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Należność pocztówa Opłacona ryczartem. 
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miejscowe—15% drożej. Układ ogłoszeń 6-cio łamowy na IV stronie 10-cio łamowy. Terminy druku oułoszeń mogą być przez administrację dowolnie zmieniane. 
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Towarzystwa Kredytowego m.Wilna! 
Zatwierdzona przez Ministerjum Skarbu Tymczasowa Komisja 

Towarzystwa Kredytowego miasta Wilna przypomina, że w d. 5-go 
września 1926 r. o godz. 5 wieczór, w lokalu Tymczasowej Komisji 

i Uwadze Członków 

Towarzystwa przy ul. Trockiej 19 odbędą się zebrania wyborcze 
© dla dokonania wyborów na pełnomocników Towarzystwa i ich za- 

Karty wstępu na zebrania wyborcze wydaje się członkom To- 
warzystwa do d. 4 września b. r. w godzinach od 11 do 2 iod 4 
do 7 w biurze Tymczasowej Komisji (Trocka 19), a w dniu wybo- 

Bez karty wstępu nikt do sali zebrań wpuszczony nie będzie! 

stępców, i prosi członków o konieczne przybycie na te zebrania. 

rów od 12 do 4-ej. 
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Gielda drzewna. 
Powszechnie wiadomo, że w 

eksporcie naszym drzewo odegry- 

wa pierwszorzędną rolę i dziś wy- 

nosi przeszło 25 proc. wartości 

_ całego naszego wywozi. Wiemy 
również, że największym w Polsce 

właścicielem lasów jest skarb pań- 

stwa. Około 25 miljonów metrów 

sześciennych rocznie, jako normal- 

ny przyrost masy- drzewostanów, 
przeznaczone jest do wyrębu i 

sprzedaży. Z tej ilości przynajmniej 
20 proc. i to drzewa najlepszego 

eksportujemy zagranicę. 

Punktem przez który przecho- 

dzi prawie cały eksport jest Gdańsk. 

Na. gdańskiej giełdzie _ drzewnej 

kształtują się też ceny oraz dosta- 

wy naszego drzewa zagranicę. To 

też gdańscy pośrednicy odgrywa- 

ją rolę regulatorów polskiego han- 

dlu drzewnego oraz ciągną z na- 

szego eksportu w tym zakresie naj- 

większe korzyści ze szkodą intere- 

sów w pierwszym rzędzie właści- 

cieli lasów, a potem naszych prze- 
mysłowców i kupców drzewnych. 

Przyczyną tego zjawiska jest fakt, 

że drzewo z Polski niema wyrobio- 

nej i stałej marki co do jakości o- 

bróbki, jak również wartości tech- 
nicznej drewna. Dopiero. w Gdań- 

sku nadaje mu pośrednik odnośne 

cechy, czyli standaryzuje towar. Do 

tej roli „pośrednika-brakarza* gdań- 

skiego odbiorca zagraniczny ma 

zaufanie. W rezultacie tego obsta- 

lunki na dostawę drzewa z Polski 

otrzymuje przeważnie pośrednik 

gdański, któremu jednocześnie od- 

biorca towaru udziela taniego kre- 

dytu na warunkach bardzo dogod- 

nych. 

W związku z powyższym Wystę- 

puje na łamach „Gazety Handlowej 
Ajencji Wschodniej” p. Wacław 

Walter z projektem zorganizowania 

wielkiej polskiej giełdy drzewnej w 

celu ujęcia w polskie ręce kierow- 

nictwa naszym eksportem drzew- 

nym. Zdaniem p. Waltera imprezy 
poszczególnych przedsiębiorstw, 

zmierzające bądź w formie związku 

w poruszonem tu zagadnieniu są to 

czynniki wtórne. Rola zaś giełdy 

drzewnej istniejącej obecnie w Byd- 

goszczy jest bardzo nieznaczna. 
P. Walter uważa, że sprawe tę 

trzeba ująć szerzej, z punktu wi- 

dzenia ogólnej polityki gospo- 
darczej. 

