownie a.nie na obie strony.

PRAGNIENIE NOWEJ ZWŁOKI.

:

W zakoūczenių swego przemowienia Waldemaras zaznaczyl, że nie można spodziewać się szybkich i pomyślnych rezuitatów rokowań i że posuwać
sie one będą bardzo powoli. To końcowe oświadczenie komentowane jest
jako zapowiedź

dalszego zwiekania i uchylania się Wałdemarasa

od cbowią-

zków wypływających z postanowienia Rady Ligi z grudnia 1927 r.

DRUZGOCZĄCE DOWODY ZŁEJ WOL! WALDEMARASA. OBURZENIE
ZASTĘPCY GENERALNEGO SEKRETARZA.
Wg
GENEWA. (telg. własny). Po przemówieniu Waldemarasa zabrał głos
ponownie minister Zaleski, stwierdzając, że polski projekt traktatu-o nieagre-

sji i arbirtrażu był w swoim czasie przesłany zainteresowanym wbrew insynuacjom

Wałdemarasa.

:

Nastepnie minister energicznie odpiera wywody litewskiego premjera,
že projekt jest niedoprzyjecia zaznaczając, że projekt pols
iera się na ostatnich zaleceniach komitetu arbitrażu i bezpieczeństwa Ligi Narodów jest nor-

mialnym wzorem traktatu i nie zawiera nic osobliwego.

W dałszym ciągu swego przemówienia minister Zaleski wykazuje obecnym , dlaczego litewski projekt traktatu nie może być podstawą do dyskusji.
Minister odczytuje ku zdumieniu zebranych pierwszy artykuł projektu, w którym Waldemaras prpponuje by Polska uznała i podpisała, że terytorjum, potożone pomiędzy granicą litewsko - rosyjską, p.g. traktatu z 1920 r. a dawną:
linję demarkcyjną polsko - litewską z 1923 r. obie strony uznają” z» sporne.
żądanie, dotyczące tego rodzaju oświadczenia w odniesieniu od własnego terytorjum państwowego, nie może być dyskutowane.

Dalszy

ciąg depesz z Genewy na str. 2-giej,

|

pierwszy

nąsz

dziennik,

rzystw Rolniczych,

ZwiązkówsKółek,

Związków

Wyzwolenie

zdawało

treści:

„Zebranie

źrolników...

ustala

73) — Pod

wielu względami przypo- gorji rolnictwa

ile

różnic

zachodzić
T!na Wyzwolenie, gdy w mowie jest
może
w
obszarze
posiadanych
grun.
stworzenie wspólnego frontu rolniczetów.
Przekleństwo to tak długo bęgo, Dziś. przeciwko
fuzji związków
kółek rolniczych, obsługujących inte. dzie wisieć nad nami i mścić się za
S
io
Я
о
rolnictwa
jąc ostatnie
rokowania
oświadczył, resy mniejszej własności, a towarzystw podporządkowanie potrzeb
interesom
stanowym,
jak
długo
trwać
że Litwa nie mogła
przyjąć
p. Ho- rolniczych, zrzeszających - przeważnie
łówki jako kierownika delegacji pol- własność większą, — najostrzej,; naj- będzie rozbieżność w działalnościi
-skiej, pófeważ- „brał on - udział w głośniej i najbardziej wrogo występu- „wzajemne zwalczanie się organizacyj
organizacji zbrojnych
oddziałów
lirolniczych, mających wszak
wspólny
tewskich na terenie Polski“.
je P. P. S. „Robotnik“, który obok cel tworzenia z rolnictwa
motorowej
ogłoszeń, co kosztują inseraty
umieMowa
wybitnie
obstrukcyjna.
Najniepotrzebniejsze argumenta.

Vossische
swego

Zeitung

daje

kasipOdANE

depesz

zew

kas

również trzywierszowy tytuł:
tor Kowna

przed

nie sprawozdawcy

Radą.

Ligi.

Jak

mentu na rzecz „inteligencji*

Wolde.

marasa, którą to „inteligencję i wytrawną mądrość" obecni musieli „po-

oj ARE

AO

nak

zdaniu

spondent Vossische Zeitung
cza, że ogarnęło wszystkich

kore-

ošwiadzdumie-

nie na widok tego, jak bardzo w

tej

„widocznie inteligentnej głowie'* brak
jest KR
dla None z:
swego

zachowania

się.

аетаагаз nużył swych
skończenie
długiemi

Nietylko

słuchaczy
wywodami

-Wol-

niena

temat wszystkim oddawna znany, ale
stosował

także

dużemi
czcionkami
oklepane
proletarjusze wszystkich krajów

R

Ya, Le

RA

czowłościański—

nań s AR

„Robotnik“,

powia-

najdrobniejszei mało-

Dlaczego?
:

stkowe tricki polemiczne, tak, że więk- dziej

podejrzewając, że wnioski te

ły się na informacjach

A

Ww

| znów,
"

pisze

dziennikarz niemiec-

fatalne

skutki

ponosi

ponieważ plenarna konzebrała się ponownie.

i kółek

rolniczych,

podpisanej

przez

K, Fudakowskiego i W. Przedpelskiei

;

izaci

ŻA
skupiać

wszystkich rolników
stanu posładania w

Przemilczał on przy tem naturalnie
pray i unikać
pisze korespondent Vossische Ztg. —
Iczaigce
się:
že czyniony by! Woldemarasowi nie. 7Wa!czające Się
starał się

opóźnić

zebranie

oddzielonych

wzajemnie anachroniczną nieufnością.
Drugi
już rok upływa
od daty
przytoczonej
uchwały —
a sprawa
dotąd

pozostaje

na

martwym

punk-

Wejujący rząd zgłasza akces do
paktu antywojennego.
KOWNO, 6. 9. „Elta”* donosi, że
poseł litewski w Berlinie Szidikauskas
który, jak wiadomo,
znajduje
się
obecnie w Genewie wręczył
posłowi
amerykańskiemu w .Berlinie notę rządu litewskiego, zgłaszającą przyłączenie się Litwy do paktu Kelloga.
W
nocie podkreśla się. pokojowość polityki litewskiej oraz tę oko-

bez
różnicy ich
rzetelnej współ liczność, że Polska
rozbicia na odrębne suwalšką“.
organizacje,
przyjmu-

organizacje,

przyjn

zupełnie niesłuszny zarzut, ,że on to jac takie formy działania i organizo- "Nowe

właśnie

a

wobec

ki, że odma ab oświadczył, że nie о
51ш1_ег‹11а‚
mogło przecież być żadnych wyników Społeczno-rolnicze powinny

- ostatecznych,
ferencja
nie

ekonomicznej

jak powyżej,
S

opiera- skiego związku organizacyj rolniczych

ze strony pol-

Przy, Sea by ło i osob-

а,

siły

Wystawa
rolniczo- przemysłowa,
Wystawa hodowlana akcentują te momenty, które na łączności interesów
MOže być tylko jedna odpowiedź: P. rolnictwa, niezależnie od stanu posiaP. S. obawia się utraty wpływów,
które
zawdzięcza
rozdmuchiwaniu dania, składają się. Przypominamy
przeciwstawności interesów, akcento- znamienną uchwałę ku uwadze rolników, licznie zgromadzonych w Wili
R
;
Tan
НВ
występujących
PR
nie z racjj Wystawy.
Wszak
w ich
dycznie na tle nieuregulowanych
stointeresie nie podporządkowywać
паSunków, a dających się z łatwością dal potrzeby
rolnictwa
podsycanej
usunąć
przy
minimalnym
wysiłku
ustawicznie w celach partyjnych wzadobrej woli z obu stron.
jemnej nieufności mięezy
A
Н
stanami —
Czas HAJNYZOY by ——
grę lecz odwrotnie, na łączności
dążeń
te zrozumiało,
zwłaszcza
rolnictwo
opierać przyszłość.
kresowe, które jako najsłabsze w poH—ski,
równaniu do innych dzielnic,
najbar-

dobrą nego frontu rolniczego.

Sprawę
można na Śmierć zagadać".
Depesza ta zaczyna się od komple-

W aż

szcza
hasła:

„Dykta- zam, prym trzyma w zwalczaniu dą- cie,
Rozczarowa- żenia rolników do stworzenia wspól-

się konierencji plenarnej.

_Reslika min: Zaleskiego

poraz

a staraniem
osób
zbliżonych
do
„Słowa'* zawdzięcza dojście do skutku
konferencji,
która; w
dniu 28
września 1926 r. odbyła się w Wilnie
przy
udziale
przedstawicieli „ Towa-

podszczuwali
najbezsensow- Spółdzielczych

sza część słuchaczy i tak niezbyt przyTP |
ZR
Mowa Wałdemarasa zwłaszcza jej pierwsza część naszpikowana 0S0- chylnie dla niego usposobiona wybu- rozproszkowania sił i zużycia ich na
bistemi wycieczkami i dowcipami zrobiła wrażenie nietaktewnej. Mówił o chała tłumionym śmiechem.
Wolde- Cele niewłaściwe. Czas najwyższy by
armji emigrantów litewskich co wzudziło śmiech. Starał się zrzucić odpowie- maras — pisze
dalej
korespondent rolnictwo kresowe poszło za przykła*
dzialnošė za niedojście konferencji plenarnej na Polskę powołując się na — złożył podziękowanie sprawozdaw- dem Pomorza i wyciągnęło
konsekdoniosłe zadania Litwy w Lidze, które uniemożliwiły jej jednocześne zajmocy za jego raport,
który uznał za wencje z wspólnej deklaracji Związku
ironizował nad jaknajbardziej
wanie się uregulowaniem stosunków z Polską, przyczem
objektywny,
jednak
9
>
2
ь
3
zdrowiem Zaleskiego co było nietaktowne ze wgziędu na zdrowie Chamber- uskarżał się na wnioski
10 Aja
polskich organizacyj rolniczych i Pollaina i Stressemana. Waldemaras uważa że taktyka Polski zdąża do odcięcia
Litwie dróg do posiadania

ruszył

rolniczego celem obrony rol:
— tu na naszym gruncie po-

sgbje sprawę, że posłuch wśród sze- konieczność zcentralizowania działalna tererokich warstw rolników małorolnych, ności erganizacyj rolniczych
nie województw wschodnich“,
WŚTÓd mniejszej
własności, może
Po upływie roku, nie widząc konmieć li tyłko w warunkach
istnienia
kretnych
oznak realizacji tego postunapiętych stosunków między większą
latu,
podnosiłem
na tem miejscu,
że
a mniejszą własnością. Wszystko,
co
przekleństwem
naszej
doby
obecnej
| suwało
to napięcie,4
kładło
jedno.
Li
:
jet
właśnie
łatwość,
z
jaką
można
pocześnie kres oddziaływaniu na masy
ciągnąć
za
sobą
tłumy,
rzucając
harolnicze haseł przez Wyzwolenie wysło
walki
i
zdobycia
czegoś
przez
suwanych.
:
Polska Partja Socjalistyczna, która wydarcie drugiemu. Stałe przeciwstaSĄ
o
własności
głosowała za reiormą rolną pomimo, wianie interesów większej
mniejszej
przyczyniło
się
do
tego,
iż ta podważała fundamenty ideologii
że szeroki ogół zatracił powoli
zromarksowskiej (tu polskim pepesowcom chodziło przedewszystkiem O zumienie rolnictwa jako dziedziny gozniszczenie
stanuwiet większego
posiada spodarczej, a zarazem utrwalał się w
Bi
fedaini
przeświadczeniu,
że tyłe jest kate-

wytycznych i do punktów istotnie posiadających
znaczenie
zasadnicze.
Woldemaras
szczegółowo,
omawiał
całą przedhistorję zatargu
wileńskiego od samych początków
a obrazu-

wywodząc rozwlek-

JEST NAJSTOSOW'

członków

na ociężałość i zmęczenie,
których
NiE: możiid m brać za le wobec te
go, że przedstawiciel Litwy nie szczę.

le, dlaczego Litwini uznali za niemożliwe do przyjęcia projekty polskie.

Z POLSKĄ PRZEZ ŁOTWĘ
NIEJSZA.

„wszystkich

dy, zgromadzonych przy stole ołowia:

irontu
nictwa

Osadników
i
Zrzeszeń
wojew..
Wileńskiego,
i
wtošcian do stawiania
Nowogródzkiego
oraz
”przedstawicieli
niejszych żądań, niewybrednemi sporolniczych _ Pomorza.
sebami hamowali bieg tej tak
do- organizacyj
Wówczas
właśnie
przed „dwoma
niosłej dla naprawy stosunków agrarlaty — zapadła uchwała następującej
nych akcji.

na

Dlaczego?

Tageblatt"

a

wyrazić

Powszechne zdumienie wzbudaz uzasadnienie Waldemarasa pożyteczności komunikacji bezpośredniej pomiędzy Litwą i Polską przez Łotwę zamiast wprost przez granicę. Argument jego bezpośredniej komunikacji Niemiec z Hiszpanją przez kraje pośrednie wzbudza wesołość.

>

dyktatora

była

odczytat raport o stsnie roko-

negocjacji, gdyż
temat
ma dotąd na ten
sprawa nie dotyczy tylko Niemiec i Francji,

ałe i aljantów. Wobec tego negocjacje moga być rozpoczęte dopiero po porozumieniu gabinetu francuskiego z brytyjskim, wło

Mowa

wań polsko-litewskich. Opierając się na dostarč:onym materjale taktycznym oraz na protokułach konferencyj króle-

wieciich, sprawozdawca konkluduje;

Woldemarisa.

ją „Berliner Tageblatt“
Zeitung".

wielkie zainteresowanie. Nowa przebudowanai powiększona sala obr2d przepełniona była
publicznością i dziennikarzomi.
:

B-Iserts

- Daźniejsze to co tączy--niżto co dzieli

sprawie polsko-litewskiej ;zamieszcza- dy—grali

wczes-

KOMUNIKACJA

nie wyłączając
Jednakże—nie

wodach

z1-

nawig cji powietrznej oraz

polsko-litewskich.

ŚWIĘCIANY POÓW.—Rynek 9.
WIL
/
JKA POW.—ul. Mickiewicza 24,
WARSZAWA—T-wo Księg. Koi. „Ruch“.
WOŁKOWYSK—Kiosk B. Gołembiowskiego

Pisma niemieckie o wy-

przedstawiciela Holandji Belaertsa v.n Block-

o stanie rokowań

nego

d ienny

punkty: 1) sprawozdanie delegzta

cach międzynarodowych komisji
łanda

Porządek

Nauczyc.

POSTAWY—J. Wojtkiewicz—Rynek.
STOŁPCE—Księg. T-wa „Ruch”.

'

W one czasy, kiedy
Wyzwolenie
wywierało duży wpływ na. Kierunek
polityki rządowej, likwidacja serwitutów traktowana była jako
zagadnienie drugorzędne, nieposiadające większego znaczenia. Agenci
Wyzwolenia
ze swej
strony
dokładali
na wsi
wszelkich starań, by w ;postępowaniu
dzisiej.w likwidacyjnem nie dochodziło dotzgoszej Pierwsze
dyskusji komentarze
w Radzie Ligido Narów

Posiedzenie Rady Ligi.

Księg.

PIŃSK— Książnica Polska St. Bednarski.

NIEŚWIEŻ—ul. Ratuszowa |

|

St. Michalskiego.

Wileńska 28,

OSZMIANA—Spółdz.

Zamowa, W, Włodzimierow.

KLECK—-Sklep „Jedność.

Opłata pocztowa niszczona ryczałtem.
|
rękopisów niezamówionych nie zwraca. Adminjstra-

cja mie uwzględnia

NOWOGRÓDEK—Kiosk

" N-ŚWIĘCIANY—ui.

DUKSZTY—ut. Gen. Berbeckiego W. Surwiłło.
ODNO-— Ksieg. T-wa „Ruch“
HORODZIEJ—K. Smarzyński.
IWIENIEC—A. Ossoling.

243, administracji 228, drukarni

Redakcja

Szeptyckiego A. Laszuk

.AW—Księg. T-wa „Lot“:

BOKIE—ul.

sie tego pierwszego zetknięcia z kanclerzem Rzeszy były omawiane wszystkie spra

wy tnteresujące oba kraje,
kwestji ewakuacji Nadrenji.

-

redakcji

20 groszy.

więc

Ssprawiedliwo-

Ści w Hadze. W ten sposób
wzmocniłoby się międzynarodowe zaufanie,
co do działalności Rady
Ligi Narodów.
:
Belgijski
minister
spraw
zagranicznych Hymans zabrawszy z kolei

w

!

N-ru

poddawać się Obo-

dla gospodarczej odbudowy
Europy,
zastosowania postanowień powziętych
l

lub z przesyłką pocztowa

pojedyńczego

Na wstepie
Zgromadze-

, Zahle powiadomił
Zgromadzenie m.
| i. o depeszy Stresemanna,
który za, znacza, że po powrocie
do zdrowia
minister wezmie
z powrotem
udział
‚ \ obradach Rady Ligi Narodów.
Dalszą dyskusję nad sprawozdaniem sekretarza
generalnego ' Ligi z
42 działalności Rady Ligi rozpoczął przemówieniem
swem
delegat Australji
Mac Lachlan, dowodząc,
że jest rze-

|

od 9 do 3, Telełony:

czekowe w PKO. Nr 80259.

1 Walnego posiedzenia Igromedienia
|
ligi łarotów

|

AG

Polska i Litwa przed Radą Ligi Narodów.

Į
‚

|

|

WILNO, Piąfek 7 września 1923 r.

medakciu

| PRENUMERATA

|

|

|
|

Masiejry mmer_ zawiera 8 str

O
W
O
Ł

|

wania

się,

któreby

bez

tworzenia

kogokolwiek

Korespon--przywilejówż dla

i bez

„naruszyła umowę

hrednie „Lietuvos Aidas“.

KOWNO,

6-9.

PAT.

Dzisiejsza

argumenty. „Mucha wiarogodniej-

wyodrębniania grup zewnątrz organi- „Lietuvos Aidas“ pisze, že rząd litewpertraы
jaiyb
aa z55einui ГОГ Ski chętnie weźmie udział w
ktacjach polsko-litewskich.
zacji zapewniatyby 112е°
)
Litwa już poprzednio stała na tym
nikowi fachową opiekę i pomoci 2
punkcie widzenia, że przy udziale Ligi
‚
żność wpływania na rozw
Narodów te pertraktacje
dałyby barmicewa a nie poszczególnych stanów dziej pożądane rezultaty.

+

posiadania,

dent podnosi wreszcie, że mowa
Woldemarasa sprawiła wrażenie mo-

wy obstrukcyjnej.

Skąd prasa kowieńska

interesów ol

czerpie wać o obdny

522 Dd min. Zaleskiego.

Czas.

wreszcie zdać 50-

KOWNO, 6.9. PAT. Prasa litew- bie Sprawę z tego,
że nie ubieganie
rządowy stanowi treść
z warszawuczniach, do-

ska przytacza anegdotę
skiej „Muchy” o dwuch
wodzących, że

za rok

ka geografji będzie

lub dwa

nau-

Się O smoczek
zadań organizacyj

zumienie

państwowej

i

Raid lotnika polskiego Neu-York—
Los Angelos.

łatwiejsza, gdyż o Ospodarczej—istnienia scisłej koope-

o jedno państwo będzie
mniej,
*
т
:
Aneg.- Tacji wszystkich
nieważ „Litwę wezmą djabii".
dota ta
pisze prasa
litewska — niezależnie
od
cynicznie wykazuje nastroje polskie i zania.
jest bardziej wymowna,
niż wszelkie

dowodzenia

rolniczych lecz zro-

konieczności

dyplomatów.

ь
s
organizacyj rolniczych
terenu
i ich dzia'

NOWY

YORK;

6, 1X. Pat.

ski Kundler wystartował

tniczego Nowy York

—

Los

gość raidu wynosi
5,000
razie udania się tego lotu

Lotnik pol-

dziś do

raidu

lo-

Angeles. Dłu-

kilometrów.
W
Kundler,
lotnik

na swoim samolocie, noszącym nazwę „Ko
Sprawę możliwości a zarazem ko- ściuszko*,
zamierza dokonać lotu z Nowe

nieczności

stworzenia

wspólnegogo Yorku do Warszawy.

SŁOWO

Nyśtigów Konyi

2

Pac

tek

ECHA KRAJOWE
"NIEŚWIEŻ
wy

Rolniczej.

Wystawy

Przygotowania

Rolniczej

do

Okręgowej

w Nieświeżu

na terenie całego

Jan

szczególnie

ładny,

ks. Radziwiłł

ofiarował część parku zamkowego) na)ten)cel
staną tam wszystkie pawilony
mieszcząc
wszelkie eksponaty z wyjątkiem inwentarza
żywego. Główny pawilon prawie już ukończony, a budują się prywatne, których już
kilka jest zgłoszonych.
Na tle zieloności parku malowniczo rozrzucone budynki będą wyglądać i efektownie i ciekawie. O kilkaset kroków dalej zbudowano na
kawałku pola
stoisko dla żywego inwentarza.
Już wiele osób zgłosiło swój
udział w
Wystawie, jednakże największego napływu
spodziewać się należy w ostatnich
dniach
przed otwarciem, gdyż zwykle rolnicy nasi
decydują się bardzo późno.
Lepiej zbyt różowych horoskopów przed
czasem nie stawiać, ale są wszelkie nadzieje zupełnie dobrego udania się Wystawy!
Spodziewany jest liczny zjazd
gości z
poza granic powiatu. Wpłynie na to przedewszystkiem jesienne zebranie ogólne
Nowogródzkiego Wojewódzkiego
Towarzystwa Rolniczego; nie odbędzie
się ono jak
zwykle w Baranowiczach, a w Nieświeżu.
Zgromadzenie prezes poseł Rdułtowski
już
zwołał; zebranie odbędzie się 23-go
(niedziela) o godz. 3-ej p. p. z odczytami. Zaproszeni są profesorowie
Biedrzycki i Laskowski, którzy obiecali swój
przyjazd.
W związku ze spodziewanym
zjazdem
już dziś sekcja gospodarcza komitetu czyni
przygotowania w celu zapewnienia
mieszkań, srodków lokomocji it.d.
Jak zawsze w takich wypadkach, tak i
terąz trzeba pożyteczne połączyć z przyjem
nem: prócz oględzin wystawy, prócz udziału w zebraniu, należy trochę pomyśleć i o
rozrywkach. — Zostało to już
zrobionem,
„óćwiekiem* wystawy będzie
zapewne bał
urządzony przez Nieświeskie Koło
Ziemianek _23 wieczorek w salach ratuszowych.
Pod sekretem o tem komunikuję paniom,
żeby potem w ostatniej chwili nie wymawiały się brakiem sukien lub innymi równie
ważnymi powodami.)

Drugą

atrakcją bodaj

niemniejszą

będą

zawody hipiczne 27 p. u. Prawdopodobnie
odbędą się one 22-go, w sobotę,
czyli w
dzień otwarcia wystawy.
Gdy program będzie już ostatecznie ułożony, wtenczas napiszę o nim, żeby każdy z przyjezdnych
mógł
wykombinować,
jak najwygodniej czas sobie rozł. żyć.
Odjazd z Nieświeża o godz. 8-ej rano
kurjerem, lub o 3% pp. osobowym. (Dojazd
koleją do st. Horodziej)
| Byłoby bardzo wskazano,
żeby zamiemający przyjechać zechcieli już wcześniej za
wiadomić wcześniej o tem przewodniczącego sekcji gospodarczej, p. burmistrza Zygmunta Krupskiego; w ten sposób będą miel

zgóry

zapewnione

mieszkanie.

Adresować

należy: Nieśwież
— - Magistrat — p. Z.
Krupski.
Wszelkie zjazdy ziemiańskie w Baranowiczach odznaczały się zawsze bardzo mi-

łym

nastrojem,

mamy

mający się u nas
nież udatnym.

więc

odbyć

nadzieję,

zjazd

GRÓDEK

wojewódz-

twa Nowogródzkiego, przeto rokuje wszelkie nadzieje powodzenia. Plac wystawy bę-

dzie

prywatnych,

są w peł-

nym toku. Ma ona się odbyć 22, 23 i 24
września. Ponieważ będzie to jedyna w tym

roku wystawa

będzie

że

rów-

Dom.
OSZMIANA
— Sprostowanie. Burmistrz m. Oszmiany
p. J. Silewicz nadsyła nam następujący list:
Na zasadzie art. 32 rozp. Prezydenta Rze
czypospolitej z dnia 10-V 1927 r. poz. 398
Dz. Ust. Nr. 45, uprzejmie proszę w najbliższym N-rze gazety umieścić podane spro* stowanie:
Nie jest zgodne z rzeczywistością to, że
jakoby Magistrat nie popiera bibljoteki przy
Inspektoracie szkolnym.
W budżecie miej2
uwidoczniona subwencja na ową bibljo

Następnie

i

—

Sanacja

byłoby

Silewicz.

k/MOŁODECZNA

pocztowa.

Budowa

kościoła.

Potrzeba mleczarni. Miejscowy urząd pocztowo - telegraficzny otrzymał niedawno nowego
kierownika p. Nosowicza,
który w
przeciągu krótkiego czasu zdążył już postawić swój urząd na wysokości zadania. Zaostrzone do ostateczności
stosunki z miejscową ludnością przez poprzedniego kierownika Oraz stałe zatargi z personelem urzędu
zostały nareszczie załagodzone i ułegły grun
townej poprawie. To też nominację p. Nosowicza
ludność miejscowa przyjęła z zadowoleniem oraz uznaniem dla
Wileńskiej
Dyrekcji poczt i telegrafów za przeprowadzoną reorganizację.

Budowa

nowego

kościoła,

pomimo

martwym

punkcie

natomiast

stoi

nowe i używane
Materjały piśmienne
poleca:

podkreśla,

zatargu

żonych

polsko-litewskiego.

przez strony

na

wniosek

daiszych

pertraktacyj.

Polska

walut,

ani

dnem,

ani nocą.

Ale śmierć Hugona Stinnesa jest już
czątkiem upadku jego przedsiębiorstw,

czątkiem

у

Redutowe

feafralne.:
impromtu.

Dwakroć w ostatnich czasach zabrał głos publicznie w sprawach Redutowych dyrektor p. Juljusz
Osterw liście
wa. Raz w dn. 28 sierpnia
do redaktora „Słowa* prostując— jak
się wyraził - pewne nieścisłości

wywodów;
na tem miejscu
drugi w obszernym odcinku

moich

po raz
„Kurje-

ra Wileńskiego" z dn. 4 września.

przedeOsterwa
dyr.
Replikuje
wszystkiem tym, którzy w prasie naSzej, miejscowej, czynili zarzut Reducie, że dając szereg widowisk podczas
trwania Targów Północnych i Wystaten mona
wy „nie przygotowała
pociągnęły
któreby
sztuk,
ment"
nopubliczność bądź atrakcyjnością
wości, bądź niezwykłą efektownością interpretacji scenicznej.
Z naszej strony
zarzut ten dyrekcję
Reduty
nie spotkał. Uważaliśmy
i uważamy,
że miał
dyr.
Osterwa kompletną
rację
układając
plan taki a nie inny krótkiego „staggiопе“ Reduty w Wilnie na czas trwa‚
nia Wystawy.
jest w ciąReduta, jak wiadomo,
objazdach
gu lata w nieprzerwanych
po całej Polsce. Przerwać je i wrócić
do Wilna już mniej więcej 1-go sierpnia
było i ambarasowne i niewygodne.

Pośpieszono jednak przybyć

do Wil-

i Wystawy
na aby w czasie Targów
nie świeciła pustkami jedna z najwypolbitniejszych placówek teatru

skiego nietylko „na Kresach" lecz
"w Rzeczypospolitej. Zrozumiatą
jest
aż nadto rzeczą, że w trakcie forsownego łamania całej marszruty
objazdów i wracania do Wilna aby rozpocząć na Pohulance
przedstawienia w
Ściśle określonym terminie—nie było,
jak się to mówi,
fizycznego
podobieństwa: przygotować nietylko jedną
lecz dwie trzy sztuki całkiem nowe
aby
się niemi
wobec publiczności
Targów i Wystawy— popisać. Trzeba
wziąć pod uwagę, że Reduta
przygotowuje
każdą premierę długo
i mozolnie,

z

wielką

starannością

skrupulatnością... bynajmniej nie „sobotnim ściegiem na niedzielny targ“.
Taka juž jej metoda, taki charakter

pracy w Reducie. Należy

raz nazawsze
zawsze

w

pogodzić

się

z tem

i mieć to

pamięci.

P. Osterwa niepotrzebnie
rozwodzi się nad
temi przygotowaniami,
analizując
ich
niebylejaki wysiłek,

uzasadniając ich nieodzowność.

Rów-

na terenie województwa wileńskiego organizacji komunizującej t. zw. „Towarzy
stwa Białoruskiej Szkoły” wyzyskany został w Mińsku dla szalonej kampanji antypolskiej.
We wszystkich pismach ukazały się artykuły poświęcone działalności tej komunistycznej organizac
ji. jednocześnie karykatury i wiadomości o rzekomym strasznym terorze
panującym w Ziemi _ Wileńskiej. We wtorek dnia 4 b. m. w całym Mińsku zwołane zostały
wiece protesta-

cyjne. Robotnicy z fabryk państwowych
pełnienia

wieców

jak

największą

ilością

zmierzchu

„świetności

rodu.

popo-

Zaczynają sie waśnie rodzinne. Jeszcze
| przed śmiercią Hugo Stinnesa uważa za jedynego, godnego kontynuatora swego dzie-

ła syna Hugona.

Wbrew

oczekiwaniom

dzie

dziczył zarząd ogromnymi
majątkami nie
syn pierworodny, Edmund lecz Hugo. Wedle

jeżeli nie w Reducie?
Nawet wieczór
jeden i drugi. Bo przecie: być w Wilnie i Reduty
nie widzieć...
to coś
jakby w rodzaju
przysłowiowej bytności w Rzymie nie zobaczywszy papieża. A iluż to ludzi — kalkulowano
trafnie— rzuci się oglądać Osterwę w
jego najkapitalniejszych, słynnych rolach...w „Ptaku*, w „Przepióreczce”, w '
„Fircyku“... o których to rolach tylko
słyszano we Lwowie, w Poznaniu, w
Katowicach,
jednem' słowem,
poza
Wilnem.

Pozatem
i waniu

wielkim

—

względnie
naszej

myślano

choćby

skrócie

o zaprezento-

fragmentarnie

— „jakby

i w

przekroju,

poszczególnych faz rozwoju
literatury

dramatycznej"

(od

„Fireyka”, przez „Zemste* i „Wilkiw
nocy" do „Przepióreczki*
i „Ptaka“)
Oraz „niejako tabliczkę metod inscenizacji Redutowej“.
Tak powstał cykl dziesięciu sztuk,
w których miała Reduta występować
podczas Targów i Wystawy. Do szeregu wymienionych przed chwiią we-

Meksyku,

doradców

na

siebie

uwagę

byli od pracy celem za-

występujący

Woroszyłow

nie.

gdzie

prowadzi

awan

bardzo

dałeko

posunię-

ta ekstrawagancją na Riwjerze..
ogromne
mi wydatkami z nieznanych źródeł... |

Obecnie Hugo Stinnes siedzi w celi ber
lińskiego więzienia, oskarżony o to, że sfał-

w

Hemlu

|

Z Mińskaс donszą: dnia 4. b. m. przybył do Homla na Białorusi przewodniczący Wojennej Rady Rewolucyjnej, Kotmisarz armji, najwyższy zwierzchnik sił zbrojnych ZSSR — Woroszyłow. Na spotkanie jego wyjechali z Mińska naczelnik białoruskiego G.P.U. Pilłar i prezes C. K. rządu białoruskiego
Czerwiakow. Cel przyjazdu Woroszyłowa trzymany jest w tajemnicy.

dla

turniczy tryb życia. Inna siostra Hilda, zwra
ca

Mówcy

na zebraniach
na fakt zamknięcia organizacji jako początek oienzywy polskiej na całość
Białorusi i jako na akt wrogi wymierzony w pierwsżym rzędzie przeciw
ko Białorusi
Sowieckiej. Oczywiście wyniesione zostały odpowiednie rezolucje potępiaj
ące Polskę i

wskazywali

sprawozdawcy
Belaciąg dyskusji.

do

i żołnierze zwałniani

słuchaczy.

nawołujące do wojny przeciwko Polsce i re wolucji wszechświatowej.

zgadza się, Litwa

z domu

,

2 Mińska donoszą: Jak było do przewi idzenia fakt zlikwidowania
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Przygofowania

Rząd sowiecki opublikował w tych
dniach terminy wyborów do nowych
sowietów.
Kampanja
wyborcza,
w
myśl decyzji rządu
moskiewskiegoi
centralnego

komitetu

wykonawczego

ZSSR, odbędzie się ua całym obszarze unji sowieckiej w czasie od 1-go
stycznia do 1-go kwietnia roku przyszłego. Przygotowania
do
kampanji
wyborczej podjęte zostaną jednak już
w dniach
najbliższych.
Konieczność
dokładnego przygotowania kampanii
wyborczej
w Rosji jest naturalnym
wynikiem panujących w państwie sowietów stosunków. Przecież miarodajne koła muszą sobie zgóry zapewnić'w nowych
sowietach
większość,
co nie jest stanowczo rzeczą zbyt łatwą. Organ centralny rządu
sowieckiego „Izwiestja“
podkreśla,
że nie
bacząc

na

to, iż

od

początku

kam-

panji
wyborczej
pozostaje
jeszcze
około 4 miesięcy,
przygotowania do
kampanji
tej podjęte być powinny
zarówno w głównych miastach, jak i
na prowincji, niezwłocznie.
Koniecz-

ność tak

TOORA

do wyborów

wczesnych

przygotowań,—

piszą dalej „Izwiestja* — wynika zarówno z działalności kampanji wyborczej wogóle,
jak i z warunków,
w
jakich wybory
odbędą
się w roku
bieżącym, w szczególności.
Na czem polegają te specjalne wa„runki, w jakich odbywać
się będzie
tegoroczna kampanja wyborcza?
Po pierwsze wybory
do nowych
sowietów odbędą się po raz pierwszy
od dwuch lat. W roku ubiegłym kamskiem Hugo Stinnes staje się jednym z naj- szka w Szwajcarji. Trzeci tsyn, Otto, ucieka panja
wyborcza została wprawdzie

bogatszych ludzi świata. W okresie porewolucyjnym interesy zaczynają się chwiać. Z
terenu przemysłowej
akcji
przerzuca się
Stinnes na operacje giełdowe, ratując swe
przedsiębiorstwa ruiną setek inych, wywołu-

Mińsku.

Szał w

[Z powodu likwidacji T-wa Biał. Szkoły.

Po wyjaśnieniach zło-

ertsa
Rada
postanowiła odroczyć dalszy
Rumunja ma postawić wniosek powołania

rywaną

Zamówienia zamiejscowe wysyła
odwrotnie za zalicz. poczt.
Programy szkolne bezpłatnie,

zym o godz. 6
minut 35 z tutejszego lotniska wystartował samolot wojskow
y „Opat* pilotowany przez
plut. pilota Uniski z obserwatorem podpor. Nowackim z 5mtr. od lotniska na wysokości 50 mtr. wskutek defektu go pul. lotniczego. O dwiešcie
samolot raptownie
a Pod zdruzgotanym aparatem wydobyto ciała nieszczę motoru
śliwych lotników: Pilot pist.
niński odniósł
L
Ra
AA
ukaże” ciała i stan jego jest beznadziejny. Por. Nowacki
doznał
ogólnego
silnego potłuczenia. Obu ciężko rannych lotników
łed
opi
karza powiatowego odwieziono do Wilna. Na miejsce kalistrof
y Bs
R mk
skowe.

GENEWA. (tel. wł.) Rada Ligi poświęciła trzy i pół godz.
sgrawie

nie napęczałe portfele akcjami, które już następnego dnia są jeno świstkiem papieru. Ale
z wszystkich
najgorszych sytuacyj udaje
mu się wydostać niepospolitym jakimś talentem finansisty, pracą straszliwą, nieprze-

wysiłków i trudów Ma-

MOŁODECZNO.

rozumie bezpo-

Przerwanie posiedzenia.

opinii ojca, Edmund, miał mieć w sobie zbyt

Wrażenia

jak Waldentaras

ujednostajnienia terminologii lofniczej.

jąc sztuczne zniżki giełdowe obcych
gromadzące wreszcie niepomier

Nie jest zgodne z rzeczywistością, że targowica ma być urządzona przy mojej posiadłości. Odpowiedniego placu na targowicę przy mojej posiadłości Magistrat nie posiada.
gistratowi kosztowało
wybudować na rzece Oszmiance monumentalny most, spiętrzyć
wodę i wybudować tam hydroelektrow nię.
Aczkolwiek elek'tryczne światło
mamy, to
jednak budowa hydroelektrowni z braku go
tówki niezupełnie jest wykończoną otóż zam-

Zaleski

Upadek, ruina rodziny Stinnesów.

ekę.

Nadzwyczajnych

minister

sprawa uruchomienia tak potrzebnej tu mleczarni spółdzielczej.
Doskonały ośrodek z
CO ON MIAŁ JESZCZE DO POWIEDZENIA?
kilkoma dobrze zagospodarowanemi majątkami posiadający przeszło 400 krów w przeGENEWA. 6.9. (telg. wł.) Po posiedzeniu Rady Ligi Narodów Briand
strzeni kilku kilometrów, oraz
odpowiedni
przyjął, proszącego © audjencję, Wałdemarasa.
lokal po serowarni p. Borysa, Gródek dotychczas nie ma mleczarni spółdzielczej, gdy
SKK
TIK
RANA
TAS RAA
IRA YIT
o
TS TENISO
sąsiednie gminy mają już po kilka takich mleczarń. Może teraz w związku z połączeniem
Towarzystwa
Rolniczego
ze
Związkiem Kółek, sprawa uruchomienia mle
czarni wejdzie na właściwą drogę.
Hugo posiadał
Kiedy w pierwszych dniach niemieckiej mało „zmysłu finansisty"...
rewolucji „rada robotnicza* jakiegoś cen- go i widocznie w tak wybitnie rozwiniętej
Z GMINY ŁYNGMIAŃSKIEJ, (pow.Święc.) trum przemysłowego w Westfalji aresztowa skali, že... obecnie stoi pod oskarženiem iai
ła Hugona Stinnesa, zjednoczone izby han- szerstw i oszustw.
— Bolączkę”gminna. Każdy z szanow- dlowe całych Niemiec, ocalałe organizacje
Z wielkiego syndykatu „Stinnes* pozonych czytelników
chyba
wie, że w pow. wielkiego
przemysłu, a wreszcie i pierwsi stały rodzinne kopalnie w Miilheim i kilka
Święciańskim istnieje gm. Łyngniąńska ale kierownicy
zaanarchizowanego
owcześnie wielkich fabryk metalurgicznych.
nikt nie wie, raczej raczej wiedzieć nie mo- „państwa bojaźni Bożej”, wydali płomienny
Wielka „rada nadzorcza”, złożona z dyże, jaki „jest stan gospodarczy tej gminy i protest przeciw uwięzieniu człowieka, który rektorów, radziła wdowie, by przynajmniej
dlaczego.
„trzymał w swych rękach
losy przyszłe w ciągu roku zachować dawne zarządy, uOtóż od lat czterech w gminie Łyngmiań państwa i miljonom robotników mógł zape- trzymać nadające się do dalszej eksploatacji
skiej jest sekretarzem niejaki
p. Żygmunt pewnić pracę *.
przedsiębiorstwa, zwijając zachwiane.
3
Podbereski, człowiek o bardzo małych znaAle Hugo - junior, naśladując swego ojIstotnie od roku 1916 - 1917 Stines był
jomościach
biurowych, a tembardziej go- najpotężniejszą
osobą w Niemczech.
Jego cą w kategoryczności postanowień, odrzucił
spodarczych gminy, natomiast bardzo zdolkoncern przemysłowo - hutniczy regulował wszelkie rady i.. rzucił się w odmęty spekuny do intryg i awantur z wójtami i pomoc- życie państwa, wpływał na losy wojny — lacji.
nikami, których za czas swego pobytu w stanowił najsilniejszą
fortecę kapitału niekopce
Stinnesa" — pękł. Młody Stina Łyngmiańskiej zdążył S a
až czte- mieckiego.
nes prowadził wówczas morderczą
spekulaн
4
rech.
W. 1924 roku, 1l-go kwietnia, umiera Hu cję na zniżkę franka, wraz z wiedeńskim
Otóż właśnie ten nasz Podbereski, któ- go Stinnes w sanatorium pod
Berlinem, w bankierem Castiglione. W pewnym okresie
ry zdawałoby się, że powinien być głównym
pod Berlinem, w okresie kiedy na nowo zdobywa olbrzymi majątek. Traci
kołem małych kółek, wręcz przeciwnie, jest sanatorjum
najgrożniejsze przesilenie
gospodarcze Nie- go przy pierwszej zwyżce „znienawidzonemałem kółkiem, przeszkadzającem
dużemu miec już minęło, podważając fundamenty
go“ franka.
kołu, a przez to gmina Łyngmiańska znaj- jego własnych majątków.
Ale upadek tylu przedsiębiorstw przemyduje się w coraz gorszem stanie.
„Czarny Hugo' — jak go nazywały ca- słowych, związanych
organicznie z życiem
Zdaniem czytelnika może będzie, że stan łe Niemcy, z podziwem, a nawet i przeraże- całych Niemiec był zbyt wielkiem niebezpiegospodarczy gminy jest zależny od wójta,
niem patrząc na żmaganie się finansowego czeństwem. Przyjaciele starego
Stinnesa, w
otóż właśnie tak jest, ale w gm. Łyngmiań- potentata, który do ostatniej chygłi, ną śmier głównej mierze jakub Goldschmitt, przyczyskiej jest odwrotnie, bo dotychczas żaden telnem jeszcze
łożu,
wydawał polecenia niają_się do ściągnięcia kapitałów amerykań
wójt, chociażby najenergiczniejszy nie był swym dyrektorom i sekretarzom, umierając
— rodzina Stinnesa zachowuje zaledw stanie pozbawić obszernej władzy pana jak dowódca wielkiej armji, nie mógł chyba skich
wie 1/i0 część udziału.
Podbereskiego, a który tego spróbował, za- przypuszczać, że jego syn ulsbiony, spadko
Jak maleje majątek, zebrany przez załoraz zakończył swe
iłrzędowanie.
Obecnie bierca imienia, majątków i opiekun pozosta- życiela potęgi finansowej tej rodziny — tak
zostaje jedno, wołać do Pana
Starosty o łej rodziny, — Hugo Stinnes junior, w czte- kruszą się do reszty więzy, łączące braci i
pomoc.
ry lata później zostanie aresztowany pod za- siostry. Edmund wytacza wielki proces swe
Miejscowy.
rzutem fałszerstw, nadużyć,
oszukańczych mu bratu Hugonowi. Przed sądem rozgrywa
praktyk finansowych na niekorzyść państwa. się potworna scena nienawiści między braćSMEWETEZCKYR CETWRZUNOTNOE
Rozgrywa się oto ostatni
zapewne już mi, której kulminacyjnym punktem jest orНЛЛр
akt udramatyzowanej przez samo życie hi- dynarna bójka w kuluarach.
storji, która mogłaby nosić balzakowski tyNajstarsz siostra, Klara, pe otrzymaniu
tuł: „Wielkość i upadek Hugona Stinnesa'... części zaledwie swego wielkiego ' posagu,
RINKINIAI
INS RETRO
Z drobnego urzędnika w biurze hambur- wyjeżdża z Niemiec, zrywa z rodziną i mie-

SZKOLNE KSIĄŻKI

Katastrofa
lotnicza pod Mołodecznem
6.9. (telef. od wł. korespondenta). W dniu dzisiejs

ciąg depesz z genewskiego posiedzenia,

GENEWA, 6. IX. Pat. Na dzisiejszem popołudniowem posiedzeniu publi»
cznem Rady Łigi Narodów pod przewodnictwem ministra Prokope dyskutowano najpierw nad sprawą wprowadzenia ujednostajnionej terminologji technicznej w zakresie żeglugi powietrznej. Następnie przystąpiono do wysłuchania
sprawozdanie ministra van Błocklanda w sprawie konfliktu polsko-litewskiego .

bra-

odhędzie się gonifwa z przeszkodami

e GODZ,
2 MIN. 30,

średnią komunikację. Wtedy już w projekcie swym w art. 13 proponuje wyłączyć możność wszelkiej komunikacji przez bezpośrednią polsko - litewską
granicę.
Po replice, wykazującej zdecydowanie, aczkolwiek w bardzo kurtuazyjnej formie złą wolę Waldemarasa, dorzucił jeszcze parę przykrych słów
zastępca sekretarza generalnego Avenol, który kategorycznie stwierdził, iż
kwestjonowane przez Waldemarasa dokumenty były swego czasu przez Sekretarjat Generalny rozesłane członkom Rady i rządowi litewskiemu.

Sprawa

ku środków, postępuje * znacznie
naprzód.
Zakończono
już
wyprowadzenie
ścian i
wkrótce przystąpi się do pokrycia dachu.
Zarząd gminny dość
energicznie wziął
się za inwestycję: widać znaczną poprawę
na drogach, wybudowano dużą,
wzorową
targowicę, obecnie zakłada się
betoniarnia.

Na

z tofalizatorem

im, I-go MARSZAŁKA POLSKI JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO

wyścigów
Dalszy

knąć owe wykończenie , a rozpocząć budowę przystani dla łodzi
czynem karygodnym.

— Przygotowania do Okręgowej Wysta-

wPośpieszce

5

JUTRO

w frzecim
dniu

TROY DO ETAERAOOBEK

w Rosji

Sowieckiej. «

nowne odkładanie wyborów jest już
niemożliwe, gdyż stare sowiety, —jak
przyznają same pisma „moskiewskie
straciły swą żywotność
i częściowo
uległy szkodliwej biurokratyzacji.
Przywódca rosyjskiego ruchu komunistycznego spoglądają na przyszłe
wybory z całą powagą.
Widać
to
najlepiej z artykułów, jakie w zwią-

zku ze zbliżającą
się kampanją
wyborcsą, przynoszą niemal
codziennie

pisma

sowieckie.

przypominają,

że

Tak

w

np.

„Izwiestja*

ciągu

dwuch

ostatnich lat spotęgowały się trudnoŚci budownictwa i zaostrzyły
się dyferencje klasowe. Jednocześnie
ujawniono cały szereg braków zarówno w
działalności samych sowietów,
jaki
w robocie
aparatu
państwowego.
Braki te znalazły swój wyraz w całym
szeregu spraw,
które
zwłaszcza
w
czasach ostatnich wysoce zaniepokoiły
sowiecką

opiaję

publiczną.

Do

spraw

takich „Izwiestja“
zaliczają
głośny
proces szachtyński, dalej sprawę smoleńską, artemowską, krymską
it. d.
We wszystkich tych
„Sprawachg
w
charakterze oskarżonych
występowali
sowieccy urzędnicy i pracownicy.
Moskiewskie „Izwiestja“ wyliczają
zasadnicze braki sowieckiego aparatu
rządowego, które w powyższych sprawach znalazły swój oddźwięk. Mamy
tu więc w pierwszym rzędzie nadmietną

biurokrację,

dalej

brak

łączności

między urzędami
a szerokiemi
war
stwami ludności, nienależyte
orjentowanie się co
do potrzeb
ludności,
nieumiejętność ochrony i ochrony inrozpoczęta, ale w myśl uchwały Cen- teresów ludności,
udział w pracąch
tralnego komitetu wykonawczdgo Z.S. rządu
elementów,
obcych
duchowi
S.R. została następnie wstrzymana, a komunistycznemu i f. d.
wybory
odroczono
do
końca roku
Prasa sowiecka
żąda,
by wszy1925.

Zarządzenie

to

wydane

zostało.

stkie

te braki

uwzględniono

podczas

szował dokumenty usprawiedliwiające posia- z tego względu, że, zdaniem Central- przygotowań do kampanji «wyborczej.
wykonawczego, — na Przygotowania te winny znaleźć swój
danie obligacyj pożyczki wojennej przed ro nego komitetu
kiem 1918, co dawało posiadaczom prawo prowincji rosyjskiej ludność
nie była wyraz nietylko w przygotowaniach do
otrzymywania rządowych kompensat.
Falw należytej
mierze
do no- nowych wyborów ze strony
samych
szerstwo na niekorzyść
państwa, za które jeszcze
wych
wyborów
przygotowana.
Innemi sowietów, ale i w należytem zainteregrozi więzienie. Zarówno przesłuchania, jak

rewizje, przyniosły materjał tak obciążający,
że Hugo Stinnes przyznał się do popełnienia tych fałszerstw.
Rozwiał się ogromny majątek, rozleciała
rodzina Stinnesa. Jedna z powojennych for-

tun, zdobytych wówczas, kiedy miljonyшdzi ginęły na polach bitew, inne marniały
w nędzy i sponiewieraniu
pęczniała ludzką krzywdą
ka.

— pękła, jak nai bólem, purchaw

słowy

mówiąc,

rząd

obawiał

się, że

ludność wiejska ze zrozumiałych przyczyn nie odda swych głosów na listy
komunistyczne. Czy w chwili obecnej
sytuacja pod tym względem zmieniła
się na lepsze, powiedzieć nie można.
Powiedzieć tego nie mogą
sami kierownicy polityki sowieckiej. Ale
po-

sowaniu

kampanją

wszystkich

orga-

nizacyj
partyjnych
i zawodowych i
całego
społeczeństwa
sowieckiego.
Doniosłą rolę odegrać powinna przytem prasa, przy pomocy
której władze centralne
powinny
całej
akcji
przedwyborczej nadać właściwy
kierunek.
N.

s
O nich wypadało myśleć przedewszyGdy o „wieku* mowa, nikomu napisać
ani
jednej
jeszcze
w
stkiem A, że nie zjechało się do Wilna chyba bardziej nie przystoi odpowie- życiu recenzji, którab
y nie była pisana Targi i Wystawę tylu ludzi, ilu się dzieć, niż mnie.
Chętnie
przyjmuję na „pod kątem" zapatrywania się na
ich spodziewano- nie Redutę
chyba wyzwanie.
Teatr jako na dzieło Sztuki... wywieO roli teatru w społeczeństwie pi- rające
winić za to! Reduta wytrzymała hena
społeczeństwo
mocny
roicznie formalne pustki, które
zale- sałem sam aż nadto często od roku wpływ. Niech się p. dyrektor Reduty
gały często-gęsto jej widzownię, jej 1884-go, to jest od chwili, kiedym za- niczego innego nie „domyśla”. Pomi„Osobnie“,
jej „dolnie*
i „górnie”. czął w prasie pisać o teatrze. Wielo- jając okoliczność,
że
podobne „doWytrwała na posterunku. Należy się krotnie wynosiłem rolę teatru
jako myślania się” zowią
się w mowie
jej chlubna bona
nota na karcie czynnika wywierającego potężny wpływ potocznej insynuacjami,
|
dziejów Wilna, którą przyszły
społeczeństwa po nad
Tyle, co do tezy zasadniczej.
histo- na psychikę
ryk naszego miasta poświęci przeło- jego znaczenie jako emanację i speP. Osterwa widzi w Teatrze sui
mowej i - nie zawahajmy
się
użyć cjalną formę Sztuki.
generis
świątynię
a conajmniej
w spo- instytucję niejako
rola teatru
Wszelako
mocnego wyrazu — epokowej Wystaо sakralnym cha»
jest Od czasu, rakterze, nietykalną dla
zależna
łeczeństwie
wie wileńskiej 1928-go roku.
:
„profanėw“,
lana była, dla „laikow“ — mnie
okoliczności i warunków.
się, niestety,
rola takie górnolotności
o wiele donioslejsza społeczna
nie
trzymają.
®
i misja

W
wy tkwi

kwiecistej

cony.....

enuncjacji

p. Oster-

jak kolec, ostrzem swem zwró-

wiadomo

w

czyją

stronę:

Skarga na to, że bywało, „przeszkadzano* w robocie Reducie, że „cięto”
i „rąbano”, a co gorsza, o tych rżnięciach informowano Polskę. Gdyby nie

nież zbytecznie,
naszem
zdaniem,
to, gdyby zamiast cięć i rżnąć—pisze
jakby
ekskuzował
się, że wystawa szły jeszcze: „Zemsta“, „Wąsy i pe- p. Osterwa
pomagano nam życzli„impromtu* Redutowa ma ten a nie ruka'* Korzeniowskiego,
'„Zaczarowa- wie, bylibyśmy dalej zaszli w realiinny charakter.
ne Koto“, „Eros i Psyche", „Sułkow- zacji Redutowych ideałów.
Nawet pozwolimy
sobie wyręczyć ski*. Oczywiście nie wyczerpywały te
Dotknął p. Osterwa nietylko władyr. Osterwę --własnemi słowami.
sztuki wszystkich
metod insceReduta wileńska słynie na całą nizacyjnych Reduty (brakło
przede- snej, dyrektorskiej czułej struny—ale
Polskę. Nawet krążą
o niej całe już le- wszystkiem „Snu“ Kruszewskiej, „Ok- też i zagabnął rezenzentów (powiedzgendy. Spodziewano się, że na Targi- na“
Rybickiego,
„Wyzwolenia“, my: recenzenta) od strony też draWystawę
do Wilna
zjedzie
się nie- „Cyda“...); „Fircykowi
brakło splen- žliwej.
wiedzieć wiele
osób
ze wszystkich doru
Najpierw sformułował te z ę,brzmiądekoracyjnego
pierwszych w
dzielnic Polski.
Każdy z gości na- Wilnie przedstawień; lecz założenie i cą:
Szych— przypuszczano słusznie — ze- idea były traine.
„Wątpię czy nawet zasłużeni wiechce zobaczyć
Redutę
„na własne
Redutowe impromptu
wystawowe kiem znawcy uświadamiają sobie istooczy". Gdzieżby miał wieczór spędzić było przeznaczone dla przyjezdnych. tną rolę Teatru
w społeczeństwie".

ce

polskiego

Teatru

rozbiorowejj

w

np.

w

epo-

przedwojennych

czasach, niż obecnie, kiedy

Osobliwie zaś gotów jestem
bronić
do upadłego: swobody
kryty-

działa na ki wobec
publicznego
wiszersze dowiska —nie
masy potężne kino i coraz
licząc się z żadkied y nemi postronnemi względami
obejmujące widnokręgi radjo;
a temsłowo polskie rozlega się już zewsząd bardziej względzikami
,
po ziemiach
polskich
nietylko,
jak
Tłumaczy mi p. Osterwa w liście
bywało, ze sceny.
do redaktora „Słowa”, że nić potrzebuW pojęciu zaś p. Osterwy, przy- je troszczyć się ani o repertuar Repuszczam, Teatr jak

grał,

tak

gra duty (z punktu widzenia właśnie jego
ani o poziom
polskiem - najważniejszą! Niema insty- artystyczny bo... bo „Rząd (p. Ostertucji, któraby pracowała tak doniośle, wa używa dużej litery począt
kowej)
jak Teatr—dla Sztuki i dla Ojczyzny. przez Ministerstwo Oświecenia PubliczTibi Ars, tibi Patrial—jak wo- nego kontroluje nas (tj. Redutę) bare,
ła dyrektor Reduty.
dzo
szczegółowo
przez
specjalnie
P. Osterwa śmiało utrzymuje, że przysłane Komisje Departamentu Sztu-

dotychczas

rolę

w

społeczeństwie socjalnego znaczenia!)