Należy rozpocząć od standary- 

zacji materjałów drzewnych, po* 

chodzących z Polski, jak również 

selekcji naszych przemysłowców i 

kupców drzewnych. Powojenne i 

poinflacyjne czasy specjalnie w tej 

branży przemysłu i handlu wywar- 

ły niemiłe skutki. Bez sanacji w 

tym kierunku nie zdobędziemy 

właściwego dla nas stanowiska na 

rynku drzewnym zagranicznym i 

pozostaniemy nadal na pasku poś- 

rednika gdańskiego. 

Zasady organizacyjne przyszłej 

giełdy dałyby — podłóg zdania p. 

Waltera, sprowadzić się do następu- 

jących podstawowych punktów. 

1) Do giełdy drzewnej należeć 

powiny wszystkie przedsiębiorstwa 

przemysłu drzewnego, odpowiada- 

jące ustalonym warunkom. 

2) Sprzedaż materjałów drzew- 

nych zagranicę odbywać się winna, 

zasadniczo za pośrednictwem  ma- 

klerów giełdy. Kontrakt sprzedaży, 

zawarty bezpośrednio z odbiorcą 

zagranicznym, winien być przed- 

łożony giełdzie do wiadomości i 

ewidencji. (Dziś już przedstawia się 

oryginalny kontrakt Bankowi Pol- 

skiemu dla uzyskania zaświadczeń 

walutowych). 

3) Przy giełdzie drzewnej pow- 

stać powinna organizacja przysię- 

głych brakarzy dla fachowego ba- 

dania i kwalifikowania jakości i 

gatunku wyrobionego na eksport 

materjału drzewnego. Również bra- 
karze są instruktorami i doradca- 

mi małych warsztatów przemysło- 
wych (tartaków) co do sposobu 

wyróbki i jakości towaru, mające- 

go zapotrzebowanie na rynkach 

zagranicznych w danej chwili. 

4) Materjał drzewny, przezna- 

Przed desją Kady bigi iarodów. 
Przedwstępne konferencje. 

GENEWA, (Pat.). W dniu wczorajszym przybyli prawie wszyscy 
członkowie komisji reorganizacji Rady Ligi. Przez cały dzień odbywała 
się prywatna wymiana zdań. 

Minister Sokal odwiedził lorda Cecilla i odbył z nim dłuższą kon- 
ferencję. Tegoż dnia minister Sokal i dyrektor Jackowski naradzali się 
z Fromageotem. 

Miejsce w Radzie Ligi, albo Tanger. 
PARYŻ, (Pat). Hiszpański minister spraw zagranicznych Yanguas 

oświadczył w wywiadzie z przedstawicielem Journala, że jedynie słusz- 
ną rekompensatą za nieudzielenie Hiszpanji stałego miejsca w Radzie 
Ligi Narodów byłoby włączenie Tangeru do strefy hiszpańskiej. 

Minister dodał, że wrazie nieuwzględnienia pretensyj hiszpańskich 
w sprawie Tangeru, Liga Narodów nie powinna by się dziwić wystą” 
pieniu Hiszpanii z Ligi. Rząd hiszpański zamierza wzmóc swą  działal- 
ność w Afryce Północnej. . 

Pesymizm niemców. 
BERLIN, (Pat). Genewski korespondent Berliner Tageblatt donosi, 

że pesymizm jaki w ostatnim czasie ogarnął koła dyplomatyczne w 
sprawie rokowań genewskich opiera się na wiadomościach o zamierze- 
niach Hiszpanji postawienia w drodze ultimatum żądań dotyczących sta- 
łego miejsca w Radzie Ligi Narodów. - 

Sladem Hiszpanji podążyłaby wówczas i Polska, która dotychczas 
okazywała skłonność do zrezygnowania z postulatów w sprawie stałego 
miejsca o ile takie miejsce nie będzie udzielone nikomu innemu prócz 
Niemiec. 

, Stanowisko większości państw w czasie ostatniej sesji komisji reor- 
ganizacyjnej wyklucza zdaniem korespondenta możliwość udzielenia w 
obecnej chwili stałych mandatów Polsce i Hiszpanii. 

Konferencje w Kownie przed wyjazdem do 
Genewy. 

„KŁAJPEDA, (Pat.). Morgen Stime donosi, że przed odjazdem de- 
legacji litewskiej do Genewy odbyła się w litewskiem ministerjum spraw 
zagranicznych konferencja, w której brali udział premjer Sleżeviczius, 
członkowie delegacji, jak również przedstawiciel pewnego obcego mo- 
carstwa, którego nazwisko nie jest wymienione ze względu na interes 
państwowy. Memeler Dampfsboot stwierdza, że w Kownie o tego rodza- 
ju konferencji nic niewiadomo. Wiadomo jedynie, że w ministerjum 
Spraw zagranicznych złożył wizytę poseł francuski, z którym prowa- 
dzono nie obowiązujące rozmowy. 

III TA T KRISTINA NIN TRS AIADDORODCK RRKT 

Flota Hiszpańska jedzie do Tangeru. 
WIEDEŃ, (Pat). Der Morgen donosi z Madrytu: Rząd hiszpański 

wydał rozkaz wysłania trzech krążowników do Tangeru. Wiadomość ta 
wywołała w kołach dyplomatycznych wielkie zaniepokojenie. 

Zaburzenia w Hiszpanii. 
LONDYN, (Pat.). Dzienniki donoszą z Gibraltaru o wybuchu po- 

ważnych zaburzeń w Hiszpanji w związku z niezadowoleniem oficerów 
artylerji. Książe Asturji ma być bardzo chory. 

Po przewrocie w Grecji. 
WIEDEŃ, (Pat). Neues Wiener Tageblatt donosi z Aten za biało- 

grodzką Politiką, że były minister wojny generał Serolis został wypusz- 
czony na wolność. 
й Generał Condilis oświadczył, że rada ministrów zajmie się na 
jednem ze swoich najbliższych posiedzeń opracowaniem aktu oskarżenia 
przeciwko Pangalosowi i byłym mimistrom. Kwestję tę zbada specjal- 
na komisja złożona z najwytrawniejszych sędziów greckich. 

Generał Plastiras który przybył do miejsca swego urodzenia oś- 
wiadczył, że nie będzie się mieszał więcej do polityki, poprze przytem 
w zupełności obecny rząd. ; 
: Szef sztabu generalnego Sariata podał się do dymisji. Stanowisko 
jego ma objąć generał Masardis. 

Jak donosi dalej Politika, generał Pangalos w drodze na wyspę 
Kretę wybuchał kilkakrotnie nerwowym płaczem, twierdząc, że władze 
obecne obchodzą się z nim jak ze zwykłym przestępcą. W liście do 
generała Condilisa Pangalos domaga się jaknaprędszego postawienia go 
przed sądem. Przyznaje się on, że był zdecydowany zbuntować garni- 
zon w Salonikach. 

  

Natomiast okólnik domaga się 
Szybkiego i przychylnego załatwia- 
nia spraw tych osób, które uro- 
dziły się w Polsce, ale zapisane 
były do ksiąg stanowych na tery- 

(Telef. od wł. kor. z Warszawy) 

Zarządzenie o obywatelstwie. 

eksporterów, bądź w formie kon- 

cernów do zdobycia korzystniej- 

szych warunków kredytu i dostawy 

towarów zagranicę, sprawy tej wjej wiada warunkom w kontrakcie 
całej rozciągłości nie załatwią, a przewidzianym. A. 
a S i i y a L a INTA PIETROW ZAC, 

czony na eksport nie powinien 

wyjść poza granicę państwa bez 

dowodu brakarza giełdy, że odpo- 

Obrady komitetu wykonawczego międzyna- 
rodówki. 

ZURICH, (Pat.). Obradujący tu od soboty komitet wykonawczy 
socjalistycznej międzynarodówki robotniczej zakończył swe prace .przy- 
jęciem rezolucji uznającej, że socjaliści mogą oddać w Genewie usługi 
dziełu zbliżenia narodów i postanawiającej, że partje poszczególnych 
krajów ustalą warunki na jakich członek partji moźe objąć mandat w 
Lidze Narodów. 

Następnie na wniosek delegatów angielskich postanowiono odro- 
<czyć do roku 1928 termin zwołania międzynarodowego kongresu wy- 
znaczonego pierwotnie do Londynu na rok 1927, 

Dnia 28 bm. zostały podpisane 
przez min. Młodzianowskiego 2 
okólniki Ministerjum Spraw Wew- 
nętrznych w Sprawie nadawania i 
stwierdzania państwowości polskiej. 
Jeden z nich wysłany został do 
wojewodów — do Katowic, Kielc, 
Krakowa, Lublina, Lwowa, Łodzi, 
Poznania, Stanisławowa, Tarnopo- 
la, Torunia i Warszawy. 