„Nigdy nie wiadomo czytelnikowi pod
jakim właściwie kątem widzenia pisa-

ne Są recenzje"

(Ludzi

nieušwiada-

miających sobie roli Teatru w społeczeństwie?) Mogę zapewnić p. Osterwę,
się
mi
że co do mnie nie zdarzyło

ki" a powtóre „odbywają się — najmilsze zresztą
pod
polskiem
słońcem — konierencje
z p. Wojewodą
Wileńskim, z panami
prezydentem i
viceprezydentem
miasta i z profesoDalszy

ciąg ną str. 7.

|

|

|

|

|

„ 6.1X-Wystawa Hodowlanaw Wilnie-9.IX
Wilno

dnia

7 września,

dorobku, osiągniętego w okresie dzie.
lącym nas od tego czasu, kiedy wojna i najazdy a związane
z niemi rekwizycje i głód zdziesiątkowały:
pogłowie zwierzęce, pozbawiając je jednocześnie najlepszego materjału hodowlanego.
:

koński. Najwięcej ucierpiała
przytem
większa własność,
która
pozostała

Przypuszczenia, że Wystawa
Honiemal zupełnie bez koni i bydła,
dowlana spełni swe zadanie, nie zagdyż
Niemcy podczas odwrotu zdążyli
wiodły.
'Pokaźna ilość
eksponatów,
zabrać
i gorsze, ale zdrowe resztki,
duży napływ
rolników, wyraźne zapozostawiając li tylko. chore. Spadinteresowanie ze strony ich i czynnikiem po bolszewikach
były choroby
ków miarodajnych — we właściwem
Że dorobek ten jest bardzo“ po- zakaźne wśród zwierząt —: nosacizna,
świetle,
stawiają
znaczenie imprezy,
podjętej staraniem organizacyj
rolni- ważny, naocznie stwierdzić może każ- księgosuśz i inne.
Od tego czasu minęło tylko8- 10
czych i pojedyńczych osób, a popartej dy, kto zada sobie trud zwiedzić Wy:
a
jednocześnie lat. A jednak już teraz mamy — ойжаtak życzliwym
stosunkiem
przez p. stawę Hodowlaną,
odtworzyć w pamięci
ten stan, ' jaki, gę urządzać Wystawę. Niedość tego.
wojewodę Wł. Raczkiewicza.
że nasz
materjał hoNa innem miejscu niniejszego nu- cechował hodowlęw chwili, gdy działa Powiadamy,
armatnie
umilkły.
Wszak
okupacyjna
dowlany
powinien.
zwrócić.
uwagę na
meru podajemy sprawozdanie z przewładza
niemiecka
wszystko,
co
było
się miarodajnych
sfer. . rządowychi.
biegu uroczystości
otwarcia, « przytaczamy
ińformacje
o Wystawie, jej zdatnego do użytku, a więc cały ma- gospodarczych czy to :w. odniesieniu
charakterze,
rozmiarach, ciekawszych terjał hodowlany wywiozła, zwłaszcza do zaopatrzenia armji, czy też do namomentach, wyliczamy
żywe
naty. Tu chcielibyśmy. uczynić

zanie

do

zdań,

eksponawią-

wypowiadanych

Wywiad z inż. ).

dając

możność

porównania,

na

swoich

barkach

całą

niemal

ców

przy organizacji Wystawy udzielili nam

niach

i przewidywaniach.

—

Na

pierwszych

organizacyjnych

zebraniach Komitetu Wystawy Rolniczej — wyjaśnia nam p. inż. Czerniewski — przypuszczaliśmy,
że łatwiej
nam będzie zorganizować dział hodowlany, niż działy produkcji . roślinnej.
Przewidywania swoje
opieraliśmy na
układzie warunków
produkcji rolnej,
wiedzieliśmy: boewiem,.że na 18-go Sie
rpnia t. p. na dzień otwarcia Wystawy,
nawet w roku normalnym nie udałoby
się zebrać zbóż, okopowizn it. d., a
jak wiadomo: rok. obecny jeszcze bardziej opóźnił zbiary. Ponadto+w więk
szym już stopniu możemy poszczycić
się postępami w hodówli niż — w produkcji: roślinnej. Hodowla jest dla nas
dominującym kierunkiem produkcji rol
niczej

ze

— Jaki

względu

na

surowy

Czerniewski

Wojów. Kom. Wystawy

R>ln.

Hodowcy - specjaliści 0
Co mówi

w związku

p. Fr. Wierzbicki,

z Wystawą

kierownik dzia-

łu hodowlanego T-wa Rolniczego

Do. p. Franciszka Wierzbickiego, zajmującego obecnie stanowisko kierownika dzia
łu hodowlanego Wileńskiego T-wa Rolniczego
należała najwyżej postawiona w kraju
obora rasy czerwono - polskiej w Łomżyńskiem (w Boguszycach), odznaczona dyplo

mem uznania przez Ministerstwo Rolnictwa
Ceniąc wysoko
zdanie p. Wierzbickiego,

jako znanego hodowcy zwróciliśmy się doń
z prośbą o wypowiedzenie
swej opinji w
związku: z Wystawą Hodowlaną.
— Jakie znaczenie przypisuje Pan Wystawie Hodowlanej?
W Wystawie uczęstniczą
wystawcy z
większęgo terenu. Ma to: miejsce poraz pier
wszy po 26 latach. To
już nie powiaty ale
całe województwa. Wystawa zapowiaaa się

bardzo dobrze tak pod względem

go obesłarńa jak przeglądu
siadanego przeż miejscowe

iłościowe-

. materjału porolnictwo. Wię-

kszość włąścicieli
obór, zrzeszona jest w
spółdzielniach
zdążających do podniesienia
stanu hodowli — wystawa więc będzie jakby demonstracją dorobku osiągniętego zawdzięczając spółdzielczości;
`
Nie
wlany

kiem

można zaprzeczać że kierunek hodow rolnictwie zaznaczył
się już cał-

wyraźnie.

Wileńszczyzna,

jak

Kresy

Wschodnie wogóle, predestynowaną jest być
krajem produkcji hodowlanej, „gdyż do tego
posiada wszelkie dane tak, klimatyczne jak
uzjograficzne.
t

‚ , Wileńszczyzna

poraz pierwszy

występuje

już z pewnym dorobkiem, którym miarodajne czyńniki powinny
zainteresować. Staje
się np. aktualną sprawą
czerpania z tego

17 dworów,

dzkie

122

(22

wystawców)

woj.

Bia-

innej.

Dwory nadesłały

ścianie

25

(20

a'o

szkoły

dzo bogatą, doskonałym rynkiem zbytu dla ośrodków przemysłowych, wpły
ną na poprawę
ogólnega
dobrobytu
kraju. Trzeba tylko przyjść z pomocą
rolnictwu, które
pojmuje
doskonale
korzyści jakie można
osiągnąć z go

rolnicze 43 kółka: rolnicze 43, sejmiki
19,i Państwowy. Bank Rolny 20.
|
Trzoda chlewna ma 223'przedstawi
cieli,

z których 466

białej

angielskiej

krzyż
nia
z niemiecką,

sztuk wnależy „da

rasy,

50

to wynik

wspomnianej wyżej rasy
20 miejscowych, pozosta

*spodarstw

sztuki,

psów

37

z czego

25 myśliw*

skich i 6 rasowych. Ponadto zobaczymy drób: indyki, perlice, pawie
oraz

zwie-

gołębie.

—
na

į

Jaki będzie

podniesienie

wpływ

stanu

G

Wystawy

rólnietwa?.

— Zdaniem mojem przez hodowlę
podnosimy nasze rolnictwo, ponieważ
opłacalność

nich

produkcji

zwierzęcej..jegt

wyższa. Surowy nasz klimat sprawia,

147 z woj. Wileńskiego, 23 z Nowogró
dczyzny,
8 własnóść
Państwowego
Banku Rolnego i 4 z Finlandji: Z. sa-

że

urodzaje

zbóż

są

zawodne,

nató-

miąst znacznie pewniejsze i wyższe są

urodzaje roślin pastewnych. Przy tych.
warunkach hodowla opłaca się więcej
i gleba zaś mała zwietrzała i dóprawiana wymaga obornika: Dalekie i złe dro

Wystawie Hodowlanej.

gi

do

rynków

zbytu

przemawiają

też

na korzyść produktów zwierzęcych —

droższych w stosunku
do. ciężaru,:0
zbyt na które łatwa jest wobec duże
go zapotrzebowania.
:
*

Wywiad z St. Osiecimskim
inspektorem Zw. Kółek Roln.

matu

można,

unikając

importu,

wytworzyć

u siebie szczep rasy nizinnej czarno - białej specjalnie
zahartowanej i wytrzymałej.

Cechą hartowności ma u nas pierwszorzędną
wartość. Bydło rasy
czerwono - polskiej

jako jedynie właściwe dla mniejszej włas<
ności i wielu
gospodarstw
folwarcznych
musi tu liczebnie przedstawiać się imponu-

jąco i stąd pochodzić musi ten materjał ho-j

—

Znaczenie

korzyściach dla stanu
е

Wystawy

Hodowłanej

dla

rozwoju hodowli na Kresach naszych wyrazi się przedewszystkiem w tem, że hodowcy
miejscowi będą mieli możność zaznajomienia się ze źródłami zakupu zarodowych egzemplarzy.
у
8
Jak wiemy pogłowie bydła i koni, a również i trzody chlewnej zmalało b. znacznie przez czas
wojny i okupacji to też w
pierwszych latach naszej
£ spodarki nie
zwracano zupełnie uwagi na jakość inweńtarza pozostawiając na chów wszystką mło
dzież. Stopniowo wzrastać poczęło zainteresowanie sprawą polepszenia jakości inwen-

Е

Wśród

hodowcami
materjału

Produkcja

zwierzęca

:

mająca

dwarowa

z. Wileńskiej

przy

współudziale

tych pokazach.

5

naprzód.

Odrazu

rejonach

„daje

się

młeczarskich

zauważyć,

t. j. tam

gdzie

że w

uru-

chomione
zostały
mleczarnie, w krótkim
stosunkowo czasie rolnicy
przechodzą
na
produkcje pasz i.zaczynają się dostosowy-

:

wać-do gospodarki hodowlanej.

Początkowo w hodowli
bydła nie bylo
jednolitego kierunku i każde niemmał gospo|Jaarstwo hodowało według „swego unodobą-

sie ostatnich 30 łat — skutkiem głównie in=
tensyfikacji gospodarstw rolnych w šrodkowych i zachodnich dzielnicach — terenem
hodowli owiec pozostają Kresy wschodnie,
gdzie ekstensywna gospodarka jest dominu
jącą. Zwrócenie większej uwagi na hodowlę owiec jest kwestją
konieczności zaopatrzenia np. wojska.
W hodowli wogóle stwierdzić należy zna
czny dorobek. Ten dorobek byłby większy,
zdybyśmy mieli więcej zamiłowanych hadówców. Jak: twierdzi prof. Z. Moczarski —
Polska w rozwoju
swym miała zbyt mały

okres
należy

pasterski — może rzeczywiście
doszukiwać się przyczyn.

tu

"stanie

zaspokoić

spodarstw.

potrzeby

najbliższych

>

$

go-

Mamy dziś cały szereg gospodarstw rol
nych prowadzących planową
gospodarkę

hodowianą

1 wystawą

obecna

da. nam

giąd wyników pracy ostatnich
ca?

lat.

=>czY
Związek Kółek wystąpi
us jako oddzielny, samodzielny

—

stawie

Na Wystawie

Rolniczej

Hodowlanej

mamy

zobrazowana

jest

szerny

organizacji

dział

swoje

działalność

na Wywystaw-

nie. Na Wy

kioski

Związku.

gospodarstw

nych daje wyczerpujący materjał.
Działalność nasza obejmuje szereg

czarni

z ogólną

zwiększy
Wystawa
go stanu

to wpłynie

ilością

1800

prze-

krów,

gdzie

razić wdzięczność

_ mieniem

wszym

Demonstrując
dorobek
w
dziewpływom chorobotwórczym, mniej jest dzinie hodowlanej,
Wystawa
hodoodporny. Tem bardziej zabójczą była wlana
potwierdza
jednocześnie,
że
dla rolnictwa kresowego polityka rzą- rozwój rolnictwa zdąża u nas w kie-

dów przedmajowych, ze
konsumenta

broniąca

szkodą

interesów

dla runku hodowlanym.
tegoż

rzędzie

do

wystawców,

ilość ta

zapewne

na

poprawę

obecnego

sze hr. A. Branickiego

Komite-

którzy

majątków

Państwowych.

czasu udzielając dużo cennych rad ze
swych doświadczeń organizacji jeszcze

koni

przyprowadzonych
na Wy-

Hojen

skiego

Osuuskunta.

Powiatowy

przyprowadził

|

.Sejmiku.. Brasław-

ardena

importowane-

go ze Szwecji, a Wydział Pow. Wil. - Trocki cztery ogiery, z których jeden importowany też ze Szwecji:
Pozatem następuje długi szereg koni należących do drobnych rolników. Są to okazy rasy miejscowej w wielu wypadkach .pogrubionė domieszką krwi rasy ciężkiej, pi
ważnie po importowanych ze Szwecji 0;
rąch.. Niektórzy wystawcy jak np. p. Domi

nik

Wilkiewicz
ego, Marjan

„a

ło zasługi położyli p. Wszelakowa i p.
Stemler.
Wystawa hodowłana będzie przeglądem dokonanych piac i silnym .dopingiem na przyszłość, kończy p. inż.

wili

ЗАНАв
297

6, p. W. Łaskowicz z Filipek

Vienti

Wydział.

;.

;

widzimy ogiera pełnej krwi impor-

z Lebiodki —

okazy materjału
ne zostały. najlepsze
hodowlanego. W dziale drobiu niema-

Czerniewski.

‘

rząt gospodarskich,;niż gdzieindziej, z
nielicznemi wyjątkami.

długi < szereg

lat

Przed

nami

żmudnej

wy-

tężonej pracy, nim ustali się
ostatecznie wyraźny
kierunek
hodowlany.
Dorobek osiągnięty
niech
będzie
Świadectwem, że temu zadaniu podoamy.
Z. Harski.

(rasa czerwo-

Wystawa

ma

za zadanie

po-

kon-

— 3, hr. Tomasz Zamoyski z Iwji — 3 okazy rasy anglo - arabskiej i ogiera pełnej
krwi angielskiej.
x
Z Finladji przybyły cztery. ogiery rasy
fińskiej, własność Suomen Hevosjalostus lii

Pan Ławryno

wicz znariy już Wilnu z otganizacji Wy
stawy
Radjowej, nie oszczędził sił i

Nie' należy jed-

nak przeceniać
możliwości
w chwili
obecnej, ale raczej zdać sobie sprawę
z trudności, które przed nami się piętrzą
Cyfry stwierdzają, że rolnictwo zdąża
w kierunku hodowlanym,
że obiera
ten kierunek. Ale to jeszcze nie znaczy, że kierunek
hodowlany
ustalił
się. Na jeden hektar ziemi rolniczo
użytkowej wypada u nas mniej zwie-

nopolska)
R
zapytuje— A. udział zagranicy,
my dalej.
— Mamy tu okazy tylko z Finlandji co nas jednak nic a nic nie-martwi,

maj: Przytocznica

woj. Poznańskie —

8, p.

Sokołowskiego folw. Zalejniaki — 8. p. W.
Chaleckiej maj. Cerkliszki — 5, Szkoły Rolniczej w Opsie pow. Brasławskiego — 11,
Szkoły Roln. w Bukiszkach pow. Wil. - Tro

ckiego — 6, Kółka Rolniczego w Poroliszczu

pow. Dziśnieńskiego
—— 3, Kółka Roln. w
Dziśnie — 4, Wydz. Powiatowego Sejmiku
Brasławskiego i Postawskiego -po 2, Szkoły
Rolniczej w Święcianach — 2, Szkoły Rol-

czówna pokazała
nam
importowaną ze
Szwecji klacz rasy hanowerskiej, a p. Marja "niczej w Bezdowce pow. Lidzkiego — 12.
Wydział Pow. Sejmiku
Nowogródzkiego i
Paprocka z Kolędzina pół-krwi arabkę.
|
P. Władysław Łuszkiewicz z
Daukszy- Urząd Wojewódzki (wydział rolny) w Nosześć okazów, a
wystawiły po
szek zaprezentował RR rasy, ang. (węgier wogródku
ka) oraz kilka jej potomków, p. Cz. Odyniec Zw. Kółek Rolniczych Z. Nowogródzkiej—8.
z Wazowca pięć okazów rasy wsch. - рги- ° Lustrując dalej stoiska przeznaczone dla
skiej, ogiera (Dolar) i czterech jego potom- wystawców z pow. Nowogródzkiego — 5роW
partje, a więc: p.
tykamy liczniejsze
ków.
$
Paūstw. Bank Rolny — Оадг. - у Wilnie Strawińskiego maj.. Nakryszki — 6, WydziaNieświeskiego —
Sejmiku
przyprowadził osiem 3—4 letnie klaczy pół- łu Powiatowego
krwi po arabie i wsch. + pruskim ogierze, 10, Zw. Hodawców Bydła Czerwono - Pol— —
— 12.
pan Kotwicz dziesięć okazów, p. A.
Korsak skiego w Baranowiczach
Okazy rasy nizinnej czarno = białej wyz Piotrowszczyżny — 6, p. Jan Falewicz Z
Balinpola — 3, p. W. Żyliński z Dokurniszek stawiły obory: Państw. Banku Rolnego w
—2, p. E. Chetchowski z Chožowa — 4, p. Wilnie — 20, p. Ady Kondratowiczowej maj.
Karol Wagner 7 Wielkich
Solecznik — 5 Horodno — 9, p. Mieczysława Bohdanowizrebaków anglo - arabów, hr. Helena Keyser- cza maj. Obodowce — 6, p. Jėzeia BorowKarolin — 3, p. K. Wagnera
ling
z Jurszyszek — 3,
p. H. Skinderowa skiego maj.

się tu zaznaczyć niedocenionė usługi Krajowi,
Wystawą i Hodawlą,
jakie oddał: p,
Stanisław
Ławrynowicz — Inspektor

rol-

się niezawodnie. Myślę, że obecna
zorganizowana została z racji złehodowli
trochę zawcześnie, mimo

— W dziale koni wyśokokrwistej
i półkrwi ciekawe okazy
wystawiają
stajnie landwarowskie Marji hr. Tyszkiewiczowej i Eugenjusza hr. Tyszkiewicza,p. Heleny Skinderowej oraz p.
Ireny Węcławowiczówny. Wydział powiatowy Sejmiku Wileńsko - Trockie-go jak również i Wydział pow. Bra" sławskiego wystawiają okazy typu
ciężkiego importowane ze Szwecji. W
dziale koni miejscowych ciekawe są
dwie grupy rodzinne składające się z
4 koni: Fr. Borejszo Wysockiego i Bol.
Bobrownickiega z Oszmiańskiego.
Na specjalne wyróżnienie w dziale
bydła zasługują obory maj. Trybańce
p. Józefa Borowskiego i Wielkich S0lecznik p. Karola Wagnera (rasa czarno łaciasta — nizinna) oraz maj. Ra-

ponieważ

nawiązanie

wyróżnia .się arabka importowana z Anglji.
Właść. maj. Galinirena Węcławowi-

pomimo dużych kosztów zechcieli zadekłarować swoje zwierzęta, nie mając
żadnego w tem interesu hodowlanego,
jedynie silne poczucie obowiązku obywatela krańców Rzeczypospolitej służenia propagandą
kultury
rolniczej

Ob-

B
mie-

ułatwi

towanego z Anglji. (Niebdesmond) klusaczkę amerykańską (Kanada) oraz sześć klaczy wysokiej pół-krwi. Obok pięć koni hr.
Eugenjusza Tyszkiewicza z pośród których

u nas

jaknajpomyślniejsze
warunki rozwóju
przy pewnym wysiłku może być podniesiona do stanu b. wysokiego i odegrać w ogólnym bilansie poważną: rolę naprzykład przez eksport do Rosji
okazów zarodowych.
°
Korzystam tu ze sposobności wy-

nizinne i czer
województw.

sejmików zorganizowane
zostały pierwsze
pokazy hodowlane.
Zmieniły One jednak
swój charakter propagandowy
przybierając
cechy planowej akcji, zwiążanej z organiza
cją hodowli w danej miejscow:
Stopniowo też zwiększać się zaczął udział bydła w

nale-

różnych dzielnic i nabygia ihr. Marji Krystyny, Tyszkiewiczowej z Lan-

zarodowego.

tu Rolniczego— wszystkim tym hodowcom, którzy poszli chętnie na skietówany do nich apel, przyczyniając Się
Bydło to przeważnie nie zaaklimatyzowało*
do
powodzenia działu hodowli na Wysię i niewiele się po nim śladów pozostało.
W roku 1923 staraniem Zw. Kółek i Org. stawie. Wdzięczność tę kieruję w pierRolniczych

jednak

niej.

Stanisław Ławrynowicz
czynny członek Wojew. Komitetu Wystawy
Rolniczej.:
AAS
nąć

na

hodowli.

ogólne

podniesienie

się

ь

stanu |

i

Wystawcy z Poznańskiego
Wystawie będą mieli możność

dzięki
nawią--

zać

sferami|

Ścisły

kontakt

z naszemi

rolniczemi, co niewątpliwie odbije się
dodatnio na ogólnym stanie
rozwoju
hodowli.
!
=

|

| Przegląd eksponatów na Wystawie Hodowlanej.

tarza.

Poczęto sprowadzać bydło
wono - polskie z zachodnich

które

konsurnenta— kosztem rolnictwa. Dodać do tego należy, że warunki polityczne pomyślnie dla Kresów ułożyły
się o kilka lat później, niż dla innych
dzielaic. A miało to olbrzymie znaczenie, bowiem przejście od prowizorjum
do planowej. pracy:
obliczonej
na
przyszłość jest momentem
decydującym o postępie. Ten moment dla Kresów wschodnich.
nastał o wiele póź-

ulega

do czynu. Rolnicy korzystający z wy- stawę w ogólnej ilości okóło 180 sztuk zna- Justyna Strumiłło maj. Szumsk — 12, gen.
procent stanowią okazy pełnej
krwi Stefana Dąb - Biernackiego maj. Male — 3
stawy mają możność * zbliżenia się z czny
lub wysokiej półkrwi. Wśród koni
stajen hr. E. Czapskiej maj. Synkowicze — 2, p. J.

i ie
Polski, gdzie nia, bez żadnego planu, to obecnie zaznadowlany. dla innych dzieln
:
się juž wyražniėj kierunek, wyrażają- przed wojną.
i
typ ten ] uż się й zatracił skutkiem importu (ta
cy się w hodowli rasy czerwono - polskiej
Nie
„ Dalej.należy wymienić pp. inspekto
materjału zagranicznego.
i nizinnej (czarno - łaciastej). Brak dobrych
Warunki Wileńszczyzny zapewniają mo- rozpłodników jest nadal czynnikiem hamu- rów hodowlanych: Stanisława Osiecirozwoju hodowli świni
szerokiego
żność
prawidłowy rozwój
gospodarstw ho- mskiega, Władysława Opackiego i Tekrajowej koniecznej i niezastąpionej w krzy jącym
zabiegom
dowlanych. Stacje kopulacyjne. zapobiegają. rleckiego, których usilnym
żowaniu z rasą wielką angielską do produk
temu
brakowi,
jednak
niezawsze
są
one
w
zawdzięczamy,
że
na
Wystawę
wybracji swiń bekonowych.
С

słychaTeraz — to do owiec. Wobeć
nego upadku owczarstwa w Polscew okre-

wycieńczony łatwiej

kazanie dorobku poszczególnych
wołatwiej jewództw (zwłaszcza naszych najbliżtaktu z hodowcami, pozwoli
zaopatrzyć się w egzemplarze zarodo- szych), a nie pretenduje do rozmiarów
we, uwidoczni wszystkie możliwości i międzynarodowych.
Zaznaczyć muszę przy okazji,
że
pobudzi da pracy.
AD
— Jaki dział na Wystawie Hodo- te cztery ogiery nadesłane .z Finlandii
wlanej reprezentowany jest najlepiej? liczą się poza konkursem.
— Z przyjemnością muszę stwier— (o pan Inspektor myśli o znadzić, że wszystkie obesłane zostały ob- czeniu Wystawy dla rolnictwa?
„ficie i< równomiernie. Na: specjalne; pod.
Przez porównanie produkcji zwiekreślenie zasługuje wysoce obywatel-skie stanowisko społeczeństwa, które rzęcej pobudzi się rolników do lepszej
przez patrjotyzm: regionalny, i zrozu- hodowli. W. dziedzinie bydła czerwomienie swoich
obowiązków występu- no - polskiego dał się odczuwać, zwłaje licznie na Wystawie. Wszystkie ste- szcza wśród drobnego rolnictwa, znary rolnicze uważały za swój obowią- czny brak reproduktorów. Obecnie jak
zek zademonstrować zdobycze„z -dzie- wiemy gospodarstwa hodowlane z Poznańskiego
nadesłały
swoje
okazy.
dziny hodowli.
3
— Czy należy się spodziewać, że Tłomaczy się to poszukiwaniem rynku
wysokowartościozobaczymy na wystawie jakieś wybit- zbytu, a przypływ
wych okazów hodowlanych musi wpły
nie ciekawe okazy?
:
Wystawa

Pana Osiecimskiego, Inspektora Hodowla
Wystawa
Hodowlana w akcji tej,
nego źw. Kółek i Organizacyj Rolniczych jest bardzo pomocną gdyż daje możz. Wileńskiej znaleźliśmy na terenie Wystajednostek i
wy Hodowlanej, gdzie jako zapalony hodo- ność ocenienia wysiłków:
organiżacyj, nasuwa
sposobność nafiwca obserwował
:okazy
przyprowadzone
przez poszczególnych wystawcow.
# czenia się, wielu ciekawych metod,,a
— Chcielibyśmy usłyszeć zdanie p. In- przez rywalizację wystawców pobudza
spektora o Wystawie Hodowlanej, jej zna-

czeniu i ewentualnych

hodowlanych,

łe miejscowej rasy ktzyżowafńej z Weg mie jest 'w stańie same stworzyć
:
stialską. Owiec nadesłano zaledwie-83 - żytych warunków.

charakter będzie miała Wy-

hodowli.

chodziła.

kraju po wprowadzeniu kultury w dzie
dzinie hodowli staną się dzielnicą bar-

180 sztuk, wło-

wystawców),

to przecież

-— Jakie będą, zdaniem p. Inspekto
ra korzyści z Wystawy Hodowlanej
dla rolnictwa?
—- Musimy pokazać co produkujemy'i zarazem nawiązać stosunki z ho
"dówcami innych dzielnic. Kresy nasze
mające charakter wybitnie rolniczego

terenu zapasu końskiego zwłaszcza dla arPowstanie szeregu spółdzielni
mleczar- tylerji - w wielu bowiem miejscowościach skich, ułatwiających rolnikom łatwy i korzy- przez hodowlę.
r
włościanie hodują konie ciężkie.
istny zbyt młeka posunęło sprawę znacznie
W obowiązku poczuwam

Co się tyczy bydła, wobec surowego, kli

Zarządzo:

Prace przygotowawcze -do 'Wystawy: Hodowlanej, informuje nas jeden z
głównych jej organizatorów. i twórców
p. Inspektor Stanisław
„Ławrynowicz,
rozpoczęte zostały w maju,
a raczej
nawet w czerwcu 1r.b:.
Jest to termin
zbyt krótki, zdążyliśmy jednak na czas,

57 włościan, 2 wydzia

Z tej liczby 223 sztuk rasy. czerwono pólskiej, 102 — nizinnej.i 10 okazów.

klimat,

pochodzą.
|.
— Koni będzie dużo, a wśród

Wil.

ilości fachowców.