Ministerium żąda w tym okól- 
niku ściśle biurowego i ostrożnego 
traktowania spraw osób, których 
podstawowem zajęciem na terytor- 
jum obecnie polskiem byla rosyj- 
ska służba państwowa lub wojsko- 
wa, Oraz tych osób, które nabyły 
nieruchomości, konfiskowane przez 
rząd moskiewski do roku 1863. W 
tym ostatnim wypadku należy za- 
sięgać opinji głównego urzędu lik- 
widacyjnego w Warszawię, 

torjum sowieckiem, oraz mężczyzn, 
którzy w swoim czasie odbywali 
służbę wojskową w formacjach pol- 
skich. 

Jednocześnie do okólnika pierw- 
szego jest załączony skrócony od- 
pis drugiego okólnika, wystosowa- 
nego do wojewodów w Białymsto- 
ku, Brześciu, Łucku, Nowogródku i 
Wilnie, który domaga się rejestracji 
ludności miast i powołania do te- 
go celu specjalnych komisyj dla 
stwierdzenia obywatelstwa. Ten 
sam okólnik wyjaśnia, że osoby, 
które w czasie wojny europejskiej 
wyjechały do Rosji i powróciły do 
Polski w drodze legalnej repatrjacji, 
wdowy przed ogłoszeniem ustawy 
o obywatelstwie Oraz osoby woj- 
skowe korzystają bezwzględnie z 
praw obywatelskich. 

Wiadomości polityczne. 
(Tel. od wł. koresp. z Warszawy) 

Wczoraj zrana p. Prezydent udał 
się na manewry kawalerji, które 
odbyły się pod Ostrołęką. P. Pre- 
zydentowi towarzyszyli adjutant ge- 
neralny płk. Zahorski, szef kance- 
larji cywilnej p. Car, rotmistrz Jur- 
gielewicz i płk. Głogowski, dowód- 
ca brygady jazdy. 

P. Prezydent udał się na ćwi- 
czenia w charakterze nieoficjalny m 
i wieczorem był z powrotem w 
Warszawie. Przez dzień dzisiejszy 
p. Prezydent zostanie na: Zamku, 
poczem powróci do Spały. 

© 
Jak się dowiadujemy, p. Kor- 

fanty podał prośbę o dymisję ze 
stanowiska prezesa rady nadzor- 
czej Banku Sląskiego. W najbliż- 
szych dniach nastąpi nominacja 
nowego prezesa. 

© 
Ministerium Reform Rolnych 

komunikuje, że w ostatnich dniach 
odbywają się narady w sprawie 
akcji dla zapewnienia dostatecznej 
podaży zboża w ośrodkach kon- 
sumcyjnych, powszechnie bowiem 
daje się zauważyć znaczny wzrost 
cen żyta — blisko o 80%. Jest to 
objaw szkodliwy, zarówno dla ryn- 
ku wewnętrznego, jak i dla bilansu 
handlowego, gdyż” zboże przekro- 
czyło parytet światowy na skutek 
czego eksport całkowicie ustał. 

Przyczyną wstrzymania podaży 
jest niechęć sprzedawania zboża 
przez rolników, wobec spodziewa- 
nej dalszej zwyżki cen, czemu sprzy- 
ja brak zapotrzebowania gotówki, 
wskutek prolongaty podatków, od- 
łożenia egzekucji podatkowych, cią- 
głego przedłużenia kredytów pań- 
stwowych, oraz udzielania nowych 
kredytów nawozowych. Te okolicz- 
ności skłaniają rząd do wydania w 
najbliższym czasie zarządzenia w 
kierunku wstrzymania prolongowa- 
nia kredytów rolnych oraz silniej- 
szego nacisku podatkowego, zwła- 
szcza na te sfery podatników rol- 
nych, które są głównymi dostaw- 
cami zboża na rynku krajowem. 

© 
Zapowiedziane na wczoraj wal- 

ne zgromadzenie akcjonarjuszów 
Banku Polskiego w pierwszym ter- 
minie nie doszło do skutku z po- 
wodu braku quorum. Wobec tego 
w drugim terminie walne zgroma- 
dzenie odbędzie się dziś zrana bez 
względu na liczbę obecnych akcjo- 
narjuszów. 