Organizm

- Wywiad z insp. St. kawrynowiczem.

łostockie 25 i woj. Poznańskie 20 sztuk.

stawa Hodowlana pod względem rodzaju okazów i terenów z których one

inż. Jan

kształcenia

na licencja ogierów kładzie kres chao'tycznym stosunkom w hodowli koni.
Komasacja gruntów włościańskich wy"wieta dobroczynny wpływ
na upo-

Czerniewskim.
ły powiatowe i:Państwowy Bank Rolny, jeżeli zaś uwzględnimy: rasę koni
to zobaczymy, że 87 to okazy półkrwi,
40 — miejscowe pogrubione i 55 miej
scowe.
!
Bydła mamy na Wystawie 328'82t:
z czego .na woj. Wileńskie przypada
161 (43 wystawców), woj. Nowogró-

pracę

i-stalszą opłacalność
produkcji
rzęcej i inne warunki.

Prezes

konieczność

wiekszej

mega woj. Wileńskiego. mamy w: tym
dziale 69. wystawców. Wśród wystaw-

wyboru, nawiązania stosunków i t. p. szereg cennych informacyj.
Wystawa Hodowlana w Wilnie ma
Zapytujemy na wstępie a zamierzeznaczenie swoiste, znaczenie specjalne.
Przez Wystawę hodowlaną
rolnictwo
chce zaznaczyć, że w rozwoju
swym
zdąża w kierunku
hodowlanym.
Po
drugie — Wystawa jest dėmonstracją

wywołując

Organizatorzy Wystawy 0 Wystawie

o

Wystawie przez jej organizatorówi
do opinji znanych na naszym terenie
fachowców, z którymi
wywiady zostały poniżej umieszczone.
Każda Wystawa ma
swoje
znaPrezes Komitetu Rolniczego Wysta:.
czenie, ogniskuje
bowiem w jednem wy
Rolniczo - Przemysłowej p. inż.
miejscu . wysiłki
i efekt tych wysił- Jan Czerniewski, który wespół z p. Inków, czynionych w tym
lub innym spektorem S. Ławrynowiczem wynieśli
kierunku,

wiązania
stosunków
wymiennychi rządkowanie hodowli. Tych przykłakooperacji
gospodarczej.
z 'innemi dów przytoczyć można sporo.
l jeżeli pod względem
hodowla* dzielnicami Państwa.
г
wtyle jeszcze jesteśmy za innePorównawcze
zestawienie do sta- nym
nu przed wojną mówi na korzyść tej mi dzielnicami Państwa, to przecież i
naszej odwagi. Liczba koni - wzrosła zważyć należy ,w jakich
warunkach
niezaležo 68,4 proc., bydła rogatego o 66,5 praca nasza odbywała się
proc.
Pod
względem
'jakošciowym nie od tego,
że pożoga
wojenna
„uczyniliśmy
znaczny
postęp.
Ruch zniszczyła nam wszystko. A warunki
mleczarsko-spółdzielczy zaczyna prze- te przez cały czas jeszcze przed dwościgać możliwości fachowej obsługi, ma laty były
wprost
rozpaczliwe.

z Zułowa pów. / ŚwięciańMichniewicz z Ksaweryno-

przyprowadzili po kilka koni.
Panowie Fr. Borejszo - Wysocki

jowa

cki z
rech

pow.

Oszmiańskiego

Biniszek

grupy

pow.

rodzinne

koni.

z Ugle-

i Bol. Bobrowni-

.Oszmiańskiego

składające

wysta-

się z czte-

W działe bydła reprezentowane są trzy
rasy: czerwono-polska, nizinna czarno - biała i miejscowa ogółem 328 sztuk, a w
180 sztuk dworskich, 25 włościańskich
zostałe zaś należą do szkół rolniczych,

tek i związkówy
Banku Rolnego.
„gólne

rasy

na

sejmików. i Państwowego
Rozdzielając na poszcze-

czerwono

a

tem
pokó-

- polska

223 sztuki,

reprezentowa-

nizinna

102, inne

Wśród wystawców rasy czerwono - polskiej mamy następujące obory: p. Z. Oskier-

ki maj.
skiej

kiego

Ozięrce

maj.

maj.

12

Horodzki

Roš

sztuk, p. M. Wołcza

—

11 sztuk,

hr. A. Branic-

25, p. F. Cybūlskiego

-

maj.

W.

Soleczniki

Chreptowicz

p.J.

—

- Butenewa

25,

R. Śliźnia maj. Lubów

hr. Konstanty

maj.

—

Szczorse—

dowców w Baranowiczach — 12.
Wśród -wystawców bydła. BY

miejsco-

wej widzimy ks. Kardzisa i p.
Worony pow. Wil, - Trockiego.
Trzoda

chlewna

6,

17 i Zw. Ho-

ołłejko z

Ę

umieszczona

w

środko-

wej części wystawy, w specjalnie zbudowanych kojcach, krytych: płótnem liczy 223
przedstawicieli rasy wielkiej białej angielskiej

(pod

oraz

mignanej.

względem ilości)

stwowy
Wileńskie

Bank

Rolny

przypada

—

83

Najpoważniejszym

wystawcą

sztuk.

sztuki,

jest

Na

Pań-

woj.

Nowogródz-

nowskiej, karnówki, siwej (krzyżówki
niarki z wrzosówką), czarne Świniarki.

P. A. Boruszanin

z W.

Samoiłow

Świ

pow.

Brasławskiego wystawnia
cztery macioty
i |
jarlicę, p. J. £ukianczyk—3, p. Szymko pow. —
Dziśnienski — 7, H. Wysocki maj. Legow=|
szczyzna okazy rasy krajowej krzyżowane
z
|
angielską mięsną.
&
й
IiE

Ww rzosówki nadesłali p. W. Marcinkiewicz
w. Kosaćiszki pow. Wil. Trocki, p. W. Płan= |
ga i. Brzozowka, p.. J. M. Falewicz m. Balimpol iBron. Chrucki maj. Zatocze pow, A>
szmiańskiego
sześć.
(podbrzusie białe).

czarnych

i świniarek
A aa

3

|

Prócz tego nadejdzie * jeszcze
dziesii
sztuk z maj. Suchowola ks. Seweryna Cze
twertyńskiego.

Kury

podzielić

i

musimy na

dwie

grupy:

S

krajowych i zagranicznych ras. W pierwszej
widzimy zielononóżki polskie,
kuropatwiane, zielononóżki polskie białe i antokolki,
w
drugiej: włoskie ieghorny białe, ninorki,
andotty białe, czarne, srebrzyste i złoci
plymouth - rocki prążkowe i lsland,landsi

ny czarne
rzełki.

i żółte, jokohamyj

wreszcie
З

ki

Sądząc z cen, które wahają się od 70 do
180 zł. za sztukę mamy na wystawie b. cenne okazy hodowlane, W dziale tym oglądać

możemy

plany

różnego

ródzaju

zimówych

kurników. Perlic, indyków, pawi oraz pta=
ctwa wodnego
wystawiono b. niewiele tt
też zwiedzający łatwo zorjentują się sami.
|
Obszerny dział gołębi. pocztowych i ra- |
sowych obejmuje kilka klas: zwycięskich w -

locie od 251
żujących na

— 400 klm., lotników podrótej przestrzeni, zwycięskich w

locie 100—250 klm. młodych, oraz t. zw.
„Sprzėdažną“. Są to eksponaty
stanowiące

prywatną

wlasnošė

dzieści gołębi

obok

wojskowej

zaš

mamy

trzy-

stacji gołębi po-

cztowych w Wilnie.
W dziale 'galebi rasowych

е
mamy:

*
ry.

polskie, kaliny polskie miedziane, Eee
murzyny, weboniaki, barwnogłówki, maściat

"wywrotki,

krymki

i inne.

+

Królików mamy na Wystawie 54 okazy.
kie 34 inne
dzielnice. Polski
— 56. |
ras.“
Chlewnia p. Jadwigi Żylińskiej maj. Do- reprezentujące dziesięć różnorodnych
a- Najwięcej „nadesłano:
Olbrzymów Belgijkurniszki nadesłała 10, okazów, p. K.
Re
12
tem
w
a
34,
skich, wiedeńskich (niebieskie),
Chinchi
gnera maj. W. Soleczniki —
prosiąt. Dalej widzimy kojce chlewni:. Wydz. srębrzystych i czarnych podpalanych.
Dział psów
rzedstawia się bardzo inte-|
Pow. Sejmiku Dziśnieńskiego, Oszmiańskiego,

Koła Hodowców

w Świrze,

Związku

Ho

tesująco. P. W.

uczywski wystawił sukę —

Chlewnej w Baranowi- pointry angielską, p.W. Drac z Głębo ego
Trzody
dowców
czach, hr. K. Chreptowicz - Butenewa maj. : setera angielskiego, setery irlandzkie re
p. M, Mineykowej maj. Dzikuszki, zentowane
St
;5а przez. siedem okazów
Szczorze,
p. St.
Krasińskiej
maj. Wola Suchożelska szkockie przez „karo“ -p.-], Narkowicz:
pow. Siedleckieęgo — 19 sztuk, hr. W. PuWyżłów niemieckich zobaczymy siede
siowskiego maj. Albertyn pow. Słonimskie- cocker - spanieli — 3, jamników — 4.
0, hrs A. Poranickiego dobra Ruš— 27 szt..
Cztery orgary p. Bochwicowej z Pau
ydziału Pow. i Szkoły Rolniczej w Korze- nowa i cztery charty rosyjskie p. H. lwa-|
lewie pow. Nowogródzkiego
oraz Szkoły nowskiej - Skinderowej z. Lebiodki.
"za
Rolniczej w Łazdunach Sejmiku / WołożyńSain - Bernarda wystawił p. G. Żukz |
długouchej hr. Wilna, a pieska japońskiego p. Z. JastrzębChlewnia rasy krajowej
Jana Tyszkiewicza maj. Orniany, pow. Wil. ska
Trocki daje nam wreszcie okazy tej rasy.
Kotów jest zupełnie mało, a te co są naWidzimy tu piękny okaz knurą oraz ma- leż do p. H. Kołłątajowej i p. Al. Meyera.
B= prosiętami.
nie . obejmuje
przegląd
obieżny ten
wce nadesłano nielicznie. Z ogółnej ilo- wszystkich eksponatów Wystawy hodowlašei :83; na wystawców włościan
przypada nej, pomoże jednak zwiedzającym
zorjen-|
37, reszta to produkt
hodowli
dworskiej. tować się w całości.
>
a=
Widzimy. szereg gatunków, a wić
wrzo- sówki, wrzosówki z, domieszką krwi rom
>
RYSAR

Į

®

Przemysł tekturowy i jego postulaty.
tektury

i pa
5

Frazes ten odpowiada
najdokładniej sytuacji tekturownictwa u nas, jego pracy, jego widokom rozwojowym.
Bogactwo w surowcu, jakiego ziemie Północno - Wschodnie Rzeczypospolitej

posiadają

dotąd

poddostat-

kiem, obok inicjatywy i energji jednostek, zdołały już stworzyć nowe pole
dla pracy gospodarczej, zbudować nowe warsztaty krajowej produkcji.
Fakt, iż właśnie u nas, w Wileńszczy
źnie, w kraju o wyjątkowo niepomyślnych dla produkcji konjunkturach, zdo
łano tę produkcję stworzyć, jest momentem

znamiennym,

wysoce

dla

nas

szczęśliwym.
Przemysł tekturowy wileński w cią
„gu kilku lat pracy dowiódł swej wysokiej żywotności. Zdobył on sobie, mimo trudnych konjunktur,w związku z
konkurencją zagraniczną, rynki zbytu,
rozwój
które stale rozszerza. Dalszy
tekturownictwa naszego jest już kwestją najbliższej przyszłości, w niedługim bowiem czasie ma powstać na nafabryk
nowych
Szym terenie szereg
znakomicie

większych,

które

dotyczące

dotychczasowej

powięk-

szą wydajność jega pracy.
Jeśli chodzi o dane porównawcze

i obecnej

produkcji, to są one następujące: °
w
tektury
W roku 1926 fabryki
wyprodukowały
Wileńskiem
Woj.
4.200.000 kig. w r. 1927 5.800.000 kg.
a w ciągu 7 miesięcy rb. 5.100.000 kg.
rynku
Rozszerzanie się stopniowe
w kraju a w związku z
odbiorczego
tem i produkcji, spowodowało iż przemysł tekturowy wileński, którego wy80%
"twórczość w r. 1927 stanowiła
Polsce,
produkcji tekturowej w całej
obecnie produkuje 65% tej produkcji.
Mimo stopniowego, wzrostu nasycenia rynku polskiego tekturą krajową,
stanowi ona w dalszym ciągu produkt,
z. zagrajest
importowany
który

w Jaszu nach.

Zakłady przemysłowe „Plaferów”.
Zakłady

przemysłowe

w

Platero-

zakładów

właśnie

w

Pustoszce,

tak

bowiem nazywała się wtedy samotna
leśniczówka, znajdująca się
obecnie
w osadzie fabrycznej Platerów. W tutejszych. rozległych lasach było
dużo
drzewa opałowego z powału i drzewo
to nie miało (i nie ma) żadnej warto-

ści, gdyż dostawa jego o 32 klm. do

kolei
nie opłacała się a miejscowa
konsumpcja jest
bardzo
niewielka;
trzeba więc było ta drzewo zużyć na
miejscu

i w

tym

celu

zostały

założone

tu zakłady
przemysłowe;
niezbędny
surowiec
dostarcza
się z poblizkich
kwartałów

zimą

sankami,

a z dalszych

WE

śnie, rozmiar arkusza 70X 100

Fabryka tektury w Olkienikach jest
najstarszą tekturownią
w Wilenszczyžnie.
`

Založona zostala w r. 1890. Jako
spółka firmowa przetrwała do r. 1913,

_ zniszczenia,

Er,

przeszła

wznawiając

lata

ro-

wojny

i

działalność w

1921.

O rozwoju fabryki
Świadczy najlepiej zestawienie cyfr produkcji.
Gdy w ciągu r. 1921
produkcja
, roczna zakładów wyniosła 185.000 kg.,

w ciągu pierwszego
wyprodukowały one
tektury.

dokonywane

Stale

( fabrykacji osiągnęły
najwyższy

poziom.

półrocza r. b.
800.000
kg.
udoskonalenia

w_r. bież. swój

Rozporządza

bo-

wiem obecnie Tekturownia Olkienicka

_ szeregiem maszyn, dających jej łączmie siłę 760 H. P., są to generator

gazowy syst.-Deutz'a (330 H. P.),. lo- komobila syst. Heinrich Lanz (250

H.P.) wreszcie

2 maszyny

parowe,

| każda o sile 90 H.P.
|

około
rodukcja fabryki wynosi
10.000 kg. na dobę. Wyrabiane są ga-

_ tunki tektury biała i bronzowa.

Wyrobami swemi zasila fabryka
|.
rynek ogólnopolski. Robotników za-

_ trudnia około 250.
Zarząd zakładów stanowią pp. Ja
kób Szeskin,
Tobjasz
Bunimowicz,

Dawid Bunimowicz oraz inż. M.Szeskin.
sias

miedziane wykonują

się na

nazwą: Firma „Platerów'* Fe- miejscu. Dn. 9 X 1923 r. uruchomiono
liksa hr. Broel - Platera, zostały za- 2 kotły parowe, maszynę 250 K. M.,
łożone w 1899 r. i obejmowały tabry- dynamo 16 K.W., szlejfer mechaniczkę tektury drzewnej, fabrykę
słomki ny i dwie małe maszyny tekturowe, w
zapałczanej, tartak i młyn parowy. Za następnym roku uruchomiono jeszcze
łożycielem tych zakładów był Ś.p. hr. jeden kociół parowy i dwie maszyny
Feliks Broel - Plater. Zdawałoby. się, tekturowe. W 1926—27 r. uruchomioże budowanie zakładów
fabrycznych no 2 wentylatory elektr. w suszarniach
o 32 klm. od kolei, na odludziu, wśród główną pompę wodną
Worthingtona,
lasów i bagien nie jest wskazane, jed- piątą maszynę
tekturową trzecią winak były bardzo poważne przyczyny, rówkę do masy i trzecią prasę hydrau
które wyznaczyły miejsce
przyszłych liczną, postawiono nową pompę
hy-

Olkienicka fekturownia
| farfak S-ka akc.

Fabryka

sze odlewy

wie pod

— wiosną spławnemi kanałami, które
stanowią trwały pomnik energji, przed
siębiorczości i pracowitości zmarłego
wane, w rozwoju swego przemysłu te- hr. Feliksa. Fabryka słomki zapałczatere- nej została zamknięta w 1909 r. z pokturowego. Obecnie na naszym
tektury.
fabryk
6
pracuje
nie bliższym
wodu wyczerpania się zapasów osiny
Są to: a) Zakłady Przemysłowe w Ja- a tekturownia została
zwiększona w
_szunach—p. Anny Balińskiej, b) „Ra- 1911 r. przyczem użyto do tego częjówka* —p. Miecz. Bohdanowicza, c) ściowo maszyn i kotły z zamkniętej ta
Zakł. Przem. „Grzegorzewo* — p. G. bryki; tartak i młyn parowy miały tyltekturownia'* ko lokalne znaczenie, gdyż drzewo buKureca, @) „Olkienicka
— $-Ка АКс., е) „Plater6ow“ p. Miku- dulcowe było spławiane
w okrąglaliczów - Rudeckich i f) „Waka Muro- kach do Rygi a kilka niewielkich okowana“ — Jana hr. Tyszkiewicza. W r. licznych wiosek nie mogły dostarczyć
b. uruchomiona też już została nowa fa młynowi
większej ilości
mlewa. W
bryka w Albertynie, prócz tego w naj- tym czasie
tekturownia
posiadała 4
fabryki: w kotły kornwalijskie po 59 mtr. 2 pow.
bliższym czasie powstaja
iego, w ogrzewu i 1 takiż kociół o 30 mtr. 2
Balberisk
C.
p.
—
Wilejce
N.
„Grzegorzewie“ * (druga), w Podbro- pow. ogrz., 1 maszynę parową wenty| dziu, oraz w Landwarowie.
lową
compound z kondensacją o sile
Powstanie szeregu nowych więk- 250 K. M.i 1 takąż maszynę parową
A
- szych fabryk z jednej strony zwiększy o 150 К. М., 1 szlejfer hydrauliczny i
ogromnie wytwórczość, z drugiej zaś 1 mechaniczny, 2 maszyny
tekturowe
strony, i to chcemy podkreślić jako za- podwójne i 5 pojedyńczych; suszarnie
były ogrzewane kaloryferami; tekturę
wyrabiano bronzową i białą jednocze-

właśnie

ju zdobywa nowy warsztat pracy. W
N.-Wilejce ma być otwarta w połowie

Zakłady przemysłowe

znaTekturownictwo
wileńskie
zło dla siebie wdzięczny cel wyparcia
— 2 kraju wyrobów zagranicznych.
Jak dalece rola ta jest ważną w dobie bierności bilansu handlowego PańZdaniem
stwa, wyjaśniać nie trzeba.
naszem, czynniki rządowe winny widzieć w tych poczynaniach wileńskieidącego
akt daleko
' go przemysłu
współdziałania czynników prywatnych
z Państwem w dziele wałki o zmniejprzez
szenie zalewu Rzeczypospolitej
towar obcy. Zdaniem naszem, czynniki rządowe winny, wysiłki tekturownizwiękctwa wileńskiego w kierunku
szenia jego produkcji zmierzające, cał_ kowicie poprzeć.
moment o doniosłem
Jest i drugi
który należy tu poruszyć.
znaczeniu,
Wilno, jako ośrodek jest zaintereso-

ku w Spółkę akcyjną.

Fabryka fektury С. Balberiskiego w N. Wilejce.
Fabryka fekfury
W tym celu zmontowana zostanie
Przemysł tekturowy w naszym kra„Waka Murowana”.

turbina parowa o sile 2000 HP.
Wszystkie
fabryki
pomieszczone
interesowanie Wilna, da pracę bezro-stępnie z powrotem ale jako fabrykat
zostaną
w
wielkich
budynkach
pobież.
miesiąca
nowa
fabryka
tektury.
botnym w naszym kraju.
zagraniczny, a w
stworzeniu
takich majątku Waka
hr. Tyszkiewiczów w
obejmujących około
Zakłada ją znany przemysłowiec wi- Possehlowskich
Jesteśmy
przekonani
że szerszy warunków, któreby zapewniły i na rynznanego przemysłowrozwój przemysłu tekturowega w po- ku wewnętrnym
polskim i zagranicz- roku 1912 przez
jeński p C. Balberiski.
600.000 mtr. kub. przestrzeni.
ważnym stopniu rozwiąże kwestję bez nym, korzystne konkurowanie
iabry- ca p. Grzegorza Kureca, który w tym
Fabryka w N.-Wilejce będzie
jeNa terenach
0 powierzchni 7 ha
robocia w Wileńszczyźnie—co wszak katu polskiego z obcym. Bo wszak na- celu wydzierżawił istniejącą oddawna
dyną
w
Wileńszczyźnie
tekturownią
należących
poprzednio
do
Zakładów
nie może być obojętne władzom.
sza wileńska tektura nie ustępuje jako- w tem miejscu siłę wodną.
Possehla, w szybkim
tempie prowa- rozporządzającą własną bocznicą, co
Dzisiejsze warunki pracy przemy- ściowo zagranicznej.
:
Fabryka, stanowiąca obecnie własłu tekturowego sa dość ciężkie. Wvjej bezpośredni kolejowy
dzone są prace
przygotowawcze . do zapewnia
Rewizji, odnośnie
do
spraw prodaje się nam iż władze niedość docenia dukcji tekturowej, ulec musi także po- sność hr. Jana Tyszkiewicza, -położo- . mającego nastąpić
wkrótce
urucho- transport zarówno surowca, jak fabryodległości
ją znaczenie tekturownictwa i jego roz- lityka celna. Trzeba zabezpieczyć ry- ną jest na rzece Wace w
mienia fabryki.
katów, jak wreszcie paliwa
dla maod Wilna i wykorzy
woju dla
interesów
gospodarczych nek
wewnętrzny
tekturowy od eks- 14 kilometrów
Nowa
fabryka
rozporządzać
ma
szyn.
Ziemi Wileńskiej oraz wreszcie dla in- pansji obcej, która dla konkurencji z stuje spad wody rzeki, spiętrzonej w
Produkcja
teresów samego Państwa.
Montowane
obecnie w N.-Wilejce
jej
naszą własną obniża ceny swych fa- tem miejscu o 6 metrów, co daje na narazie siłą 840 HP.
Z chwilą powstania na naszym te- brykatów do stawek
niższych od jej
wynosić
będzie
do
6000
kg.
dziennie.
fabryki
posiadać
będą
najnow
turbinach około 250 K. M.
renie
nowych
fabryk,
o
których własnych u siebie.
ujących
Prócz
turbin
wykorzyst
siwzmiankowaliśmy wyżej, przemysł teReasumując wszystko, cośmy wyłę wodną, fabryka zaopatrzona jest w
kturowy wileński będzie w stanie po- że napisali podkreślamy:
kryć całkowicie zapotrzebowanie
tea) w imię zasady popierania wszel maszyny parowe, które w obrocie maktury na rynku ogólno-krajowym. Pro kiej wytwórczości krajowej,
łej wody uzupełniają siłę napędową.
dukcja ta łącznie z wytwórczością inb) w imię rozwoju budzącego się
Fabryka produkuje tekturę
bronnych fabryk w Polsce
przewyższy to życia gospodarczego. Ziem północno go
zówą
z
gotawane
drzewa,
znaną
na
zapotrzebowanie; trzeba więc będzie wschodnich,
:
rynkach
krajowych
ze
swojej
pierwszukać dróg dla eksportu zagranicę.
c) w imię rzeczywistej
potrzeby
Okoliczność powyższa stwarza ko- pójścia na spotkanie nowym warszta-- szorzędnej jakości.
Dyrekcja iabryki
nieczność
poddania rewizji
obecnej tom pracy, skutecznie
mogącym
się spoczywa w rękach
.inżyniera
Jozeia
polityki taryfowej na kolejach. Obec- przeciwstawić pladze bezrobocia,
Fiedorowicza.
ny stan rzeczy, kiedy transport surowczynniki miarodajne winny
stwoW obecnym okresie fabryka rózca - papierówki jest czterokrotnie tań- rzyć dla pracy tekturownictwa wileńbudowuje
się, aby móc zwiększyć proszy od transportu fabrykatu krajowe- skiego takie warunki aby:
go z tegoż surowca wyrabianego, mua) mogło ono skutecznie konkuro- dukcję.
si być zmieniony.
wać z produktami obcemi.
eks i i
li
a
a)
Skarb Państwa musi wziąć pod ub) aby wyeliminowawszy ie całwagę, że interes jego leży nie w uda- kowicie z rynku polskiego mogło dalej
stępnianiu wywozu z kraju
surowca, rozwijać
swą wytwórczość w kierunWidok ogólny fabryk C. Balberiskiego w N.-Wilejce.
który w wielu wypadkach wraca na- ku eksportu zagranicznego.

nicy, głównie z Czech i Austcji.

przetwarzając się w tym

Tekturowy

MurowaFabryka tektury „„Waka
terenie
па“ wybudowaną została na

Jeden z pionerów wileńskiego prze
mysłu tekturowego prez. Mieczysław
Bohdanowicz
wyraził się kiedyś
w
wywiadzie prasowym: „Ziemie
nasze
Manchesterem

мо

Przemys!

Wilenski
nazwałbym
pieru“.

О

cm.;

te-

drauliczną Voitha;
robiono paleniska

latem 1927 r. przei obmurza kotłowe,

dokończono remont
szlejfera i odremontowano kamienie do mełcia
braków. Od 1925 r. wytwórczość
tekturowni
ogólna i dobowa stale wzrasta, jak to widać z niżej
podanych
cytr:
20.

Lata
1925
1926
1927
1928

+ Wytwór='" ” Wytwór="
. czość ogóle
czość dobonaw kig.
,
waw klg.
1173254
872053
880300
581633

2726 ^
3194
3392
3463

-Dla 1928 r. podane są cyfry za
pierwsze sześć miesięcy.
]
Do r. 1926 Platerów wyrabiał wyłącznie
tekturę
bronzową; w lutym
1926 r. zaczęto wyrabiać tekturę białą i obecnie,

zależnie

od

rynkowych,

wyrabia

się ta

konjunktur

tekturę

Fabryka zaopatrzona jest w
suszarnię automatyczną syst. Schilde'a
stanowiącą ostatni wyraz techniki w zakresie fabrykacji tektury.
Dalszy plan zakładów przewiduje
uruchomienie przed 1 stycznia 1929 r.
drugiej tekturowni o produkcji
5000

Zakłady przemysłowe
w ' Jaszunach pod firmą „Anna Balińska" stanowią własność p. Anny Sołtanowej.
Obejmują one.
szereg samodziel:
nych fabryk, mianowicie tekturownię,
tartak parowy oraz parową cegielnię,
fabrykę

dachówek

i sączków.

Tekturownia i fabryka dachówek
powstały przed 30 laty. Podczas wojny Światowej
obydwa te zakłady zostały zniszczone. Odbudowano
je w
r. 1922. Tartak uruchomiony
został
w r. 1923.
Tekturownia wyrabia jako specjalność

bronzową tekturę

matową,

szącą się ze względu na swą

'kg. dziennie. Ma ona

cie-

|jakość

poruszana

—

Przeciera

Wieś polska z roku na rok przybiera co-

ko zjawiska

on

przeważnie materjał eksportowy.
Parowa cegielnia i fabryka dachówek oraz sączków
po odbudowaniu
była czynną do roku
1925 kiedy w
następstwie „sanacji'* walutowej Grab.
skiego zamarł zupełnie
ruch
budowlany.