I ituy kowieńskiej 
Pierwszy zjazd Związku za- 
wodowego kolejowców. 

KOWNO, (tel. wł.). Dn. 2—3.X b. 
r. w Kownie ma się odbyć pierwszy 
zjazd Związku zawodowego kolejow- 
ców. Porządek dzienny obejmują 
kwestje, podzielone na trzy grupy: 1) 
Sprawy organizacyjne (zmiana sta- 
tutu, stosunki z administracją, wy- 
bory centr. Zarządu etc.), 2) Wa- 
runki pracy (płace, czas pracy i t. 
d.), 3) Ubezpieczenie (na wypadek 
a nieszczęścia, emerytury 

Związek robotników i pracow- 
ników kolejowych, jak dotąd, po- 
siada szereg oddziałów, a więc: w 
Kownie, Wierzbołowie, Koszeda- 
rach, Janowie, Kiejdanach, Bejsa- 
gole, Gudziunach, Radziwiliszkach, 
Poniewierzu, Szawlach, Janiszkach, 
Kłajpedzie, Możejkach i in. 

Z całej Polski 
(Tel. od wł. kor. z Warszawy). 

Epidemja szkarlatyny w Polsce. 

Zanotowano w sobotę 22 wy- 
padki zachorowań na szkarlatynę. 
W ten sposób w ubiegłym tygod- 
niu okazało się 171 wypadków 
płonicy, czyli że tydzień ten jest 
rekordowym w tegorocznej epidem- 
ji szkarlatyny. 

  

  

Lekarz - dentysta 

Ch. Krasnosielski 
ul. Wielka 21. 

Cena 15 groszy. 
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В К5 dówiecńiej 
Obawa przed nową rewolucja. 

RYGA (tel. wł.). Wedlug infor- 
macji otrzymanych z Moskwy, od- 
było się tam 21-go sierpnia b. r. 
wspólne posiedzenie przedstawicieli 
GPU, Rewolucyjnej Rady Wojennej 
i Biura Politycznego. Przewodni- 
czył Unszlicht. 

Na posiedzeniu tym uchwalono 
wzmocnić garnizony we wszystkich 
centrach przemysłowych wobec da- 
jącego się zauważyć wrzenia wśród 
robotników. 

Rozwiązanie GPU w Niżnim Now- 
gorodzie. 

RYGA (tel. wł.). Donoszą tu z 
Moskwy, iż na posiedzeniu wydzia- 
łu wykonawczego GPU postano- 
wiono zlikwidować GPU w Niżnim 
Nowgorodzie z powodu jego chwiej- 
ności. 

Podobno GPU w Niżnim Now- 
gorodzie odmówiło wykonania po- 
lecenia o zwalczaniu opozycji. 

Oczekiwany jest cały szereg a- 
resztowań wśród organizatorów do- 
rocznego jarmarku w Niżnim Now- 
gorodzie. 

Opozycja rośnie w siłę. 

RYGA (1е!. wł.). Otrzymano tu 
informacje, iż komitety komuni- 
styczne w Woroneżu i Kazaniu od- 
mówiły wydalenia z miejscowych 
organizacyj głównych działaczy o- 
pozycji. 

Nowi dostojnicy. 

RYGA, (tel. wł.) Donoszą z 
Moskwy, iż na stanowisko zastęp- 
cy przewodniczącego głównej rady 
gospodarstwa krajowego został naz- 
naczony Ruchimowicz. Jak wiado- 
mo przewodniczącym rady tej bez- 
pośrednio po śmierci Dzierżyńskie- 
go został Kujbyszew. 

Przewodniczącym naftowego syn- 
dykatu został Sieriebrowski. 

Dymisja Tuchaczewskiego. 

RYGA, (tel. wł.) W najbliższym 
czasie oczekiwaną jest dymisja sze- 
fa sztabu generalnego Tuchaczew- 
skiego, znanego z prowadzenia 
ofenzywy w 1920 r. 

Podobno na miejsce Tuchaczew- 
skiego szefem sztabu generalnego 
ma zostać gen. Swieczin. 

Zamknięcie szkół wojskowych. 