Obecnie

jest czynna

tylko

korzystać z tej

raz bardziej charak'ter przemysłowy. Składa
się na to cały szereg warunków ekonomicz=
nych, jak głód ziemi wśród
mieszkańców
wsi, chęć poprawienia sobie warunków bytu, wr
ie reforma rolna. Zdawałoby się na
pozór, że
z jednej strony głód ziemi wśród
mieszkańców, a ż drugiej reforma rolna, ja-

Tartak posiada szybkobieżne traki.

zakresie.

wymownie

о

tem

iż Wi:

leńszczyzna, przy
sprzyjających
po
temu okolicznościach, stać się może
w przyszłości centrem produkcji papierniczej w Polsce.

Znaczenie mieczarstwa dla Ziemi Wileńskiej

i maszyny pomocnicze Światowej sławy firmy F. W. Hofmana we Wrocławiu, stanowiące ostatnie słowo technitym

świadczą

Obie tekturownie p. Balberiskiego
wierzchni 2700 m. kw. ma być za- zatrudniać będą 200—250 robotników.
Dyrektorem zakładów . przemysłoinstalowana
papiernia,
której
-prowych
w N.-Wilejce jest p. A. Balbedukcja przewidziana jest na 15.000 kg.
riski.
dziennie.
2

jest turbiną wodną na' rzece Mereczance, posiada ona warnik do gotowania drzewa
niemal
najlepszy
na
Wileńszczyźnie, całkowicie wyłożony
miedzią.

ki w

Projekty dotyczące
uruchomienia
w roku przyszłym wielkiej
papierni,

samej siły co fabryka
uruchamiana
we wrześniu.
'
W ciągu roku przyszłego w wielkiej hali želazo-betonowej
O
po-

wyjątkowo dobrą reputacją na rynkach łódzkim,
poznańskim i wileń:
skim. Tektura ta daje 25 proc. ekonomji przy wyrobie pudełek tekturowych.

Tekturownia jaszuńska

sze środki
techniczne,
cO
gwarantuje pierwszorzędną
jakość wyrabianych w nich produktów.

ce-

o skutkach

wręcz przeciwnych,

ganizatorom: Związek
Spółdzielni Rolniczych
llońska

3, oraz.

Związek

Rewizyjny
w Wilnie,

Polskich
ul. Jagie-

Spółdzielni

Polskich.

w

Wilnie, Mickiewicza 1..
Obie te instytucje mają charakter nawskroś społeczny,
pomoc ich nie ogranicza
się tylko do strony moralnej, gdyż jednocześnie niosą wydatną pomoc
organizato-

rom

spółdzielni

w

postaci

kredytów

nego
przedsiębiorstwa.
Jest to
kwestja
pierwsza i zawsze najważniejsza dlatego, iż
każdy człowiek poważny, organizujący jakiekolwiek przedsiębiorstwo, choćby najbardziej optymistycznie, co do jego przyszłości usposobiony, ulega czarnym
refleksjom
„a nuż”. Zobaczymy jak wygląda ta sprawa z punktu widzenia przemysłu mleczarskiego. ]ak informowaliśmy się w jedynej

święciły podczas oficjalnego zwiedzania Wystawy i Targów Wileńskich zgórą pół godziny czasu na skriipulatne zapoznanie się z
instalacjami mleczarskiemi w pawilonie Zwią
zku Spółdzielni
Mleczarskich i Jajczarskich
i Tow. „Alfa Laval*, a kończąc na ubogim
kmiotku wileńskim, który
intuicyjnie dążył
w stronę pawilonu mleczarskiego.

wym

Banku

długoterminowych

wyjednywania

nie powinny wpływać w jednym kierunkii
na kształtowanie się charakteru wsi. A jednak tak jest w rzeczywistości: głód ziemi
powoduje, że część włościan z powodu braku warsztatu pracy na wsi, szuka zarobków
w przemyśle, reforma zaś rolna,
odbierając
część obszarów ziemianom, zmusza ich do
szukania pokrycia zmniejszonych dochodów
też na polu przemysłu.
Zastanówmy się teraz,z kolei rzeczy, jakiemu przemysłowi
rolnemu można — гоКоwać najszybszy i jednocześnie trwały rozwój. Warunkiem takiego przemysłu
wiano
być to, by przemysł ten nie dążył do nadmiernej centralizacji, bowiem wtedy mógłby
ulec wielkiemu skapitalizówaniu, co pozbawiłoby częściowo warsztatu
pracy ogoł w

Rolnym.

w

Państwo-

Następną z kolei sprawą. jest zakup surowca, nad którym zresztą bardziej rozwozić się nie będziemy, nadmieniając
tylko,
że każdy z członków zorganizowanej spó
dzielni dostarcza pewną ilość mleka dziennie, które zbywa korzystniej dostarczając je
spółdzielni. niż miałby możność zbywania go
dorywczo, bowiem spółdzielnia nie pracuje
na zysk, a tyłko zadawala się bezinteresownym przerobem mleka dostarczanego przez

gielnia.
W. roku przyszłym
uruchoswoich członków.
biono tektury białej 609954 klg., w r. mione zostaną całkowicie inne oddziaReasumując powyżej
przytoczone,
do1927 389550 klg., w styczniu i w lu- ły, specjalnie produkcja sączków, w
chodzimy do wniosku, że przy dobrych chęciach, bardzo małym nakładem kapitału, motym r. b. 139200 klg. Tektura
firmy związku z żywiołowym ruchem meljożemy stopniowo uprzemysławiać
wieś na„Platerów'** z racji dalekiej
dostawy racyjnym, stworzonym dzięki obecnej
szą i przyczynić się w ten sposób
do petem
zainteresowany.
Jeden
tylko
z
pizemyrozumnej
działalności
P
aństwowego
do kolei jest mocno pakowana w bele
większenia eksportu
produktów
rolnych,
słów
rolnych
całkowicie
odpowiada
temu
się pośrednio i wydatnie do
po 150 klg. w drewnianych deszczu!- Banku Rolnego.
zasadniczemu warunkowi ze względu na to, przyczyniając
Dyrektorem-Zarządzającym zakla- że surowiec nie wytrzymuje dalszych i dłuż- poprawienia naszego bilansu handlowego.
kach, ściągniętych drutem; droga do
więc raz, niech nam wolno bęst. Postawy, 32 klm., jest bardzo zła, dów przemysłowych w Jaszunach jest szych transportów. Każdy już prawdopodo- dzie„Jeszcze
na tem miejscu wyrazić specjalne pobnie
odgadł,
że
mamy
na
myśli
przemysł
a na wiosnę i w jesieni wprost nie do p. „Aleksander Soltan.
dziekowanie Tow. „Alfa Laval" za nieszczęmleczarski — wyrób masła lub serów.
naszej
przebycia — wtedy tektura jest wyNależy jeszcze rozważyć wszystkie oko- dzenie kosztów na zainteresowanie
+
syłana da st. Opsa kolejki
wąskotoliczności, jakie wpływają korzystnie lub ta- dzielnicy sprawą mleczarstwa.
оZainteresowanie pawilonem mleczarskim,
mująco na rozwój przemysłu wogóle i podrowej Dukszty
— Druja,
odległej
urządzonym wspólnie przez Związek Spółceny
sklepowe
są
obliczane
z
minimaldać
je
krytyce
z
punktu
widzenia
nas
intejednak
25 klm. od Platerowa; fracht
nym zarobkiem i pracownikom fabrycz resującego. Pierwszą i zawsze najważniej- dzielni Mleczarskich i Jajczarskich i Tow.
poczynając od
jest droższy z Opsy prawie o 1 gr. na nym udzielany dwutygodniowy
każdego „Alfa Laval* było ogólne,
kre- szą sprawą przy organizowaniu
w Dukprzeładowaniu
przedsiębiorstwa jest wysokość kapitału za- sfer rządowych, które oceniając wagę przekig. a przy
wykazują
stały kładowego, niezbędna do uruchomienia da- mysłu mlecznego dla Ziemi Wileńskiej, pona dyt; obroty sklepu
rozbitych,
białą

sztach

to

bronzową;

dużo

w

r.

1926

wyro-

bel bywa

Jednoco stale skarżą się odbiorcy.
rozpo-"
cześnie z odbudową zakładów
częto remont
domów
mieszkalnych,
częściowa
gruntownie zniszczonych,

ktura platerowska cieszyła się
wielkiem popytem na rynkach krajowych;
i
podłóg
wytwórczość
dobowa
przekraczała bez dachów, drzwi, okien,
6000 klg.. Jednocześnie z budową fa- pieców; obecnie wszystkie 78 mieszbryk zbudowano 13 domów mieszkal- kań w 13 domach są w stanie гире!również
nych dla administracji i robotników, nej używalności; odnowiono
gdyż najbliższa wioska znajduje się o miejscową kaplicę, do której przyjeż24 klm. W tym stanie
doczekał
się dża raz na miesiąc proboszcz z Wa1926 r. zbudowano skład
Platerów
wojny
światowej i gdy w siewicz. W
1915 r. front przysunął się o 12 klm., na tekturę i skład na narzędzia przewystawiono
qakłady zostały unieruchomione. Zimą ciwpożarowe, w r. 1927
łaźnię
urządzono
i
skłąd
jeden
1917 r. zorza „wolności**
zajaśniała i jeszcze
+ Platerowie:
żołnierze
rosyjscy, z wodociągiem i natryskami. Ambulefabryczne
jęst
prowadzone
wspomagani przez miejscowych i oko- torjum
scznych rabusiów
zniszczyli tektu- przez felczera pod ogólnym kierunlekarza i udzieliło w r. 1927
iownię i tartak; zrabowano zapasy fil- kiem
ów i pasów, wydarto miedziane czę- 2180 porad pracownikom fabrycznym
sci maszyn, pobito młotami maszyny i i ich rodzinom i wydało przeszła tytransmisje — dzielni „towarzysze* u- siąc zł. na medykamenty i środki opalotnili się ze „zdobyczą”, a na miejscu trunkowe. Klub fabryczny wraz z bijesierodzin, które bljoteką i czytelnią otworzono
kilkanaście
pozostało
nią
1926
r.;
w
klubie
jest
sala
teatralSię
żywiąc
r.
1922
do
tu
wegetowały
na, w której co miesiąc bywają przed
często zupą z mchu!
я
stawienia amatorskie, umiejętnie
ormuZ tekturowni pozostały tylko
ry bez dachu i okien, a w obszernych ganizowane przez jednego. z miejscow klubie
salach leżały żelastwa; ocalały
tylka wych urzędników; pozatem
kotły parowe,
gdyż
zniszczenie ich odbywają się często zebrania towarzywymagało zbyt dużo pracy; w tartaku skie i zabawy taneczne. Szkoła powwalały się pobite części traku i dwóch szechna 4 wydziałowa została otwarpomieszczenia
gonciarek. Odbudowę tekturowni i tar ta w 1924 r.; oprócz
mieszkania,
taku rozpoczęto w jesieni 1922 r. —- dla szkoły, fabryka daje
nauczymłyn nie był zrujnowany, gdyż korzy- światło i.opał dla personelu
pracowników
wygody
Dla
stały z niego okoliczne wioski, Ponie- cielskiego.
1923 r. został
waż Platerów leży daleko
od cen- fabrycznych w jesieni
poza
trów
przemysłowych,
potrzeba
by otwarty sklep fabryczny, który
pierwszej
i
spożywczeni
ło przedewszystkiem
Uruchomić me- artykułami.
chaniczne warsztatv renaracvine: skła potrzeby, drobna salanterją i materjaw
Ча!а sie one obecnie z 2-ch tokarni, łami piśmiennemi jest zaopatrzony
towary
łokciowe
i
posiąda.
koncesie
bormasżynv.
heblarki i kuźni,
porutytoniowych;
szanych motorem elektrycznym; mniej- na sprzedaż ' wyrobów

wzrost:

1925 r. —

20073,95

zł.,

1926

r. — 24814,76 zł., 1927 r. — 30682,87
zł..i za 6 miesięcy

latach

b.r.

18202,85

zł. W

1926 i 1927 został doprowadzo

ny do porządku. plac fabryczny

i tery-

torjum osady, wynoszące około 40 ha;
plac fabryczny ogrodzona

i oświetlono

a na terytorjum osady wykopano i od- firmie: Towarzystwie „Alfa-- Laval", wczunowiono kilka studni i przeszło 6000 wającej się w potrzeby
naszych
Kresów
na
mtr. rowów, zrobiono. chodniki i ogro- Północno - wschodnich, i exponującej
dzenia
przy. domach
robotniczych. ostatniej naszej Wystawie Rolniczo - Przemysłowej przy 1-ch Targach Północnych w
Wszystkie pomieszczenia
iabryczne i Wilnie, całkowitą instalację mleczarni paroużytku ogólnego, mieszkania urzędni- wej, oraz całkowitą instalację mleczarni: ręków i częściowo robotników są oświetlone elektrycznością. Ostatnio
tekturownia, młyn i tartak zatrudniały 145
urzędników,
rzemieślników i robotni-

cznej w ruchu i instalację serowarską. koszt
kompletnej instalacji
mleczarni= ręcznej O
przerobie 600 Itr. mleka na
godzinę wynosi
niespełna zł. 4.800, a koda)
instalacji

ków a cała ludność osady wynosi 321
dusz. Za robociznę,
przygotowanie i
dostawę
opału i papierówki,
do-

ności 600 Мг. około zł. 2.800, przyczem wnikając, jak nas uprzejmie
informowano,
w
specjalnie
ciężkie
warunki
na
Kresach
Wschodnich, Tow. „Alfa Laval“ udziela na
kompletną instalację mleczarską bezprocen-

stawę

tektury

do.

kolei i tekturę

serowarskiej

z

kolei.
towarów
sklepowych
i
artykułów
technicznych
Zakłady
Przemysłowe
„Płaterów*
wypłaciły
miescowej ludności w 1927 r. przeszło
250,000 zł.; podatki bez podatku
dochodowego wyniosły
23450,48 zł. Z
powyżej

przytoczenego

opisu

i cyfr

towego

z

kotłem

kredytu

równych
gotówką

miedzianym

rocznego,

o

pojem-

spłacanego

dać

chcąc

szybkiego

możność

rozwoju spółdzielni mleczarskiej trzy pierwšze miesiące pozostawia Tow. „Alfa Laval“
wolne od spłat.

‚

Р

ścisłości

instalacje

nadmieniamy,

mleczarń

ręcznych

że

Wystada
Nodowiana

w

ratach miesięcznych, przy wpłacie
1/10 części całkowitej należności

jednocześnie

RASATEBA GEEZZE

[POD PROTEKTORATEM MARUZAŁKA|
JOZEFA PIŁ/UD/KIEGO=

mniejsze

t. j. przerabia-

widać jak ważne znaczenie kulturalne jace 300, 400 i 500 litrów mleka na godzinę
i ekonomiczne posiada .,.Platerów*, bę kosztują jeszcze taniej, umyślnie pomijamy
dąc jedyną poważną placówką
prze- ie jednak z tego powodu, że instalacje takie są bezwzględnie za małe, o ile chodzi
mysłową na terenie trzech północno - o spółdzielnie, a te przecież jedynie nas inwojewództwa teresują.
wschodnich powiatów
Przy zakupie zaś instalacji serowarskiej,
Wileńskiego.
warunki spłaty są następujące; 4 część naDyr. St. Dobrowolski.

Inżynier —technolog

ЗЭ

leżności

gotówką

i 6-cio

miesięczny

1

bezpro-

centowy kredyt,
spłacalny w równych rotach miesięcznych na pozostałe 3,4 należności.
Widzimy więc, że ten pierwszy i najważniejszy punkt tj. zakup
maszyn
nie
przestawia się źle dla organizatorów mleczarni ręcznej, tembardziej, że wydatną pomoc w organizowaniu spółdzielni niosą or-

„TARGI POLNOCNE

IWYSTAWA

V
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Polski

Czerwony

Przed wojną Ziemie Polskie miały polGdy dnia 24 kwietnia 1859 roku
dzieKrzyża jedysiątki
tysięcy trupów zaległy pobojowisko ską organizację Czerwonego
pod Solierino, gdy drugie tyle,
może i nie w b. Galicji. W chwili wybuchu wojny
organizacja
występuje
więcej, rannych daremnie wzywających po- jedynie galicyjska
samodzielnie. £ czasem i w. b. zaborze rosyjskim powstaje Pol. Kom. Pomocy Sanitarnej
jednak jako autonomiczny oddz. Ros,
Czerwonego Krzyża.
l dopiero musimy doczekać się stycznia
1919 roku, aby wtedy właśnie powołać do
życia na zebraniu przedstawicieli władz pań
stwowych, wojska, samorządu oraz organizacyj społecznych,
Polskie
Towarzystwo
Czerwonego

Krzyża,

nizacyjnym
piero

Ludwik

Uniechowski,
prezes
Zarządu
Okręgu Wileńsk. P. C. K.

mocy lub choćby zaspokojenia
pragnienia,
zapełniło krwawe pole zwycięstwa Napoleona Ill, wtedy z porywu serca pewnego szwaj
— Henryka Dunant wypłynęła piękna
l, aby stworzyć coś, coby w przyszłow wojen pożodze z samarytańskiem mirdziem

lach

ku

ąc im pomoc
cierpienia.

rzeszom

nieszczęśliwym

szło,

i pociechę w ciężkich chwi-

I widać, samarytańskie
uczucia w ludziach tkwią od wieków,
bo
gdy
w lat
kilka
potem
ten
sam
Dunant
wystąpił
z książką
co
ją był
nazwał
„Un

od

zaczyna

maja

które

po

okresie

na zewnątrz

tegoż,

1919

40

w

o

P. K. O.

Krzyž.

za cel założenie oddziałów w
powažniejszych ośrodkach powiatowych. Ma ich 0becnie okręg Wileński 7.
Zorganizowano w r. 1927—24 lotne oddziały sanitarne,
zakupiono 4 wozy sanitarne, 24 apteczki. W dziale pogotowia sanitarnego zorganizowano
pomoc w czasie
uroczystości koronacji Matki Boskiej Ostrobramskiej.Był to pierwszy szerszy
występ
P. C. K. na naszym terenie. Przyznać trzeba
że wypadł doskonale. Punkty sanitarne stałe, których było 29, obok 30 oddziałów lot-

Stanowią
ce

je co

się wymiany

Litwą.

Przybyli

pewien

czas

więźniów

z Kowieńszczyzny

z

otocza-

ni są opieką, karmieni przez pewien czas,
niejednokrotnie ubierani, a zawsze wysyłani
na koszt P. C. K. do miejsc zamieszkania.
Często też udzielane są za staraniem P. C. K.

prace

powracającym.

Prócz działalności na rozmaitych, wyżej
opisanych polach, specjalnie zajął się Okr.
Wileński zorganizowaniem pomocy uchodźcom z Litwy, których tylu daje Wilnu nam

orga-

personelu

Kasa Oszczędności

pierwszy

raz

na

wy-

Targach

Północnych swój pawilon. wykonany
w-g projektu arch. Jerzego Sosnkowskiego, który doskonale
symbolizuje
że P..K. O. jest instytucją,
która
opiera się na złożonych drobnych

kapi-

tałach całego społeczeństwa.
U wejścia do pawilonu
widzimy
dwie kolumny oparte na pięciogroszówkach, które następnie zamieniają się
złote.

Po

obu

bokach

kolumny

wi-

dzimy dwie
skarbonki z wetkniętemi
do połowy złotówkami. Cały kiosk jest
pięknie iluminowany. % te": «

roku.

wykwalifikowanego

stawiła

w

działać do-

Praca prowadzona
od początku z niezwykłem poświęceniem i energją
dała piękne wyniki. Oto przy armji polskiej na froncie pracowało 28 szpitali P. C. K. na 3125 i
5 zakładów dla uzdrowieńców na 850 łóżek,
6 pociągów sanitarnych, 3 czołówki konne,
2 transporty wodne, 8 kompanij sanitarnych,
5 kolumn sanitarno - kąpielowych, 11 ambulatorjów i 35 punktów sanitarno - odżywczych. Tyle zrobiono już po roku pracy.
Wojna
została
zakończona — Polski
Czerwony Krzyż przystąpił do
działalności
pokojowej. Ma ona na celu przygotowanie
się do jaknajlepszego wykonywania
obowiązków na wypadek mogącej wybuchnąć
wojny.
Działalność Pol. Czerw. Krzyża — to zagadnienie nietylko wewnętrzne jego — to
zagadnienie państwowe. Polska, na wypadek wojny, potrzebuje 10,000
pielęgniarek,
wojsko nasze musi mieć odpowiednią ilość
czołówek, lotnych
oddziałów
opatrunkowych, szpitali, sanatorjów i t.d. Wojsko po-

trzebuje

Pocztowa

odbywają-

politycznych

We

wnętrzu

kiosku

widzimy

plan-

nek wpłaty i uskuteczniać w ten sam
sposób wypłaty.
Ponieważ bardzo wiele osób posiada już swój. rachunek czekowy w P.
K. O. przeto znaczna część wypłat о4bywa się bezgotówkowo przez przepisanie kwoty z jednego
rachunku na
drugi, co w znacznym stopniu przyśpie
sza i ułatwia wzajemne tranzakcje klientów w P. K. O.
Szczegółowe informacje i druki potrzebne do otworzenia rachunku czekowego lub oszczędnościowego można bezpłatnie otrzymać w każdym urzędzie

pocztowym.

sze i wykresy „które doskonale ilustrują nam kolosalne tempo rozwaju Insty
tucji. Oto kilka cyfr, które mówią same
za siebie:
Obrót czekowy wynosił w

W lipcu bieżącego
r. P. K. O. urochomiło Dział Ubezpieczeń na życie
bez badania lekarskiego do 10.000 zł.
w złocie.
1924 roku złotych 3.124.271.822, w r.
1927 wykazuje sumę
15.941.315.863
Składka ubezpieczeniowa
zaczyna
złotych.
się już od 3 zł. miesięcznie. UbezpieObrót oszczędnościowy:
w roku czenia tak na życie, jak i posagowe ma
1925 było 57.793 czynnych książeczek gą zawierać osoby. od 15 do 55 roku
oszczędnościowych, a 1 lipca 1928 r. życia a bardzo szybkie tempo rozwoju
— 238.541. Wkłady oszczędnościowe oszczędności świadczy o pełnem zauwynosiły. 1/1 1925 r. 7 milj. 1/7. 192
faniu społeczeństwa do Instytucji. Ubez
roku 102.647.700 złotych.
:
pieczeni uczestniczą w zyskach osiązłotych.
gniętych w Dziale Ubezpieczeń przez
P. K. O. jest instytucją państwową Instytucję.
i ma na celu krzewienie i realizację
W razie nieszczęśliwego wypadku
wśród społeczeństwa idei oszczędnośP. K. O. wypłaca podwójną sumę uci, tudzieź uzupełnienie obrotu pieniębezpieczenia.
żnego w kraju przez obrót czekowy.

sa-

nitarnego.
Przygotowuje to wszystko Pol.
Czerw. Krzyż. Stąd doniosłość jego roli.
Rezultaty już są, już mamy
„szpitale w
Warszawie (132 łóżka), Gnieźnie (100 Ł.),
Równem (40 ł.), Białymstoku (32 ł.), Brańsku (30 1). Mamy sanatorja P. C. K. w Zakopanem, Rabce, Puszczykowie pod Poznańsku i Lwowie na ogólną ilość 314 miejsc.

£P awilon— namiot Polskiego
nych

udzieliły

pomocy

w 252

Czerw. Krzyża na Targach

wypadkach.

Opieką specjalną otacza Zarząd
Wileński t. zw. Koła Młodz. P. C. K.
Mają one
na celu wychowywaniew duchu samarytań-

skim młodzieży szkolnej i w ten sposób, nie-

zachodni sąsiad.

Wileńskich.

Punkty

żywnościowe

w

N. Święcianach, Niemeńczynie, N. Trokach,
Druskienikach i Sejnach udzielają uciekinie-

rom

z Kowieńszczyzny

żywność

Zbiornicami P. K. O. są wszystkie
urzędy pocztowe w całej Polsce.
Wkłady oszczędnościowe w P.K.O.
dzielimy w.g.
wyboru klienta na: a)

Po 3 latach

wpłacania

składek,

mo

że ubezpieczony otrzymać pożyczkę w
P. K. O. pod zastaw swojej polisy.
Ubezpieczenia na życie w P. K. O.

i inne za-

opatrzenie.

jako
wychowanie
towarzystwu
prżyszGdyśmy pokrótce
dali zarys P. C. K.
łych członków.
Nadto
koła
przejawia- wypadnie nam dorzucić, że właśnie w naJą działalność w
kierunku
propagowania szych specyficznych warunkach na Ziemiach
wśród młodzieży hygieny, co spotyka się z Wschodnich działalność « Czerwonego: Krzyuznaniem władz szkolnych.
ża tak doniosła podczas spokoju, tak nieSystem
korespondowania
z młodzieżą zwykle ważna i niezbędna w czasie. wojny
w kraju i zagranicą zadzierzguje braterskie „winna zainteresować całe, bez wyjątku spowęzły między dzielnicami kraju i zagranicą. czeństwo. Dziedzina bowiem pracy Cz. Krzy
Wprowadzanie do życia młodzieży wy- ża to dziedzina, która każdego mieszkańca
„chowania fizycznego i pracy na t. zw. za- naszego
pogranicznego
kraju
jeśli
nie
gonkach, podnosi jej zdrowie fizyczne.
dotyka w tej chwili — to dotknąć go może
Hasło Kół Młodzieży P. C. K. „Miłuj bli- na wypadek wojny.
ы

źniego*

prowadzi

młodzież

do

schronisk,

do biednych rodzin, potęgując w ten sposób
uczucia samarytańskie.
Koła grupują razem około 2000 młodzie-

žy.

Ze względu na okoliczność iż Wilno leży

w strefie granicznej, ważną jest
dla
nas
kwestja obrony
przeciwgazowej. I na tem
polu Okr. Wileński P. C. K. ma wyniki pracy. Współdziałając z L. O. P. nasz Wileń-

ski

Dział Kvł Młodzieży
souvenir de Solferino“,

a w

której

w pawilonie

dał opi-

Mamy

pielęgniarek

w

Poznaniu,

Ka-

sy krwawych epizodów wojennych, wzywając do zapobieżenia podobnym
w przyszłości potwornościom — wtedy sumienia narodów zostały wstrząśnięte i już w r. 1864
14 państw deklaruje nietykalność rannych i
ich tych, co się nimi opiekują, nietykalność ambulansów i szpitali.
CzerwoTak powstaje Stowarzyszenie
nego Krzyża które za godło przyjmuje 50bie symbol pracy samarytańskiej: czerwony

towicach oraz w Warszawie. P. C.-K. myŚli o uruchomieniu szpitali dalszych, w Busku, Łodzi, Kaliszu, drugiego w Warszawie

Idea niesienia ulgi cierpiącym,
kojenie
rozsiewaniedoli, pomniejszania krzywdy,
nej naoślep przez bezlitosną wojnę, znalazła grunt podatny w sercach i sumieniach
sszystkich ludzi bez różnicy rasy, narodoci, wyznania i przekonań politycznych.

znaleźć oparcie szerokie w
społeczeństwie,
społeczeństwo musi jego
akcję
popierać,
musi mu dać szerokie rzesze członków ży-

Czerwony

od

już

Krzyż

>

>

krzyż. w białem polu.

pierwszych

lat

swego istnienia stopniowo rozwija się w potężną organizację międzynarodową. Kolejne
potwierdzają
międzynarodowe
konwencje
przywileje nietykalności osóbi i przedmiotów
chronionych przez Czerwony Krzyż, a konwencja Waszyngtońska z r. 1912 powierza
Czerwonemiędzynarodowemu Komitetowi
go Krzyża w Genewie opiekę nad jeńcami
wojennymi.

W

r.

1919

Czerwony

Krzyż

obejmuje

walkę z epidemjami w krajach całego świata. Między innemi ma on na tem polu, u nas
*
w Polsce, chlubną kartę.
W r. 1912 Cz. Krzyż zakłada misję Międzynarodową pomocy dla dzieci oraz inicjuopieki
je utworzenie przy Lidze Narodów
nad uchodźcami z Rosji z Nansenem — па
czele.
Idee głoszone przez Czerwony Krzyż są
ziarnem co wspaniale się przyjmuje. W Stanach Zjednoczonych A. P. już co trzeci obywatel należy do organizacji czerwonokrzyskiej.
A u nas — w Polsce?

i w Wilnie.

ё

Krzyż

zorganizował

w

r. ub.

15

kursów obrony przeciwgazowej i ratownictwa, które ukończyło po
egzaminie 593
słuchaczy, z pośród 1062 zapisanych. 30 ódczytów o
obronie
przeciwgazowej
wysłucało
5568 słuchaczy.
Okręg
posiada
4-ch
wyszkolonych w
Warszawie
instruktorów gazowych, którzy właśnie kursy i
odczyty prowadzili.
Odnośnie do obrony przeciwgazowej na
początku
b.r.
nastąpiło
skoordynowanie
działalności
podział prac między P. C. K.

P. С. K.

szkołę

Cz.

Okręg
Wileński P. C. K. wystąpił na
Targach z własnym pawilonem — namiotem. Wystawił w nim szereg ciekawych eksponatów,
dotyczących. działalności u nas
tej pożytecznej instytucji. Więc przedewszy
stkiem znajdujemy dział sanitarno - mobilizacyjny, a w nim wzorowy ambulans, apteczkę polową, dezynfektor, kuchnię polową,

polową łaźnię.
Dział Kół Młodzieży

zapełniają

wy

i wiele innych

ciekawych

rzeczy.

Prócz tego Towarzystwo
przygotowało dużo materjału statystycznego, dającego
obraz całokształtu pracy.
Całość wypada niezwykle interesująco i
doprawdy
zasługuje na obejrzenie.
Jesteśmy
przekonani, że każdy
kto od-

wiedzi pawilon —
stawie Wileńskiej

namiot P. C.
znajdzie tam

Jak zaznaczylimy, praca trwa, ale czyż
te dotychczasowe rezultaty mogą zaspokoić
społeczeństwo, czyż nie należy myśleć o: jak

najszerszym

rozwoju,

o dalszem

sprostywa-

niu zadaniom na jeszcze większą skalę?
Jest to pytanie, na które jedna tylko może

być

odpowiedź:

Polski

Krzyż

musi

mu-

z towarzystwem,

współdziałających

wo

Czerw.

я — bo działalność Pol. Czew. Krzyża 10
praca równie niezbędna dla Państwa i sajak praca
społeczeństwa,
mego wreszcie
:
wojska, jak praca władz.
1 gdyšmy diužej uwagę łaskawych czytelniideologii i
ków zatrzymali na omówieniu

działalności Czerwonego Krzyża
wogóle, a
Polskiego Czerw. Krzyża
w szczególności

— to

zrobiliśmy

wagę

na

to

pracę

dlatego

Czerw.

aby

Krzyża

zwrócić
na

u-

naszym

terenie w Wilnie.
W Wilnie swą siedzibę ma okręg Pol.
Czerw. Krzyża. Obejmuje on ziemie północ
no - wsch. Rzeczypospolitej (Woj. Wileńskie
i Nowogródzkie) stanowią bodajże największą jednostkę terenową P. C. K.

Na

czele

Zarządu

stoi

już

od

lat kilku

jako prezes, znany wileński, a kiedyś i miński także, społecznik p. Ludwik Uniechow-

ski. Od

niego

działalności

to właśnie

czerpiemy

P. C. K. na naszym

dane

Dział sanitarno-mobilizacyjny w pawilonie P. C. K.

o

terenie.

a L.O.P.P.,

Otóż Wilno — jako okręg wydzielone
zostało dopiero od roku 1926. Praca od po-

obrony

mian.

przed

chemicznych,

czątku poszła przedewszystkiem w kierunku
propagowanie ideologii oraz do akcji wciągnięcia do prac P. C. K. najszerszych kół lupostawiono sobie
Dalej
dności wiejskiej.

Lanai Restauratji „Mt. GEOrgėS
Podczas

L.O.P.P.

działaniem

natomiast

organizuje

bojowych

akcję

środków

P. C. K. przygoto-

wuje akcję niesienia pomocy uszkodzonym.
Wreszcie wystąpienia Okr.
Wileńskiego
P. C. K. na arenie już międzynarodowej!

mentów

przemawiających

za

koniecznością

należenia do P. C. Krzyża, że liczba obecnych 2000 członków naszego Okręgu, znajdzie w nim jednego z tych co liczbę tę podwoją, a, da Bóg, może i potroją.

obiadów

i kolacyj

przygrywać

PT

będą

dwa

zespoły

E
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Związek Spółdzielni Mieczarskich i Jajczarskich w Warszawie

EB

Oddział

p

РР
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UDKA

iaralii
e na wystawie Rolniczo-Przemysłowej od dnia 6:go do 9-:go włącznie będzie ariżnom
rannych,
Wszelkich

nego Polskich

napędzie

objaśnień

czynna
która „będzie
elektrycznym,
południowych i wieczorowych.

w sprawach

udzielać będą

mleczarskich

p. p.

w

godzinach

Lustratorowie

Spółdzielni Rolniczych i Związku Spółdzielni Polskich.
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SĄ ROZSADNIKIEM CHORÓB!

KSIĄŻKI UŻYWANE

Kupujcie tylko nowe podręczniki
poleca

je:

Księgarnia Stowarzyszenia Nauczycielstwa Polskiego
Zapamiętać

adres

Na miejscu

!!

!

ul. Królewska
wszystkie

1,

telefon

MATERJAŁY

można zawierać w Centrali i Oddzia-

EELTTTS S RE DL mać SDEB
ūp
OŚ
£ EEE GNNASA ORONEA OENENA GEEKE
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CZEKOLADKI

314.
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Rewizyj-

tach aiw I

„Daniusia“, ..Ztofa“
i „Owocowa,
fabryki
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Są wyśmienite.
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ъ
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1.

Żądać wszędzie.

(Aiks GTE CAT SESI

Dr. med.

prof. Konserwatorjum,

11-ej- 1-ej i od 4-5 pp.

dub ed Ab A

Wileńskich.

łach P. K. O. jak również we wszystkich urzędach pocztowych i u upełnomocnionych przedstawicieli, którzy udzielają szczegółowych wyjaśnień
Obecnie również na Targach Północnych we własnym pawilonie P.K.O.
Pieniądze na te książeczki można
Na żądanie wysyła P. K. O. bezwpłacać i podejmować w każdym u- płatnie pod wskazanym adresem wszerzędzie pocztowym.
Ikie prospekty dotyczące Działu Ubez2) Wkłady
premjowane polegają pieczenia na życie.
na tem, że co miesiąc musi się wpłacać
Powierzonym sobie kapitałem adna książeczkę oszczędnościową 7 zł. i ministrucje P. K. O. w ten sposób, by
otrzymuje się po 10 latach zł. 1000.
móc w każdej chwili składającemu wy
Na kazde 1000 książeczek wyloso- płacić żądaną kwotę i dlatego lokaty
wuje się co kwartał trzy książeczki na P. K. O., oprócz zupełnej
pewności,
które padają wygrane po 1000.zł. wy- mają również bardzo wysoką płynność.
płacane natychmiast.
Oprócz tego kapitały P. K. O. są
3) Wkłady waloryzowane w zło- umieszczone
w
papierach państwotych w złocie przyjmuje tylka Centrala wych i pierwszorzędnych
papierach
i Oddziały P. K. O.
komunalnych i hipotecznych.
41 Wkłady
oszczędnościowe dla
Na 1 lipca 1928 r. portfel tych paemigrantów w złotych w złocie zostały pierów wynosił 152 miilj. zł.
przez P. K. O. stworzone
specjalnie
P.K.O. posiada 22 olbrzymie gmadla osób: przebywających stale zagra- chy z czego 15 w Warszawie,
reszta
nicą.
*
zaś w innych wielkich miastach kraju.
Obrót czekowy P. K. O. jest najdoWyżej przytoczone cyfry świadczą
godniejszym,
najtańszym i najszyb- o tem, że P.K.O. jest największą instyszym sposobem przekazywania gotów- tucią
oszczędnościową i przekazową
ki na obszarze całego Państwa.
w Państwie.
Właściciel rachunku czekowego w
P. K. O. może w każdym urzędzie po-KD)
cztowym otrzymywać na .swój rachu-

udziela Michał Jbzefowicz

Zawiadamia:
o

Kasy Oszcz. na Targach

koncertowe.

Informacje od

leczarnia

Pocztowej

c) walozwyczajne, b) premjowane,
ryzowane w złotych w. złocie, d) dla
emigrantów.
1) Wkłady zwyczajne są bardzo
dogodną lokatą oszczędności, gdyż zaczynają się już od 1 zł. i są oprocentowane na 6 proc. rocznie.

fortepian

12, tel. 491

Wilnie, ul. Końska

w

Pawilon

zawiadamia, że w okresie TARGÓW PÓŁNOCNYCH I WYSTAWY ROL.-PRZEMYSŁOW. w Wilnie Resfauracja czynną będzie w salach dolnej i górnej.
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liczne

prace rysunkowe członków, t. zw. albumy
korespondencyjne
wyłożone do oglądania
zwiedzającym, obfjty materjał propagando-

K. Pawłowski

powrócił.
Przyjmuje codziennie od g.5i pół—7,
Żeligowskiego 10.
=

Stała wystawa na placu
Wileńskiego Syndykatu Rolniczego
w WILNIE, ul. Zawalna Nr. 9

maszyn
Fabryk:

i narzędzi
е

‚

MB

rolniczych
z

UNIA (Ventzki) — siewniki, pługi, kultywatory, wialnie.
(Moritz, Zawadzki, Sierpczanka) — kieraty, młoZJEDNOCZENIE
carnie, wialnie, pługi, brony, sieczkarnie.
WOLSKI — walce, ugniatacze Campbella, wialnie, kieraty.

SUCHENI — pługi.
ALFA ŁAVAL — wirówki i instalacje mleczarń.
WERMKE, GERD-EVEN, GROSS — pługi i brony łąkowe.
Motorki „MOCARZ-URSUS* krajowe itraktory oraz motory „Deeringa”.
-©
Pozatem wyroby wielu innych fabryk krajowychi zagranicznych.

ZAGRAŁY TRĄBKI

GDZIE TO,GDZIE
ibioma ustroju rolnego |. gospodarczego oraz wpływ jej na
przeinaczonych rewirów łowieckich

hektarów

lasów,

a ziemie

z pod

nich poddali prywatnej
parcelacji.
|
dalej kurczyć się będą
tak obszary
'
gruntów użytkowych, jak i gruntu
z
pod lasu, należące tak do
właścicieli
"większych posiadłości ziemskich, jak i
do Państwa, a to na podstawie usta. wy z dnia 31 lipca 1923 r. o scalaniu gruntów, według której małorolni
uczestnicy scalenia winni być do ustanowionej w danej stronie.normy upełnorolnieni.
Przy
zastosowaniu
tej
ostatniej ustawy zniknie i zniknąć musi większa część lasów włościańskich,
z pod których ziemie winny być wzięte pod użytki rolne.
Z dotychczasowego wykonania tych
wszystkich wyżej wymienionych ustaw
i rozporządzeń winny były
dodatnio
wpłynąć na stan zwierzyny ustawy o
likwidacji służebności w tych
rewirach, w jakich one zostały już.zasto-

chodzie

się

po

nim,

miało

i nie

ranniejszą

i nieustanną

opieką

zwie-

rzostanu, przebywającego
w
powierzonych jego pieczy
rewirach,
dać
będzie mogła zastęp iych ludzi, którzy będą mogli się skutecznie
przeciwstawić rozpowszechnionemu tak u
nas na wszelki sposób kłusownictw
u,
i stać się wzorem dla sąsiadującej z
ich rewirami
ludności,
jak należy
opiekę nad
zwierzyną
wykonywaći
jak ją hodować.

od naj-

wcześniejszej wiosny do późnej jesieni, pastuchów i psów, którzy niszczyli
Ubolewając
nad _ gwałtownem
każde napotkane gniazdo, łapałi lub
się na terenie R. P.
dusili młode zajączki i sarny,
wyko- zmniejszaniem
pywali młode lisy i borsuki,
kładąc obszarów leśnych, jednak rozumiejąc
" kres bezustannemu zaniepokojeniu w w wielu przypadkach nie tylko potrzekurczenia,
lecz i jego korewirze, stwarzało
podstawowe
wa- bę tego
runki rozmnożenia zaaklimatyzowanej nieczności, która winna być w tych
widoki dalszego
w nim zwierzyny. Niestety
— jak dotąd lasach, jakie mają
— bardzo mało właścicieli wykorzysta: trwania, tak w interesie ich właścicieli,
interesie
przebywającej
w
ło likwidację ciążących na ich lasach jak i w
służebności, by utrzymać odtąd stopę niej zwierzyny, jaknajspieszniej przebezwzględnej nieprzekraczalności, tak prowadzoną. Projektowane na szeroprzez bydło, jak i przez
pastuchów, ką skalę meljoracje rolne,
a więc w
granic ich rewirów. W większości leś- pierwszym rzędzie należyte skanalizonych rewirów zostały wprawdzie słu- wanie (odwodnienienie) danych obszażebności pastwiskowe kosztem znacz- rów, winno objąć równocześnie
i tenych ofiar, zlikwidowane i ustało na reny leśne. Wszystkie
większe
monich pasanie bydła na podstawie praw czary i błota, tak zwane „rojsty”, jaserwitutowych, lecz natomiast oddaje ko przestrzenie, nieprzedstawiające w
się te rewiry na paszenie bydła, po- swym obecnym stanie żadnych szans
bierając
na
sezon
mniejszą
lub do wyprodukowania na nich drzewoopro:,
opłatę od sztuki. Niestety, stanu, mogącego. jakakolwiek
i __. większą
przodują w tym
systemie
Zarządy centować zajmowaną przestrzeń, winLasów Państwowych,
które już
ze ny być poddane skanalizowaniu i zawzględu na podniesienie kultury leśnej i mienieniu na łąki, o ile i po osusze+
ochrony tychże lasów od niszczących niu nie nadawałyby się na produkcję
je rok rocznie w dużych częściach po- drzewa olchowego, jodły, brzozy lub
Zmeljoryzowanie
przestrzeni
żarów, winny
dbać
o
bezwzględną osiny.
właścinieprzekraczalność granic omawianych leśnych da dopiero możność
rewirów, tak przez bydło jak i ludzi. cielom tych przestrzeni do ich mniej
wykorzystaTak więc zmniejszone i wciąż jeszcze lub więcej racjonalnego
zmniejszające się przestrzenie leśne, nia. Natomiast z drugiej strony
Oddotychktórych pozostałe resztki powinny być mienić ono tak dalece może
przestrzeni
temi naturalnemi ostojami, w których czasowy charakter4:danej
ten
nie będzie
wszelka zwierzyna w czasie dla niej leśnej, że charakter
najkrytyczniejszym,
gdyż w czasie nadal już odpowiadał wymaganiom
jakie
rozmnażania się i odchowywania swej niektórych rodzajów zwierzyny,
tych
trzymały.
młodzieży, znaleźć powinna bezwzględ- się dotąd w lasach
' ny spokój i ochronę,
wypełnić nie O ile jednak'mogłem osobiście obsermogą tego zadania. Mówiąc o lasach, wować wpływ, jaki wywierała
radyjakie one obecnie są, a jakiemi
być kalniejsza zmiana charakteru rewirów
do
winny, by być prawdziwą ostoją zwie- leśnych na zwierzostan, w nich
rzyny, nie możno z prawdziwą
przy- przeprowadzenia tychże zmian
przekrością
nie wspomnieć i o ich za- bywający, to śmiem twierdzić, iż jenie znoszą
żadnych
rządcach, którzy będąc z jednej stro- dynie głuszce
ny wybitnymi leśnikami,
w wielkiej kulturalniejszych zmian rewiru. Natoswej części nie są, niestety, myśliwy
miast — byle na obszarach większych
/ - mi - hodowcami. Odrodzone państwo i zwartych — nawet dzik i łoś godzą
zaprzestając
zwykłych
nasze nie miało i nie mogło
mieć się z niemi,
dostatecznej ilości odpowiednio przy- swych w pewnych sezonach . wędrógotowanych
pracowników,
by nimi wek do innych, czasami dość od ich staobsadzić wszystkie
placówki
nowo- łych postoisk, odległych rewirów jak te- tworzonej administracji. Najmniej mo- go dowodzą łosie, przebywające do dziw lasach nad Kurską zatoką. Las
że jednak dał się odczuć brak
ta- siaj
| kich ludzi w zorganizowaniu admini- zmeljorowany, poprzerzynany łąkami,

om Rolniczy, Fabr. Maszyn i Odlewnia Żelaza.
:

„Hi.

wyłączny

MURSAM fp. hkc.
Wltocl/awek- Warszawa

przedstawiciel

na b. Królestwo

|

Kongresowe,

narzędzi przyczepnych

ne powyższe maszyny. Wszelkich bliższych informacyj udziela
Wileński Syndykat Rolniczy w Wilnie, ul. Zawalra
pociągiem,

BANEK,

odchodzącym

o godz. T-ej zrana

lub samochodem

od centrum

z Wilna

7 września

o godz. 8 rano

do st. PORU-

Wilna4 kilometry.

Na pokazie orki traktorowej w maj. Kuprjaniszki
w dniu

(5

będzie

klm. od Wilna) ,

15/30 KM.

z kompletem narzędzi przyczepnych.
;
:
400 Deeringów, sprzedanych w Polsce w ciągu paru ostatnich lat, świadczy najlepiej o powszechnem !uznaniu
tych
traktorów

za najlepsze.

WILEŃSKI SYNDYKAT ROLNICZY

w Wilnie, ul. Zawalna Nr. 9.

| Dojazd pociągiem, odchodzącym
Porubanek,

lub samochodem

o godz.

od

T-ej

centrum

i

й

kilometry.

łączone

na
w

nich,

odno-

pozornie

terenie.

możność

bezład-

Te. izolowa-

ich

wla-

stanowiących

nieodzowną

część

żywe-

osadnika —
go inwentarza każdego
lub więkkolonisty, płynie mniejsza
Sza cząstka krwi psa gończego, prze-

lewając na nie wszystkie

za to

prawo

pewną

cho-

ciażby w początkach
jaknajniższą tenutę- będzie zawsze
dostatecznie zainteresowany, by teren ten bądź 6sobiście, bądź przez „upoważnionych do
tego ludzi otoczyć dozorem i opieką,
a ujawnione przypadki* kłusownictwa
ścigać i podawać
do kary
sądowej.
Z drugiej zaś
strony, najzacofańszy
członek wiejskiej gromady, widząc, iż
pomnażający się z roku na rok stan
zwierzyny na polach, należących do
jego gromady, daje i jemu namacalne
zyski w postaci zwiększającej się za
odnośne
prawo
połowania . tenuty
dzierżawnej, dojdzie
w
stosunkowo

1927

r.

swe niecno-

daje

l

kosztowania przynęty
kwituje
niechybną Śmiercią. Ubogie nasze polne

wszystkie

nym powiecie nie było najmniejszego
obszaru, któryby był chociażby tylko

Tana! Najlepsze farby, pokost, pędzie, szczotki
Skład farh

u

FRANCISZKA

f d. polota

RYMASZEWSKIEGO.

Wilno, ul. Ad. Mickiewicza 35,
oraz farba ochronna do malowania „mostów

żelaz. i drewn.

zmniejszy,

a na-

sobie

wyobrażam

w warunkach

_dzi-

siejszych zewir
myśliwski i jakiemi
winny
być najprymitywniejsze
podstawy, by rewiry
te zapełnić
łowną
zwierzyną, a byłbym szczęśliwy gdyby mala cząsteczka «tych czytelników,

którym artykuł ten'w rękę wpadnie,
nad treścią jego Się zastanowić
ra-

czyła i cośniecoś
z niego
w swych
rewirach zastosować zechciała.

Stołpce

w lipcu

1928

r.

Wit.

Grabski,»

krótkim czasie do uznania, iż psy, należy trzymać na
uwięzi,
a dzieciom

zakaże
wybierać
i psuć
spotykane
Ž
gniazda, i ułatwi posiadaczowi
praw
łowieckich: wykrycie wszelkich na daPi
nym terenie nadużyć.
m `
7 powyżej
pobieżnie - rzuconych
uwag wynika, iż dotychczasowy
charakter, w jakim od pokoleń przywykliśmy tu nad Bugiem, Prypecią, Nie„ Komitet redakcyjny
mnem, Wilją i Dźwiną
wykonywać
„Dodatku
łowiepolowanie,
musi
radykalnie
ulec ckiego" umieszcza artykuł powyższy w nadziei,
że wywoła оп żywy oddźwięk wśród
zmianie,
Nie wystarcza
już dzisiaj PP. Myśliw
ych
Województw
Wschodnich.
uzyskanie pozwolenia
na prawo 'po- Pragniemy podkreślić jednak,
że
nie
ze
siadania
broni
palnej .i wykupienie wszystkiemi wywodami Sząn. Auterą zgakarty łowieckiej, by prawie trzy czwar- dzamy się bez zastrzeżeń. Zastrzec się mu-

te obszaru

R. P. uważać za teren, na

którym

polowanie

Obecnie

wolno

wykonywać

polować

wolno.

na

swym

własnym lub na dzierżawionym

nie. A że te tereny

tere-

- chociażby nale-

żały
do najobszerniejszych
mają
swe Ścisłe ograniczenia, poza
które:
mi ruszonego na swym rewirze zwie-

rza

leży nietylko dbać o wychowanie na
swym rewirze jaknajliczniejszej różnorakiej zwierzyny,
lecz i stworzyć - tej
zwierzynie warunki,
zniewalające
ją,
jeżeli nie do stałego w nim
przeby-

wania, to do niezwłocznego

wrotu.
Obszary

nań

z uregulowanemi

po-

służeb-

nościami, zmeljorowane — a więc ze
zwiększającą się z roku na rok
kulturą rolną,
— ustawa łowiecka z jednej

strony

ny

zabraniająca

poza

Ścigania

granicami

zwierzy-

własnego

rewiru,

lecz z drugiej strony dająca możność
Ścigania
sądownie
przestępców
na

tymże rewirze, wszystko

to

stwarza

myśliwska.

Na terenie folwarku Gabryelowszczyzna
p. Polonisai innych sąsiednich, w gminie

Graużyskiej położonych, odbyła się obława
na wilki, Którą zorganizował komendant
posterunku

P. P. w Graużyszkach.

dego.
A Drugi młody w'lk padł „w warunkach
niepraktykowanych: przez linje
strzelców
nie przerwał się, przez niezajęte.
skrzycła

również, a wpadł na twardą,
uaganiacza— uderzeniem

i dobity, przy udziale
dotkniętych stratami
nie

pałkę w. ręku

został

innych

ogłuszony—

gospodarzy,

swych owiec; «

dokonanych oględzinąch
nia

simy przedewszystkiem
przeciwko
planowemu dążeniu w imię łowiectwa
do przekształcenia naszych
swoistych,
że
użyję
modnego:
wyrazu: — regjonalnych
łowisk
na łowiska „typu zachodniego*, t. j. łowiska odarte
z królewskiej
krasy
dzikiej

ustalono.

oznak

przy

postrzele,

Zabity Stary wilk wywołał konfliktw
kronikach łowieckich zrzadka notowany.

Naraz

z

sąsiedniego

stanowiska

pod-

biegł
myśliwy
i wystrzałem rożstrzaskał
wilczy łeb i miał pretensje
de posiądania

w tych warunkach dobitego wilka.
du

kuropatwami

lecz bez łosi

sza-

„zaludnione*

lecz wzamian

przyrody,

rakami,

i głuszców

i

—

skowronkami,

—

i bez

rysi i lisów... Nie zapominajmy,

że

wilków,
podnie-

myśliwemu ścigać nie wolno, na- sienie kultury naszych lasów, łąk i pól nie
zawsze

Myśliwych z Oszmiany i okolic zebraŠci- ło się 25 strzelb, gdy już ruszyła nazanka
ty, a więc przyrodzony przymus
gania i łowienia wszelkiej zwierzyny, i sygnałowe zagrały trąbki, na linji myśliwych grzmiały liczne strzały-i
było wrap. Pre- żenie,
"Wydana rozporządzeniem
że trofea będą duże, w rezultacie
zydenta R. P, ustawa łowiecka z dn. zabito jednego starego wilka i jednego mło

3 grudnia

nie

tomiast zaludnią się rewiry
wszelką
!
inną zwierzyną.
Poruszone w niniejszym
artykule
kwestje i poszczegolne fazy, tak zmian
wywołanych ustrojem
.rolnym,
jaki
przeinaczenia na odmienionych
terenach hodowli zwierzyny i sposobów

wego

pokrywą się z interesem
prawdziłowiectwa, t.j. z ochroną przyrody w

jej stanie pierwotnej

Byłoto

wysoce

niewłaściwem

na etykę łowiecką i przyjęte

ze wzglę

zwyczaje

— pomiędzy myśliwymi stałe przestrzegane,
i konflikt rozstrzygnięty został w ten sposób, że ząbitego wilka otrzymał komendant
posterunk
a IP. w Cieużyszka

i najpiękniejszej dziko-

ści, Tembardziej niezawsze pokrywają się z
interesem prawdziwego łowiectwa tendencje
naszego ustawodawstwa rolnego...
Nieunikniony
zdaniem Szan. Autora — wpływ,

który ustawodawstwo

rolne ma

na * łowie-

ctwo i rezuliat tego wpływu — kurczenie
leśnych — są to
się obszarów łowieckich
1-o jako
kwestje, które narazie pomijamy,

sprawy, wymagające

wszechstronnego

stu-

djum, 2-o jako sprawy, które dziś jeszcze—
w dobie prób i eksperymentów na tem po-

lu

przesądzać

już

nie można.

obecnie

interesie
w
jednak stwierdzić musimy, że
w jaki
łowiectwa, pojętego w ten sposób,
my je rozumiemy, leży raczej tworzenie w

dokąd

regjonach,

już

zwierzyny

gatunki

zbyt

„kultura“

wnie dociera, rezerwatów
ków przyrody*, dokądby
i
cje“ nie miały dostępu

gwałto-

leśnych — „parżadne „meljorarzadkie
gdzieby

naturalną

miały

chcielibyśmy
ostoję. To jedno. . Następnie
zwrócić uwagę, że ustąwa łowiecka z dn.

3 grudnią 1927 r. nie daje wcale podstawy
prawnej do łączenia z urzędu mniejszych
w obszary, „pojemnością*
obszarów
(chyba „powierzchnią*?) odpowiadające

runkom

swą
wa-

Według prawa

prawa łowieckiego.

łowieckiego obwody łowieckie (tak wspólne, jak i własne) tworzą się tylko z inicja-

tywy, па żądanie właścicieli gruntów. O ingerencji włądz, o wkroczeniu z urzędu moo0bże być mowa tylko w odniesieniu do
gdy
wtedy,
wodów wspólnych i to tylko
gruntów
niż połowy
właściciele niemnej
projektowanego obwodu życzą sobie utwoMB
rzenia takiego obwodu.