RYGA, (tel. wł.) Donoszą z 
Petersburga iż zostały zamknięte 
dwie szkoły wojskowe w Peters- 
burgu i w Moskwie. 

Powodem zamknięcia ma być 
rzekomo opozycyjny w stosunku 
do obecnego rządu nastrój słucha- 
czy tych szkół. 

Trocki na wywczasach. 

RYGA, (tel. wł.) Jak donosi 
Siewodnia Trocki wyjechał na Krym 
dla przeprowadzenia kuracji. 

Wylew Newy. 

RYGA, (tel. wł.) Donoszą tu z 
Petersburga iż z powodu b. silne- 
go północno-zachodniego wiatru 
Newa wystąpiła z brzegów. Nad- 
brzeżne ulice znajdują się pod wodą. 

2 Państw Bałtyckie. 
Łotwa. | 

Nadużycia w bankach 

RYGA. t(el. wł.). W ub. piątek 
sędzia śledczy Martinsohn wydał 
zlecenie zaaresztowania dyrektora 
oddziału walut Banku Łotwy Flau- 
ma i dyrektora Łotewskiego Ban- 
ku Kupieckiego Kreitzera. 

Aresztowania te są wynikiem 
wykrytych nadużyć pod postacią 
kupowania przez Flauma czeków 
Banku Kupieckiego nie posiada- 
jącym pokrycia Dotychczas zdołano 
skonstatować zaledwie część czeków 
na sumę 200.000 dol. Oczekiwane 
są dalsze aresztowania. 

° Ad. Mickiewicza 22, 
Ch. Fin wielki wybór zegarków 
złota, srebra po cenach fabryczn. Przy 
magazynie pracownia zegarków. 
jubilerska i grawerska. 

Kupuję BIŻUTEJĘ. 
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SPRAWY SZKOLNE. 
owa placówka szkolna. 
W okresie ogólnych narzekań, 

zwątpień i pesymizmu dobrze jest 
odetchnąć pogodną atmosferą wia- 
ry i poznać ludzi wytrwale dążą- 
cych do wyraźnie wytkniętego celu. 

Pójdźmy więc na ul Wiwulskie- 
go Nr. 11. Jest tam nowootworzo- 
ne gimnazjum im. T. Czackiego, 
które zostało zapoczątkowane jako 
kursy maturalne, przekształcone 
wkrótce na kursy gimnazjalne. 

W tym roku, dzięki niezmordo- 
wanej €nergji p. dyrektora Święto- 
rzeckiego oraz wysiłku grona pro- 
fesorów przy wielkiem poparciu 
rodziców kształcącej się na kursach 
młodzieży, udało się uzyskać kon- 
cesję na 8 klasowe humanistyczne, 
koedukacyjne gimnazjum i zdobyć 
się na własny, odpowiedni lokal.$5% 

Korzystamy z wielkiej uprzej- 
mości p. Dyrektora, aby zwiedzić 
lokal. 

Cztery czyściutkie klasy większe, 
dwie małe zapasowe, pokój pro- 
fesorów, kancelarja, gabinet dyr. i 
jasna, przyjemna sala rekreacyjna, 
— wszystko umeblowane wprost 
od stolarza, — robią bardzo do- 
bre wrażenie. 

— Ale lokal 
mały?.. 

— Cóż robić? W tym roku je- 
steśmy zmuszeni. pracować na dwie 
zmiany: młodsze cztery klasy będą 
się zajmowały do 2-ej, starsze zaś 
od 4-ej do 9-ej wiecz. 

— Podziwiać należy ogromny wy- 
siłek, jakiego dokonano, aby do- 
prowadzić lokal do stanu obecnegol.. 

— Tak, pracy było niemało. 
Cztery miesiące pracowało się in- 

 tensywnie, nieraz do 1 — 2 w no- 
cy. Przecież ten dom składał się z 
dwóch siedmiopokojowych miesz- 
kań; trzeba było kompletnie prze- 
robić wewnątrz, zaprowadzić kana- 
lizację i elektryczność, no i za- 
łatwiać najprzeróżniejsze formal- 
ności i obszerną korespondencję. 
A trudności materjalne!.. 

Ten rok będzie dla nas bardzo 
ciężki. Ale wierzymy w przyszłość. 