KES
TEST
DT
S TEESII

W pawilonie
Ogólne

lešnym

zainteresowanie

na Wysta-

м1е , Targów
Północnych
wzbudza
wśród znawców oraz szerokich rzesz
zwiedzających teren wystawowy stoi-

sko p. R. Łodzińskiego z artystycznie
wykonanėmi przediniotami z dziedziny łowiectwa.
Centrum uwagi przykuwają
meble ze skór i rogów łosiowych i innych
składające się z kanapy, 2-ch foteli,
stołu i żyrandola.
Jak nas informują ze sier myśliw=
skich, podobne meble znajdowały się
kiedyś w cesarskim pałacu myśliwskim
w Gatczynie.pod Petersburgiem.
Toteż wszyscy znawcy
przepowiadają wystawcy tych niezwykle artystycznie
dę.

wykonanych

rzeczy

nagro-

Wśród innych
eksponatów
tego
stoiska zasługują nd wyróżnienie: artystycznie wykonane dywany ze skór
rysich i wilczych oraz cały szereg oka
zów wypchanego ptactwa.
Jako unikaty
nadzwyczaj
rzadko
spotykane nietylko
w Wileńszczyźnie lecz nawet w całej Rzeczypospolitej wystawił p. Łodziński białego głuszca i cietrzewia.
Świadczą

też o dobrym

guście wy-

stawcy artystycznie i oryginalnie wykonane
'popielniczki i ėtui do papierosów z nóg dziczych i pazurów niedzwiedzičh.
“ Warto tež wspomnieč
a kolekcji
ktow
dziczych w' oprawie z białego
metalu.
Jednem słowem, stoisko p. R. Łodzińskiego należy do najbardziej udat

Pierwszy strzelał
p. Polonis
i zranił
wewnątrz ogrodu wystawioną przy- wa winną być w pierwszym rzędzie w
silnie: miotał się, szczękał zębami, nych i
nętą, w której zając każdą próbę za- tym kierunku wykonaną, by w żad- zwierza
ale nie umykał.

zrana z Wilna do st..

miasta4

scalonym

możliwe podstawy do ukrócenia i odmienienia wyżej
poruszonych
smutwygłodzony szarak nie ginie w wyżej nych stosunków łowieckich
na stoopisany sposób od strzału,
to moż- sunki, dające możność ideowym myna iść o każdy zakład, iż w 50 proc.. śliwym wzięcia odnośnych rewirów w
szczelnie ogrodzonych płotach ogród: swą pieczę i wypielęgnowania na nich
ków tychże osiedli
jest gdziekolwiek tego zwierzostanu, jaki on w danych
umyślnie zostawiony niewielki otwór, warunkach wyżywić
może i jaki
go
z obejmującą
go.
drucianą pętlą
i ożywiać powinien. Wspomniana usta-

demonstrowany

makomity traktor amer. „BEERIŃGA

Informacji udziela

uiszczać

Włodzimierz:

Kronika

ściciełom
z okien
i bram swych
osiedli w jasne
zimowe
księżycowe noce ubić każdego zająca, ,którego głód zmusi
do zbliżenia się do
wyłożonej w bezpośredniem sąsiedz*
twie takiego osiedla przynęty, w poStaci zatkniętej w Śniegu główki
kapusty lub porzuconej
wiązki owsa,
koniczyny lub siana. Jeżeli
jednak

9.

z urzędu

podstawowe warunki, dające możność
myśliwemu - hodowcy, mającemu dość
hartu,
by trzymać 'na wodzy swe
własne instynkty łowieckie, do pielętor wąskotorówki
prywatnej
jest częścią
gnowania na tym rewirze takiej ilości
zwierzyny, której racjonalny odstrzał
& лЛ,
a nietylko jemu samemu
moc łoo których żyzność: i%*wydajność w rewiry przechowują oprócz nielicznych
wieckich wrażen, lecz i w swej roczswym własnym najistotniejszym inte- przedstawicieli rodu zajęczego,
rów-. nej sumie przysporzy krajowi
smaresie winien właściciel jego się starać nież bardzo nieliczne
stadka
kuro- cznego, zdrowego i taniego produktu
i dbać, daje bez ' zastosowania innych patw. W czasie dwudziestoletniego spożywczego. Z rozkładów tak przeSztucznych paśników
zupełnie natu: mego pobytu przeważnie na ziemiach
inaczonych rewirów
zniknąć
przede:
ralne podstawy dla zaprowadzenia i województwa
Wileńskiego i Nowo: wszystkiem winien wilk iryś i zmniejutrzymania w nim wszelkich
gatun- gródzkiego miałem
ob- szyć się liczba lisów. Liczba pozostasposobność
ków
zwierzyny
łownej,
począwszy serwowania
latach następujących łych w naszych rewirach, niestety, barw
od zająca”aż do jeleni i łosi.
й po zimach względnie lekkich i małodzo nielicznie łosi, napewno się w
Po pobieżnem tylko omówieniu Śnieżnych, a wios
nienadmiernie
3% nach
ewirach lepiej strzeżonych i starannie
naszych rewirów
leśnych
należy się mokrych,
dość licznych stad kurochociażby w paru zdaniach omówić i patw, które jednak
po każdej zimie
stosunki, panujące na rewirach žowiec- długiej i obfitej w Śniegi
ginęły na
kich polowych. Tak dobrowolna, jak parę lat prawie zupełnie. Otóż jestem
i przymusowa parcelacja
zamieniła przeświadczony,
tego
iż powodem
setki tysięcy hektarów pól dworskich zanikania kuropatw był i jest nie nadW dniu 22 ub. m. odbyła się obłana stosunkowo drobne gospodarstwa mierny mróz i Śnieg, lecz zbytnie za- wa na wilki, urządzona staraniem i koszosadnicze, na dobitkę
złego
poroz: ufanie tych wygłodzonych ptaków do tem Powiatowego Towarzystwa Łowieckierzucane
bez żadnych
zasadniczych miłosierdzia człowieka,
zniewalające go w Święcianach przy'wydatnej pomocy
wytycznych po 'całym
rozparcelowa* je do szukania pokarmu
w bezpo- Panów Leśniczych lasów państwowych, policji państwowej i wójta gminy Hoduciskiej.
nym terenie. Właścicielom większych Średniej bliskości jego osiedli, i znaj- Zajęto
jeden tylko miot w lesie rządowym
posiadłości
pozostawiono
po więk: dujące go tam rzeczywiście, lecz, nie- Nadleśnictwa Hoduciskiego, przy : dziale
Szej części po jednym folwarku, rzad; stety, wraz z podle i chytrze zastawio- 20 myśliwych i około 60 naganki. W mioko przekraczającym obszar
300 ha. ną pętlicą. Omawiając smutne te wa: cie tym znajdowało się7 wilków, z któDochodzące w naszych stronach
do runki bytu naszej drobnej zwierzyny, rych żaden nie uszedł, dzięki umiejętnemu
zorganizowaniu i prowadzeniu obławy przez
tysiąca hektarów — a nieraz i więcej należy wspomnieć
jeszcze jedną dla podłowczego Tow. Łowieckiego p. Jacynę.
— obszary wiejskich pól użytkowych niej plagę. Do czasów wojny był nie Strzałów padło kilkanaście. |
Następna obława
odbędzie się po wypodlegają gwałtownie przeprowadzo- do pomyślenia myśliwy tu na Kresłuchaniu gniazd wilczych w lasach p. Józe
nemu tak zwanemu
Scalaniu
tychże sach,
przynajmniej fa Birzewskiego w Łyntupach, które tenże
nieposiadający
pól, przyczem ujęcie
scalonych
ko- jednej pary psów gończych. Wojna, a udzielił łaskawie Powiatowemu Towarzylonij w pewien system, nadający
im więcej jeszcze
niemieccy
okupanci stwu Łowieckiemu w Święcianach — &а
wygląd względnej zwartości i ciągło: ziem naszych, wyniszczyli
psy goń- wprowadzenia w nich racjonalnej gospodar
łowieckiej i tępienia wszelkiego szkodŚci jest po większej części,
pomimo cze, tak iż mało
ich obecnie w czy- kinictwa
łowieckiego.
jaknajszczerszej ku temu woli wyko- stej rasie napotkać można. Natomiast
nawców scalenia, nie do osiągnięcia. nieomal w każdym kundlu,
bądź to
&
Tak więc i tutaj powstaje
większość pasterskim
lub też podwórzowym,

ne kolonje dają

do traktorów,

praw łowieckich

być

ustawą
ich po.

pielęgnowanych

śne zwarte obszary, które na publicz- ich łowienia, nie mają
i nie mogły
nie wyznaczonych pfzetargach. musia- mieć pretensji; do wyczerpującego ich
łyby być przez Urzędy gminne 'odda- omówienia,
gdyż
prawie
każda
z
wane w dzierżawę
z terminem
sze- poruszonych kwestyj wymagałaby caścioletnim trwania takowej. Dzierżaw- łych tomów na jej jakiekolwiek
wyca prawa polowania na
pewnym ści- świetlenie. W artykule tym pragnąłem
śle ograniczonym terenie, obowiązany tylko rzucić kilka uwag i myśli, jakiin

poważne wątpliwości co
powierzchni conajmniej
2000 ha uprawnia wskazałem, mam
do polowania z gończemi. Posiadanie „ob- do: prawidłowości takiej interpretacj
3)za osoby mające nadzór nad przestrzeSzaru polowania* składającego się z dwuch
i więcej obwodów. (własnych i dzierżawio- ganiem przepisów o polowaniu (w rozumienych) nie uprawnia. jeszcze do.
połowania niu art. 75 .p. 1.) należy uważać Starostę
z gończemi, chociażby ten obszar był „w (art: 73) i organy mu podległe, a więc funkoraz
zaprzysiężojednym kawałku” i chociażby powierzchnia cjonarjuszów policjj —strażników łowiecjego wynosiła więcej niż 2000 ha. Tak np. nych i zatwierdzonych
właściciel obwodu łow. własnego o obsza= kich (art: 24 p. 2). inni funkcjonarjusze pańrze 1300 ha i — w jednej osobie — dzier- stwowi (poza policją) mają obowiązek doo zauważo-.
żawca przyległego obwodu - (własnego: lub noszenia Staroście lub policji
wspólnego) o obszarze 700 ha nie ma pra mych: przekręczeniach prawa łow., lecz nie
wa polować z gończemi, chociaż ogólna po- mają prawa żądać okazania karty łowiecwierzchnia obszaru, na którym ma on pra- kiej (art. 73 ust. ostatni). Osobiście jestem
wo polowania, składająca się z 2-ch obwo- zdania, że jakkolwiek właściciel lub dzieržawca polowania nie są w prawie łow. wydów, wynosi w sumie 2000 ha.
P. Karolowi
Korkoz owiczowi,
delegatowi rażnie wymienieni, jako uprawnieni do žąCentr. Zw. polskich
stow.
łowieckich na "dania okazania kart łowieckich, to jednak
uprawnienie to przysługuje im
bezsprzeczpow. postawski — w Woropajewie.
: 1) w myśl art. 11 prawa łow. drogi pu- nie z tytuła posiadanego prawa polowania,
dziwnómby było, by
bliczne i tory kołejowe, jakkolwiek nie sta- albowiem cónaimniej
nowią przerw w ciągłości powierzchni ob- właściciel lub dzierżawca polowania był powodu łowieckiego, to jednak nie wlicza się zbawiony uprawnienia, które posiada najeich do obszaru obwodu. Wynika z tego, że mnik jego — strażnik łowiecki.
4)przepis art. 86 prawa łow. jest
nieadrogi prywatne są wliczane do obszaru obroznorząwodu, Czyli, innemi słowy, stanowią
część ktualny wobec weiścia w życie
22-III 1928 r.
składową obwodu. Przeto bezprawne (t. į. dzenia Prezydenta Rp. z dnia
karna - admi
acvinem
bez pozwolenia właściciela, lub dzierżawcy o postępowaniu
obwodu) chodzenie po drogach prywatnych * (Dziennik: Ustaw Nr. 38 poz. 365). W myśl
jest przestenstwem
„chodzenia po cudzym art. 34 tego ostatniego rozporządzenia, osogruncie, całkowicie podpadającem pod art. ba, której wymierzono kare administracyjna, może zwrócić się w terminie 7-mio dnio75 p. 3 prawa low.
;
Ž
sprawy do
2)iakkolwiek art. 11 używa wyrazu „to- wym z żądaniem skierowania
ry kolejowe* bez przymiotnika „publiczne%. Sądu, przeczem właściwym do rozpoznania
(a nie Sąd
to jednak wątpliwości nie ulega, iż prawo sprawy bedżie Sąd Okręgowy
łow. ma tu na myśli tory kolei publicznych» Pokoju). Z brzmienia tego artykułu wvnika,
t. j. kolei eksplotowanych bądź przez Pań- że tylko ukarany ma prawo żądać przekazaProces
stwo, bądź przez przedsiębiorstwo pryvwąt = nia sprawy Sądowi Okręgowemu.
ne, lecz służących użyteczności
publicznej, administacyjno - karny nie zna w swem stapierwotnem (t. į. w
postępowaniu
Wąskotorówka, będąca własnością. prywatną "djum
przed Starostą) samoistnej strony „skarżąi niesłużąca zupełniedo użytku publiczne;
.adminigo nie jest ani drogą publiczną; 'ani*'toremń CEjx_ „(oskarżyciela), bozą:” władzą
jną, która poddane iej | kompetencji
kolejowym. w rozumieniu art. li, a-przeto S
stanowi część składowa danego obwodu ło przestępstwa ściga z urzędu. Tvm oskaržv=
adminiwieckiego, z czego dalej wynika,
że bez= cielėm jest bowiem sama władza
prawne chodzenie po niej z bronią myśliw= Stracyjna, co wynika również z brzmienia
ską jest bezsprzecznie przestępstwem z arf. art. 38.rozp. 6 postępowaniu karno-admini
75 p. 3 prawa łow. — Skoro użnamy, że stracyjnem.

nie po

22/28 KM

prosi o łaskawe przybycie na pokaz orki motorowej, mającej się odbyćw d.7
września r. b. o godz. 8-ej rano w Kuprjaniszkach, gdzie będą demonstrowa-

Dojazd

KOMITET

DODATEK EOWIECKI DO „SEOWA“,
Wychodzi w ostatnią niedzielę každego miesiąca.
REDAKCYJNY: Bolesław Świętorzecki, Dr Cz Koneczny,
Korsak, Michał Pawlikowski

kolonij, rozrzuconych

Kresyi Mało-

polskę słynnych traktorów Lanza „GROSSBULDOG"
i EBERHARDTA

LIWSKIE>..

winny

DZIAŁ PRAWNY.

sowane. Zlikwidowanie służebności, a
wałęsania

nie

siadaczom

mogło mieć miejsca,
zatracił z biegiem
czasu
poczucie
konieczności
skrupulatnego ich stosowania. Zajmując obecnie
wyższe
stanowiska w
Przypominamy, że w „Dziale prawnym
składową obwodu
łowieckiego, to obojętadministracji lasów R. P., panowie ci
dodatku łowieckiego / umieszczane Są /naj- fem jiż będzie, czy osoba chodziła z bropo większej części ani sami łowiec- ważniejsze
wiadomości z prawodawstwa łóią myśliwsk
/lko po torze takiej kolejki,
twem się nie zajmują, ani nie, uwa- wieckiego oraz odpowiedzi na
zapytania”
/.też schodziła z: niego na stronę. To też
żają za konieczne wymagać od swych P.P. myśliwych w sprawach wykłądni i pra- j
m zdania, że Starostwo wydało
orzepodwładnych
wykonywania
na po- ktycznego stosowania poszczególnych prze czenie uniewinniające niesłusznie, o ile umonowego prawa łowieckiego.
Zapyta
tywowało je tylko nieudówodnieniem taktu
wierzonych
im
rewirach, chociażby pisów
nia należy kierować listownie pod adresem:
zbaezania przestępcy z toru na stronę. Zanajelementarniejszego dozoru i opieki Wilno, Urząd Wojewódzki, M. Pawlikowski: znaczam,
, iż odpowiedzialność sądowa z art.
znaczki pocztowe na 138 lub 139 K.K. (za chodzenie osoby nieunad przebywającym w nich zwierzo- Osoby, nadsyłające
stanem, co winno być nieodłącznym odpowiedź, otrzymają odpowiedzi listownie, prawnionej po.torach kolejowych) jest- odniezależnie od ich umieszczenia w „Dziale „powiedzialnością
porządkową,
niemającą
od spraw fachowych
obowiązkiem ргампут“. ,
‹
*
йю wspólnego z odpowiedzialnością za nakażdego gajowego
i leśnika. Admiruszenie przepisów prawa łowieckiego. StaPOLOWANIE
Z GOŃCZEMI,
nistracja leśna, w przodującej mierzeosobnika z
Ministerstwo Rolnictwa nadesłało .ostat- „tostwo, , uniewinniwszy danego
wychowana w ten sposób,
iż każdy nio Wileńskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu zarzutu przestępstwa z art. 75 p. 3 i skiedo Sądu
Pokoju
z
art.
wyjaśnienia co: do' prawidłowej *rówawszy spraw
jej członek — od najniższego
funk- miarodajne
interpretacji art. 45 prawa łowieckiego. We- 138.lub 139, postąpiło ze swego punktu wicjonarjusza do najwyższego jej sze- dług tego wyjaśnienia przepis art. 45, nale- dzenia konsekwentnie, uważając najwidoczprywatnej
jest
fa uważać będzie musiał za swój ży rozumieć dosłownie. A więc tylko posia” niej, iż tor wąskotorówki
obwodu łowieckiego 0 „drogą publiczną”, Osobiście, jak już wyżej
służbowy obowiązek otoczenie najsta- danie samoistnego

więc
przedewszystkiem
skasowanie
pasania bydła po lesie i związanego
z niem

Europy,

ce tej pojemności,
jaka
jest
przewidziana do
przyznania

4021,3

siące

stracji leśnej, gdyż nazew oswobodzonej Ojczyzny stawiła się
do dyspozycji duża liczba wybitnych leśników,
zatrudnionych dotąd w głębi
Rosji,
w lasach przyuralskich, w głębi Sybirui Mandżurji.
Chociaż
zapewne
niejeden z tych panów wyniósł w latach młodzieńczych
ze-swych
stron
rodzinnych jaknajlepsze zasady
prawidłowego łowiectwa, to przebywszy
szereg lat w stronach, gdzie zastosowanie tych zasad, koniecznych na za-

5722

Gwałtownie kurczą się większe posiadłości ziemskie, tak na podstawie
ustawy z dnia 17 grudnia 1920 r. o
osadnictwie wojskowem, jak i ustawy
z dnia 28 grudnia 1925 r. o wykonaniu reformy rolnej. Z mocą ustawy z
dn. 7 maja 1920 r. i z dn. 7 kwietnia
1922 r. oraz rozporządzenia P. Prezydenta z dnia 1 lutego 1927
r. o
likwidacji służebności, padają pod toporami tysiące hektarów lasów, z pod
których ziemie muszą właściciele od
dać gospodarzom
wsi, którym
na
tychże lasach przysługiwały służebności. Zniewoleni do zdobycia Środków
na odbudowanie zniszczonych działaniami wojennemi gospodarstw, wycięli
właściciele większych
posiadłości ty-

przejścowo
pozbawiony
właściciela
względnie „dzierżawcy,
uprawnionego:
na nim do wykonywania :polowania.
Wszystkie obszary,
nieodpowiadają-

zwierzostan

leśnym.

interesujących

w.

pawilonie

SŁOW ©

Otwarcie Wystawy Hodowianej

go-

„kooperacja

wewnętrzna

wreszcie

spodarcza jest nakazem, którego przełamywać nie można.
Przyszłość województw wschodnich
na wytwórczości

osnuta być winna

rol

niczej, a przedewszystkiem
hodowli.
Rozwój rolnictwa stworzy rynek Q oldla artykuł ów
brzymiej pojemności
ośrodków Polski. W
przemysłowych
tem doniosłe znaczenie kooperacji. Na
tej drodze pierwszy krok już uczyniony
— w postaci Targów
Północnych i
Wystawy Rolniczo - Przemysłowej.
W porównaniu do czasu z przed
wojny, stan pogłowia zwierząt gospodar skich na naszym terenie zwiększył
się w dwujnasób. Jakość ulega stałej
poprawie. Wymownym dowodem jest
zainteresowanie miarodajnych czynników, a w pierwszym rzędzie Ministerstwa Spraw
Wojskowych, w sensie
możliwości czerpania stąd zapasu końskiego.
Jakiż jest ten
dorobek, o którym
na

wstępie

mogą
dnie

mówiłem:

wprowadzić,
zrozumiane.

słowa

w

błąd

lub mogą

być

błę

Unikniemy

tego

—

własnemi oczami oglądając wyniki wy
tężonej

pracy.

W

tym

celu, w

Komitetu Rolniczego, proszę

imieniu

Szanow-

nych Panów, by raczyli zapoznać się
z eksponatami Wystawy Hodowlanej.
Pan Wojewoda Raczkiewicz w kró
tkich słowach podziękował Komitetowi Wystawy oraz wszystkim tym, któ
rzy przyczynili się da
zrealizowania
jej za pracę i zrozumienie swego obowiązku — poczem ogłosił oficjalne otwarcie Wystawy.
Ruszono tłumnie oglądać okazy na
desłane przez poszczególnych hodawców i organizacje rolnicze.
Zachwytów było coniemiara. Z równem zainteresowaniem oglądano prze
piękne konie, jak i.bydło, świnie, psy,

gołębie i króliki.

Przysłuchując

się

zdaniom

DZISIEJSZY

NESTOR

że

że

w

hodowlanego

W

trakcie
a więc

trwania

w

Wystawy

dniach

wystawy

rolniczej

tewskich.

na którym

akademij

czjus

przewodniczyli

(z Łotwy)

z rządem

se e

Niezależnie od tego o godz. 9 rano w Sali Rady Opiekuńczej Kresów Wschodnich,

(Zygmuntowska
dniowe

kursy

zorganizowane

Program

Waidemarasa.

budownictwa _ ogniotrwałego,

przez

kursów

Wil.

T-wo

Rolnicze.

przewiduje:

<two z gliny" — prelegent WP. Dzierzbicki (4 godziny), „Wyrób cegły” — p. Z. Ra
<ięcki (2 godzin ), . „Przepisy budowlane“

arch.

Z. Peszlewicz

Dnia 8-go września
ctwo* — p. Inspektor

„Zasady

ogólne

Peszlewicz

(6

—

(1

godz.).

w sobotę: „PożarniE. Rusek (2 godz.),

racj. budowania"
godzin),

—

arch.

„Cenia 9-go września w niedzielę:
ment i zastosowanie jego w budownictwie
ogniotrwałem*

dzin).

—

p. inż. Hryckiewicz

ło

się, że litewscy

Uchwalono program

Wschód

sł. g. 4 m. 50

Zach. sł. o g. 18 m.

T-wa

będzie

(zamie-

meteorologiczne

Spostrzeżenia

Meteorologji

Zakładu

z dnia

dzisiejszym

Ciśnienie

|

średnie w m.

|

Temperatura

|

Opad

za do-

bę w mm.

wiatr

— 6-1X

U. 5. В.

1928 r.

e

8

zjazd

Kółek

pos"

ATS

Remerem,

TRS TIR

którzy w sprawdzonej

życzliwości wysłuchują

pełnem zaufaniem
poczynań

ONE
projektów

odnoszą

się

SKERSIS

že się nie

i z razy miałem

do

Reduty".

zachwycam.

}

1

|

}

.

dniu

sztuce

i
cisnienia

(z Niemiec)

są zdecydowani

do

działalności emigrantów.

Program

dzo cenne
bo przekonywujące,
Reduta pozostaje pod rządową kont:
rolą. Posuńmy się nawet aż do przeświadczenia,
że wszystko,
co robi

(miasta

Czyżowi, tensie“ žem mu, Boże odpušč,

— (v) Przyjazd

do

p. wo*
sprawa

dziale sztuki urzędu

wojewódzkiego,

— (v) Wizyta szefa

dzieży

wałki

komitet centralny w skła-

„Zukunit”*.

kiego

Urząd

Starostwa

na m. Wilno zarządził

należy,

pułk. szt. gen.

wody.

Bobkowskiego

W dniu wczorajszym

przedpołuduiowych

jewodzie
armji

w

złożył

pułkownik

sztabu

u p: Woje-

godzinach

wizytę

Raczkiewiczowi

szei

armii
p.

wo-

łączności

generalnego

Bo-

bkowski.

„zabi-

.

jąc mi te wszystkie

fakty, chciał przez

to powiędzieć: „A widzi pan? „ WszyScy,

a wszyscy, są z Reduty zadowo- polityki wewnętrznej i zagranicznej, to
Sam nawet Rząd! A pan ośmie- jakżeby recenzent teatralny nie miał
lasz się stosować do jReduty metody prawa krytykować
— i
opinji rządu
krytyczne!
Dziwię się, niepomiernie jego zarządzeń w sprawach artystyczdziwię się..."
nych, w sprawach teatralnych?
liberum
Nie jest to żadne
Zdaje mi się że list
p. Osterwy
cenliber
tylko
um
To
veto.
mówi to aż nadto wyraźnie.

bawełnę — ani w jedwabie:
Redutę wysoce
р

poważam.

Bywa,

seo,

panie Dyrektorze!

zk

najbliższych
p. Starościa-

na analogiczne

szkolnictwa w

.

skliwą

u-

przesunięty z proktórych został
w Oszmianie do Wilna. Na tem tle
zarówno
oburzenie
zrozumiałe
się
nauczycieistwa jak i rodziców z potej nominacji. Nie moźna się przecież
rodzicom posyłającym swe dzieci do
opieką

p. Starościaka

rażone na praktyki
kowskiego.

typów

mogą

tro-

p. Starościaka,

Nominacja

na-

być

w rodzaju

ważne

wstępu

do

wydane

1 września

na

ca

świetnej

T.

Rittnera,

premjerowej

A

i ETAT PATTY i

k

dziwne

światło

conajmniej

Biuro

portrety,

a

nę,

na

Borsalino,

Hiiekel

НО

tego

informowania

jednym

MOCE

i in.

publiczności

o szczegó-

biegu więcej

jak dwóch

łodzi.

Wystarczy

przypomnieć,

że

LAA LA ti i kb ka Jada kaka Z bk kaka ki ko Lk.

iM

A

torze

gdyż

jeżeli chodzi

o stronę

sportową,

to

urozmaicony program i liczne zgłoszenia
klubów wileńskich są dostateczną rękojmią
ożywionej rywalizacji.
„Uznania godną nowością przy przeglądaniu programu jest wprowadzenie biegów
czwórek

młodzieży

ścigowych pań;
drugiego

biegu

ogromnie

szkolnej,

co

jedynek

dodaniu

czwórek

wy-

jeszcze

pań

wzbogacą

praktykowanych

dotąd

wileńskiej.
Umieszczenie

wspomnianego

— biegu

młodzieży

jest rezultatem słusznej

konkurercyj

zakres

przy

na gruncie, a raczej

szkolnej

na wodzie

polityki władz szkolnych,
zakazujących
młodzieży startowanie w barwach klubowych, natomiast popierającej należenie poszczególnych grup szkolnych do towarzystw
wioślarskich w formie odrębnych jednostek,

kontrolowanych przez wychowawców fizycznych.
Z poszczególnych biegów, rozegrywanych bądź to o nagrody przechodnie, bądź
o żetony, najliczniej są obsadzone czwórki

„młodzieży* pań

i panów

dwójki wyścigowe, do
są po cztery osady.

oraz

jedynki

których

zgłoszone

Jako ujemną stronę polityki regatowej
klubów wileńskich zanotować należy
brak
zgłoszeń

do.

biegu

czwórek

rasowych

mistrzostwo m. Wilna, które
stanie się zdobyczą świetnej

©

bez walki
osady Wil.

Pozatem jedynym
walkowerem pozostałe biegi rozegrają się
z zaciętej
walki,
w której możliwe
są sensacyjne
niespo-

dzianki.
Ogólne zainteresowanie budzi debiut
na gruncie wileńskim osady
grodzieńskiej
w biegu o puhar im. Chojnickiego.

RADJO.
Piątek dn. 7 września 1928 r.
: Transmisja

z

Warszawy:

Sygnał czesu, hejnał z Wieży Marjackiej w
Krakowie oraz komunikat meteorologiczny.
„1630 1645:
Odczytanie
programu
dziennego i chwilka litewska.
16,45—17,00: Komunikat LOPP.
17.00—17.20: Muzyka z płyt gramofonowych.
Odczyt

dialogowy

z

ilu-

stracją muzyczną p. t. „Jak się bawiono
przed stu laty?" wygłosi Witold Małkowski
z partnerami (Transmisja do Warszawy).
18,00
19,00: Koncert popołudniowy.
19,00 19,25: „Wesoły przewodnik po
Hodowianej*

wygłosi

artysta Te-

atru Polskiego Karol Wyrwicz-Wichrowski.
Audycja ilustrowana oryginalnemi demon-

19,25 - 19,50: „Skrzynka pocztowa“ ko-

TT YTY

, folwarków i ośrodków
majątków ziemsk

Szacowanie domów i majątków według obecnych cen rynkowych.
Biuro nasze nie pobiera żadnych kosztów za zgłoszenia.

na

w Bydgoszczy obserwuje
się w jednym
biegu np. pięć ósemek wioślarskich. Przypominamy przeto Wil. K. T. W., że strona
organizacyjna jest warunkiem widowiskowego powodzenią dla miejscowych regat,

respondencje
bieżącą omówi
Kierownik
Programowy Polsk. Radja w Wilnie Witołd
Hulewicz.

SSESCEH

i instytucyj

okresu

Okoliczność powyższa znacznie obniża
efekt walki, która na odpowiednich torach
porywa widzów swoją masowością.,

Wystawie

а MICKIEWICZA 22.

Przepisywanie na maszynie.

sakalus Ask M

do

stracjami.

TYT WYATT

urzędów

B

£. NIESZKOWSKI

Komisowo-Handlowe

do wszelkich

przywiązane

łach odbywającej się konkurencji, winny
powetować niepomyślne warunki wodne
naszej Wilji, uniemożliwiające na udział w

17,25—17,50:

ааНЕа

Habig,

Ogłoszenia i reklamy do wszystkich pism
podań

R

Kapelusze

Lokaty kapitałów na najpewniejsze gwarancje
Dzierżawy majątków ziemskich i młynów
pisanie

na

kości słoniowej. Ul. Zarzeczna 24—3

Załatwia:

Fachowe

Warszawy i

od nas całą eliPomimo to, Wil.

zamknięcia Targów Północnych,
wypady
jaknajokazalej.
Prężysta organizacja, a więc szybkie
puszczanie po sobie biegów, obok należy-

stosunki

porcela- В

minjaturv

ul. Ad. Mickiewicza 21 tel. 152.
Kupno i sprzedaż domów,

znacznej
terminu

Mistrzostwami

13,00—

R Sprzedam

КЗа

obsa-

ai

zeszłego

SESI
AI
СОС
któraLS

В о4 12 5.

r. b. należy zamienić

w

z

roku
ulegnie
kolizji

Króli-

CZZEENG NIPSME CIKA TURI

1927 - 28—

w Administracji Teatru na nowe — na 0kres sezonu 1928 - 29.
®
— Reduta na Pohulance. Dziš po raz 0statni „Ptak“ — komedja J. Szaniawskiego
z Juljuszem Osterwą w postaci studenta.
Jutro t. j. 8 b. m. — „Wiłki w nocy—

do

dokonanym
już podobno stała Się faktem
lub została zdecydowana definitywnie, rzu-

I MUZYKA.

sezon

regat

regaty wileńskie,

nej mierze rolę p. inspektora i sąd na wniosek prokuratora Kałapskiego postanowił skie
rować odpis protokułu do kimisji dyscypliinspenarnej dla pociągnięcia osobliwego
ktora szkolnego do odpowiedzialności a niezależnie od tego Urząd prokuratorski postanowił wytoczyć sprawę. ‹

szkoły iż boją się o dzieci, które pod

W przeciwieństwie

K. T. W. dokłada energicznych starań, aby

Przewód sądowy wyświetlił w dostatecz-

znaniu
wincji
staje
wśród
wodu
dziwić

na

przygotowane przez Wil. Ko-

Poznania, które odciągną
tę polskiego wioślarstwa.

wych pedagogicznych kwalifikacjach Królikowskiego, skoro do wspomnianej nauczypozbawiając ją
cielki zastosował represję
posady. Nie można nie przyznać racji p. Sta
rościakowi, że obrał trafny sposób podniepokrysienia jakości naszego szkolnictwa,
wając działalność takiej „perły* jak Królikowski.

w

Starannie

tych

skiemu, oskarżonemu z art. 513 i 515 KK:
o czyny lubieżne i deprawację małoletnich
uczenic tej szkoły. Królikowski skazany z0stał na osadzenie w domu poprawy na 3 lata. Poza całą ohydą „nauczyciela - wychozasłużoną karę,
otrzymał
wawcy', który
iż nauczycielka
ujawnił,
sądowy
przewód
dowiedziawszy
klas wyższych tej szkoły
się o ohydnych praktykach Królikowskiego,
zakomunikowała o tem p. Starościakowi, inspektorowi szkolnemu na pow. Oszmiański,

p. Starościaka,

wioślarskie

zjazd osad zamiejscowych
redukcji, a to z powodu

szkoły powklas niższych koedukacyjnej
szechnej w Oszmianie , Adamowi Królikow-

Takie są „zastugi“

por.

sportowych.

zasługi Ujawnił je przewód sądowy na sesji wyjazdowej w Oszmianie podczas sprawy przeciwko nauczycielowi i wychowawcy

tamże.
У
Przeprowadzona
rewizja w ujawnionej
fabryce wykryła wszystkie do fabrykacji potrzebne przyrządy oraz większą ilość gototytoniu,
wych papierosów — zagranicznego
przedewszystkiem litewskiego.
Stwierdzono również, iż Małat wyrabiane w swojej tajnej fabryce papierosy sprzedawał nietylko w Wilnie, lecz wysyłał większe transporty również i na prowincję.
W ten sposób
niesumienny
właściciel
sklepu tytoniowego wyrządził Skarbowi Pań
stwa dość duże straty.
Po skonfiskowaniu
towaru i wszystkich
dowodów rzeczowych sprawcę Małata przekazano władzom sądowym.

stajni

„.
W sobetę rozegrana zostanie gonitwa
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego O nagrodę Żo00 zł. W niedzielę gonitwa lute<
ryjna.

_

osobliwe

ma

Wileńszczyźnie

tryumfu

mitet Tow. Wioślarskich tegoroczne Mistrzostwa na dzień 8 i 9 września obudził
znaczne poruszenie w wileńskich sferąc

na pow.
stanowisko do

trzeba przyznać, trudno im
zważywszy, że w grę wchoktóry na polu
Starościaka,

ukrytej fabryki okazał się właściciel sklepu
tytoniowego żyd Josel Małat
zamieszkały

komedja

Wileńskie

wo krytykowania (we wstępnych artykułach) poczynań rządu w dziedzinie i

leni.

Pozwoli jednak p. Osterwa, że mu
odpowiem,
nie owijając niczego w

PRF Ai

wiadania własnej opinji nawet wobec
wręcz przeciwnej
Opinii... wysokoi
najwyżej postawionych osób. Niechże

się p. Osterwa zastanowi. Jeżeli obyReduta.
Czy jednak p. Osterwa ;przytacza- watelowi-dziennikarzowi przystoi pra-

Teatrze

czy w

nominacja

oddawna, lecz
było dać wiarę
dziła osoba p.

Grodz-

— Administracja Teatru Polskiego niniej
szym podaje do wiadomości iż karty wol-

dniem

którego Eviva i Dunajec zdobyty
a Blady-Nico drugie miejsca.

Wilji.

szkół powszechnych w Wilnie p. Chłopicki.
Pogłoski o tych przesunięciach krążyły już

w dniu wczo-

szy Teatr Polski realizuje premjerę
komedji Molnara „Oficer gwardji”.

Doncera,
pierwsze,

Mistrzostwo

miejsce do Oszmiany zostainspektor
dotychczasowy

iż dzięki energi-

TEATR

można ńazwać

SPORT.

Wilna. Na jego
je przeniesiony

rajszym konfiskatę całego
nakładu odezw
wydanych przez zarząd komunizującego ży
dowskiego związku młodzieży „Zukunit*.
W treści tej odezwy dopatrzono się cech
przestępstwa przewidzianego w art. 129 K.
K.i 1 rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypo-

nego

łączności

TK

w porządku w

nastąpić

Totaliza-

Piąta gonitwa, płaska
była
tryumiem
por. Donnera. Farsa p. Daszewskiego przyszła drugą. Total. 28 zł.
Jak
widać
z powyższego, dzień ten

8
dowięzie-

„.
— Podziękowanie
Zarząd
„Pomocy jaka swej władzy przełożonej. Cóż jednak
Żołn. Polskiemu" składa
wyrazy
wdzię- uczynił p. Starościak — zawiadomił władze,
czności Pani Marszałkowej Piłsudskiej zą zawiesił w
Królikowskiego?
czynnościach
ofiarowane 20 dolarów na rzecz Schronizdecy1 dla sierot przy ul. Piaski 19 na Anto- P. Starościakz wyżyn swej władzy
bez
są
fakty
wane
zakomuniko
kolu.
dował, iż
— Konfiskata odezwy bundowskiej mło- znaczenia, że stanowią właśnie o wyjątko-

Wilna dyrektora

dyrektor Jastrzębowski będzie przyjmował
w sprawach artystycznych osoby prywatne
i przedstawicieli zainteresowanych
instytucyj tegoż dnia od godziny 12 do 13 w od-

WATA

jego czasu wszystko

większą ilość skra-

mianowany,

ma

mtr. wygrał Boston
Oberkiem
i Ba-

skiego. Totalizator 43 zł.

WE I
ME TOOOTTZOS
ERORE
PT TOTYZT
OTTTPOROTZ

do Wilna dyrektor
departamentu sztuki stka Jadwiga Smosarska wystąpi w Teatrze
Ministerstwa W. R. i O. P. p. Wojciech Ja- Polskim w komedji Verneuilla
„Orzeł czy
strzębowski.
reszka“.
W czasie swego pobytu w Wilnie p.
— „Oficer gwardji* We wtorek najbliż-

tak biegłemu fachowo w elektrotech- jat“ Redutę! A jednak... niech wybanice, jak p. prof.
Remerowi. Nie czy: nie mogę inaczej, Nie wyrzeknę
wątpimy, że np. delegat ministerjalne- się nigdy prawa swobodnego wypo-

go Departamentu Sztuki p. Feliks
Šzopski wybitny muzyk, zastał swo-

przy

Został

po 49 zł.

Z siedmiu koni zapisanych do gonitwy
czwartej, na starcie stanęło pięć. Wygrała
ją Eviva por. Donnera przed Bajeczną por.
Alexandrowicza i Expertem
por.
Wilczyf-

nia.

słusznie lub _ niesłusznie! — nie
dzie.
podoba, wybaczy p. Osterwa, powiem
Bilety w cenie od 50 gr. — 5 zł. wcześ
— Nominacja notarjusza do Wilejki
lub napiszę bez ogródek. Wiem, jest pow. Dowiadujemy się, że sekretarz wy* niej do nabycia w kasie wejściowej Targów
Reduta, podoba się bez zastrzeżeń to najpewniejszy sposób „narażenia działu karnego Sądu Okręgowego w Wilnie Północnych, a wieczorem od godz. 18.30 w
teatru.
zarówno p. wojewodzie jak p. prezy- się** ludziom. Sam p. Osterwa iłeż to p; Bolesław Czyżewski otrzymał nominację kasiePoczątek
przedstawień punktualnie o g.
na
= notarjusza w Wilejce powiadentowi Folejewskiemu,
zarówno p. razy miał do mnie
„prerozžalone
20-ej.
wej.

wice-prezydentowi

Znaleziono

Oszmiański

przewi-

przyniósł

totalizatorze

jeczną. Liberty została wycofana.
tor 15 zł.

po- ka inspektora szkół powszechnych

i Sakawi-

dalszej

Dagobert

dami na dystansie 3600
rtm. Cierpickiego przed

departamentu sztuki Ministerstwa W. R. 6
— Teatr Polski (sala „Lutnia*) Jadwi- panujące w Kuratorjum.
i Ó. P. W sobotę dnia 8 b. m.
przybywa ga Smosarska w Wilnie. Dziś świetna arty-

teatralnej

skarby Świata, Mogę, co najwyżej
że nic nie napisać. Lecz gdy mi się coś

Raczkie-

Głównym tematem konferencji
jewody z p. prof. Zawadzkim,
b.
programu najbliższych prac sekcji.

wiele

Są to niewątpliwie argumenty bar-

p. Wojewoda

no-gospoaarczej wojewódzkiego
Komitetu
regionalnego p. profesora Zawadzkiego.

z

Naostatek,
przypomina
mi p. polskiej a chlubą jest Wilna,
Osterwa otrzymane od Rządu
rzez
do superlatywów — БехКгуAle
Redutę cztery złote i cztery srebrne tycznej, Ślepej chwalby
ustawicznej
Krzyże Zasługi.
nie potrafię nagiąć
pióra
za żadne

wczorajszym

wicz przyjął przewedniczącego sekcji ogół-

rzetelną przvjemność naj-

przynosi

emigranci

w

Ruch

W drugiej gonitwie z płotami startowały dwa konie, Turkus por. Kamionko
i Blady-Nico por. Donnera. Trzy konie wycofa*
no. Zwyciężył Turkus.
Największą gonitwą dnia—z przeszko-

cynicz

który

dzionych rzeczy i biżuterji.
Groźnego bandytę przekazano

wej w Wilnie po dłuższych obserwacjach
ujawnili w dniu onegdajszym przy ulicy Pił
sudskiego 37 tajną fabrykę papierosów prowadzoną na szeroką skalę. Właścicielem tej

— (v) Konferencja p. Wojewody Raczkiewicza
z p. prof. Zawadzkim.
W

gorętszemi słowy witać Reduty poczynania i dzieła. Pisałem nie raz jeden,

że zaszczyt

alibi mordercy,

dniach

socjaldemokratów Ц-

pogoda.

Jak dalsze šle- Dunajca

Prawdziwe

nim

ni i ładna

wypadł

8

nie ustalono.

rza Brzoza - Brzezińskiego.

konnych

Gonitwę płaską na dystansie 1600 mtr.
wygrał Dagobert pod por. Ważyńskim, bijąc
A (ten sam, z gonitwy loteryjnej) i

dztwo wykazało, zatrzymany osobnik doko-*
nał 2-ch o hydnych morderstw na osobach
niejakiego Halisza z Białegodorożkarzy
ze Słonima oraz
czkowskiego
steku i
włamania rabunkowego do mieszkania jednego urzędnika kolejewego w Żerebiłówce.

— (v) Jak okradają Skarb Państwa. Komisarze lotnej brygady przy Izbie Skarbo-

URZĘDOWA.

TS

Wiele,

pożarów

dzień wyścigów

wzrósł po pierwszeją już gonitwie, kiedy to

rym znaleziono legitymację słuchacza uniwersytetu Warszawskiego na imie Kazimie-

cznemu zarządzeniu odnośnych władz bezpieczeństwa, ani jedna odezwa z całego nakładu nie dostała się do rąk publiczności.

ESI

rolni-

połączony

pro-

Niemiec i Polski. Na zjeździe

spolitej. Podkreślić

Maximum na dobę 18°С.
Tendencja barometryczna: spadek

z tej że stacji o

Rolniczego,

23

futro

Nar. N.M.P.

sko Kółek projektowane pierwotnie dożynki zostały odwołane.
Wiczorem w salonach pałacu reprezentacyjnego odbędzie się bal rolniczy.
W ostatnim dniu Wystawy t. j. w nieWil.

Rolnych

fesor Witold Staniewicz.
Pobyt pp. Ministrów w Wilnie
trwa prawdopodobnie kilka dni.

RÓŻNE.

q Dziś
Anastaz., R.

nie w pochód aby ruszyć na teren Wystawy
Jak się dowiadujemy
0d osób stojących bli-

obradować

wicz i Minister Reform

(z Polski), K. Żemajtis

PIĄTEK

sy pociągowe.
W sobotę 8-go Zw. Kółek i Org. Roln.
ziem. Wileńskiej organizuje akademię rolniczą, uczestnicy której uformują się następ-

czych

Sprawiedliwości p. Aleksander Meyszto-

KRONIKA

Tam że odbędą się próby karczowania
przy
pomocy materjałów wybuchowych
irmy
Zagożdzon.
Na terenie Wystawy odbędą się konkur

dzielę

PTF

dzie: j. Papłauskasa jako prezesa, P. Budawasa, jako wice prezesa, ]. Kazłauskasa —
członków. Poczem, po odśpiewaniu mięsekretarza i |. Pleczkajtisa i A. Mintasa ao
dzynarodówki uczestnicy zjazdy rozeszli

odczytami.

ё
S OIS

rem

(6 go-

unku.

са“. Następnie został przyjęty statut ordganizacji i wybrany

średnia

Powrót

stopnia.
W kioskach fabryki „Ouadrat“ znajdzie
my najpiękniejsze
i najmodniejsze wzory
a
cw
i kaloszy różnego fasonu i ga-

na

Papłauskas

wyjaśniło

24), rozpoczynają się trzy- p:

nia 7-go września w piątek: „Budowni-

—

Porubanek.

Przyczyny

nietylko

w Litduje walkę rewolucyjną. Nawoływanie ludu do powstania. Po obaleniu dyktatu!
wie natychmiast należy zwołać II sejm ustawodawczy. Na propozycję leczkajtisa postnowiono założyć „organizację litewskich socjaldemokratów, przebywających zagrani-

i kon-

Zw. Kółek i Org. Roln. z. Wileńskiej.

powiesił się 21-

w kraju ojczystym, ale i w Polsce, gdzie
— (v) Ujęcie groźnego mordercy. W ofabrykaty jej są najwięcej rozpowszechstatnich dniach władze bezpieczeństwa punione.
aresztowały na
Fabryka „Quadrat* należy do wielkich blicznego pow. Słonimskiego
Żerebiłówka pod Słonimem uciekająholenderskich kapitalistów, co umożliwiło stacji
e Babińskiego przy któjej udoskonalić
produkcję do najwyższego cego niejakiego

Na zjazd przybyli 21 delegaci i 7 gości z Łotwy,

Kuprjaniszkach (5 kim. od Wilna na trakPotudniowy
kursów. Niżej podajemy program poszcze- cie lidzkim) pokaz i konkurs pługów moto- przeważający 1
rowych najnowszych konstrukcyj
(wśród
gólnych dni.
W piątek 7-go obradować będzie zjazd nich pług gąsienicowy do orki torfowisk)
Uwagi:
pogodnie.
Dojazd
bezpośrednio z Wilna
lub ież
meljoracyjny
zorganizowani
przez Państwowy
Bank Rolny, Wil.
T-wo Rolnicze i pociągiem wychodzącym o 7 rano z Wilna Minimum za dobę —9C.

będzie się szereg zjazdów,

sobie całkowite uznanie kljenteli,

Dnia 22 i 23 sierpnia odbył się w Wilnie zjazd emigrantów

W piątek też w godzinach od 8 - 12 Wileńskie T-wo Rolnicze organizuje w maj.

od-

się życia

gumowy na Targach
Północnych.

Ziazd litewskich socjaldemokratów w Wilnie.

nadejdą one do Wilna.

Hodowla-

6, 7, 8 i 9 b. m.

pozbawienia

‚ ‚ Drugi

już znacznie ciekawie, niż pierwszy, na co
złożyło się zapewne przybycie nowych ko-

letni A. Sołowjow. Przyczyną samobójstwa
nieszczęśliwa miłość.
— Pożary. We wsi Kužmiellszki gm.
„
Z pošrėd fabryk, wyrabiajacych kalosze Widzkiej spaliła się stodoła Z. Kopciowej.
i Sniegowce, reprezentowanych na Targach Straty wynoszą około 5000 zł.
„We wsi Kišty pow. Brastawskiego spaPółnocnych, przoduje
niewątpliwie fabryka
mieszkalny
Bolesława Kizła.
„Quadrat* Ryga, której wyroby znajdujemy lił się dom
w dwóch oddzielnych kioskach mieszczących Straty wynoszą 2500 zł.
W osadzie Rajewszczyzna gm. Mołodesię w Pawilonie Głównym.
Dzięki trwałości i eleganckiemu wyko- czańskiej spaliła się stodoła osadnika W.
naniu wyrobów fabryka „Quadrat* zdobyła Cieślinowskiego. Straty wynoszą 8600 zł.

Przemysł

Targach Północnych p. Minister Rolnictwa Karol Niezabytowski, Minister

айу i imprezy podczas Wystawy Hodowianej
nej,

Wyścigi konne.

(Ar-

chanielska 9), skradziono różnych A
bów wartości 3000 zł.
— Powiesił się z rozpaczy. We wsi
Jodziszki gm. Ops. pow." Brasławskiego w
celu

W dniu dzisiejszym pociągiem pośpiesznym z Warszawy przybywają
do Wilna w celu zwiedzenia
działu

plac wystawo

dniu

— Kradzież. Z fabryki czekolady

Ministrowie pp. Niezabyfowski, Meyszfowicz i
Sfaniewicz w Wilnie.

szczonych w katalogu)
dowiadujemy
zostały
się, że okazy te zatrzymane
na granicy, jednak starania poczynione
pozwalają
Wystawy
przez Komitet
przypuszczać,

co
je.
co-

I KRADZIEŻE.

nie przyznał się do popełnionych ol rutnych
czynów, zostało narazie nie ustalone.

przybyła
wy zapełniała publiczność
w tym dniu w rekordowej ilości przeszło dziesięciu tysięcy osób. Jak widać
z tego Wystawa Hodowlana stała się
clou całości.
Na pociechę wielu zwiedzających,
stoiska
odnależć
którzy nie zdołali
rasy finskiej,

WYPADKI

które

swoją obecnością sobotnie wyścigi
*

W dniu wczorajszym zwiedził
Wystawę Hodowlaną nestor jeźdzców - gentlema

7W. dziale psów zachwycały wszystkich charty rosyjskie p. H. Skinderowej oraz Cocker - Spaneli hr. Jana
Tyszkiewicza.

czterech ogierów

HO-

JEŹDZCÓW - GENTLEMANÓW
POLSKICH NA WYSTAWIE.

kig.

wieczora

DZIEŃ NA WYSTAWIE
DOWLANEJ.

dziennie o tejże godzinie.

para gniadych
lar" p. Cz. Odyńca,
oraz kasztany
Keyserlingk
H.
hr.
klacz
p. Heleny Skinderowej, wśród których
„Brawo” cieszył się największym powodzeniem. Koło stoiska Wydz. Pow.
Sejmiku Wił. - Trockiego od rana do
wieczora widać można było tłumy. To
importowane ze Szwecji ogiery. Nie
cieszył
zainteresowaniem
mniejszym
„Mizorogier
Szwecji
w
się zakupiony
ne* własność Sejmiku Brasławskiego.
W dziale bydła czerwono - polskie
go dominuje obora hr. Adama Branickiego z Rośi pow. Wołkowyskiego—
czarno - białego obora p. K. Wagnera
z W. Solecznik. W trakcie zwiedzania
działu bydła obserwować można dzia
wystadojarki,
łanie mechanicznej
Mieczarskich
Spółdz.
Zw.
przez
wionej
W dziale nierogacizny ogólne zaciekawienie skupiło się na nadzwyczaj
nym okazie knura „Premjer Hallaston“
wł. p. F. Błędowskiego maj. Pomorzany woj. Łódzkie, ważącym około 400
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zwiedzającym łatwiej obejrzeć
odobne „spacery* odbywać się będą

„Do-
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wschodnio

Wystawy

kupów dla Armji.
‚ O godzinie 5 po południu wszystkie konie wystawione na Wystawie oprowadza-

anplauzem
wśród koni największym
cieszyły się konie stajni hr. Marji Tyszkiewiczowej, piękna, importowana
hanowerka „Swassa' p. Ireny Węcławowiczówny,
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onne.

W dniu dzisiejszym poczynając od 9 ra
no urzędować będą w dalszym
ciągu komisje ekspertów hodowlanych, dziś też komi
sja remontowa Min. Spraw Wojskowych,
dokona oględzin koni, celem pocžynienia za-

zwie-

można,

wnioskować

dzających

trwania

p. Stanisław Wotowski,

ddwówś bk dw da kkk ka uda boke ddukta

Uroczystego
otwarcia
Wystawy
Hodowlanej dokonał wczoraj a godz.
10 rano p. Wojewoda Władysław Raczkiewicz w obecności Dyrektora Państwowego Banku Rolnego p. J. Borowskiego, Starostów Grodzkiego p. W.
Iszory i pow. Wil. - Trockiego p. L.
Witkowskiego, oraz licznie zebranych
przedstawicieli organizacyj rolniczych
z pp. Hipolitem Gieczewiczem i Karo
lem Wagnerem na czele. Przed wejściem na Wystawę główny jej organizator p. Inspektor Stanisław Ławrynowicz wygłosił następujące przemówie
nie powitalne.
Przypada mi w udziale wielki zaszczyt powitania Szanownych Panów
na terenie Wystawy Hodowlanej i oprowadzenia po niej. To zadanie tem
milsze jest, że rzeczywiście znaczenie
Wystawy o wiele przerosło nasze pier
wotne skromne przypuszczenia.
Wystawa Rolnicza unaocznia dorobek tu osiągnięty. Nie będę powtarzał,
w jak trudnych, nieraz rozpaczliwych
warunkach, rolnik tutejszy
zmuszony
był pracować, odbudowując swój warsztat pracy. Chcę ten moment li tylko
zaakcentować, by skala
porównania
ze stanem w innych dzielnicach, była
w ocenie słuszną i sprawiedliwą.
Udział w Wystawie eksponatów z
poza granic województw wschodnich,
liczny napływ gości, stwierdza niezbicie, że łączność i wspólność gospodarcza istnieje, że pogłębienie i zacieśnienie stosunków leży w interesie wszyprodukcyjnych, że
stkich czynników

przeciągu

polśkich

go imię sportowe znane jest zaszczytnie ka
żdemu miłośnikowi sportu
konnego. Pan
Wotowski pomimo
sędziwego wieku żywo
interesuje się hodowlą koni. Pan Wotowski

wlanej zorganizowane zostaną przez рго!.
Trzebińskiego przy współudziale T-wa Ogro
dniczego pokazy walki ze szkodnikami roŚlin uprawnych. W pawilonie Zw. Spółdzielni mleczarskich i jajczarskich oglądać można będzie mleczarnię w ruchu.
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19,50
- 20,10: Komunikaty.

20.15-22,00:
Koncert

Transmisja

symfoniczny

z Warszawy:

wykonawcy: Orkiestra

pod dyr. Józefa
Ozimińskiego oraz Lili
Hakowska (skrzypce). W programie utwory Beethovena.
‚
22,00 22,30: Transmisja z Warsząwy:
sygnał czasu, komunikaty, P.A.T., policyjny,
sportowy i inne.
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/
BRASLAWSKIEM — ca 1000 m3 drewna
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że ;ako gospodyni poivinnam coś mówic nie dawała mi spokoju.
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