Wychodzimy przez niewielkie 
podwórze do dwu obok siebie po- 
łożonych ogrodów warzywnych z 
kartoflami. 

— Będzie to stała pozycja do- 
chodowa w budżecie gimn.? 

— O, nie. Ten duży ogród za- 
mienimy na plac do gier i zabaw 
oraz urządzimy kwietniki i Ścieżki, 
aby się zrobił miły kącik do od- 
poczynku i rozrywki. Z drugiego, 
jeżeli pozwolą środki, zrobimy 
ogród szkolny, w którym ucznio- 
wie będą pracowali pod kierownic- 
twem profesora. 

— A liczne są klasy obecnie? 

— Nie. Trzymamy się w gra- 
nicach normy: 25 — 30 w klasie. 

Wracamy do gimnazjum. Zacho- 
dzimy do kancelarji, gdzie ogląda- 
my uniformowe, granatowe mun- 
durki, b. skromne i estetyczne. 

W sali rekreacyjnej gwarzy 
grupka profesorów: zbierają się na 
konferencję, aby omówić wyniki 
jesiennych egzaminów. 

Wśród profesorów zauważyliś- 
my europejskiej sławy chemika 
prof. P., b. Rektora Akademji Rol- 
niczej i prof. uniwersytetu w Pe- 
tersburgu; p. O., Utalentowaną po- 
etkę, oraz szereg innych dobrze i 
pochlebnie znanych na gruncie wi- 
leńskim. 

Dziękujemy p. Dyrektorowi za 
łaskawe informacje i żegnamy się, 
wynosząc z tej wizyty uczucie ulgi 
i otuchy na przyszłość, widząc jak 
pracują ludzie, umiejący zwalczać 
przeszkody i śmiało iść do szla- 
chetnego celu! 

jest jednak za 

inga okzów ii I. W. 
О. К М. w Kmeni. 

Kto kiedy słyszał o hamerni, 
małej osadzie, położonej nad brze- 
gami Wilji w promieniu dwudzie- 
stu kilku kilometrów od Wilna. 

Tutaj to w pobliżu osady, zna- 
nej mieszkańcom pobliskich Bez- 
dan pod nazwą Hamerni, rozbiła 
swoje szare namioty grupa obozów 
p. w. Nr. 1, zorganizowana w bie- 
żącym roku przez 19 dywizję pie- 
choty. 

Na falistym wzgórzu, spowitym 
malowniczą wstęgą Wilji i jej do- 
pływu Bezdanki, wśród balsamicz- 
nych woni lasu świerkowego po- 
krytego bogatym kobiercem cudne- 
go wrzostu spędziła nasza mło- 
dzież 6 pełnych tygodni beztroskie- 
go życia zdala od gwaru wielko- 
miejskiego w bezpośredniej stycz- 
ności z naturą, oddając się zdro- 
wym ćwiczeniom fizycznym i woi- 
skowym. 

W dniu 29. VIII. b. r. miasto 
portowe Hamernia (tak nazwano z 
humorem osadę położoną nad 
Wilją) przybrało odświętny wygląd. 

Już wczesnym rankiem przyby- 
ła orkiestra 85 pułku, która u 
wejścia do obozu powitała mar- 
szem przybywających gości. 

Z Wilna przyjechał na uroczy- 
stość wojewoda Raczkiewicz, in- 
spektor armji gen. Rydz-Śmigły 
ze szefem Sztabu inspektoratu 
ppłk. Switalskim, ks. biskup Ban- 
durski, zastępca kuratora okręgu 
szkolnego p. Ryś, ppłk. Zasztowt, 
kierownik referatu p. W. D. O. K. 
III. kpt. Kobylański wraz z referen- 
tem p. w. por. Skwarnickim. K-pt. 
Okręgu Zw. Strzeleckiego Młod- 
kowski z inspektorem  Myzyczką, 
K-tki Żeńskiego obozu p. w. w Je- 
ziorach pod Grodnem p. Gertzów- 
na i Wittekówna, delegat Związku 
Ofic. Rez. p. Ławrynowicz, oraz p. 
Mickiewicz właściciel majątku Bez- 
dany, z którego gościnności obóz 
korzystał przez 6 tygodni. 

D-ca Grupy obozów mjr. Ha- 
łaciński wraz z całym korpusem 
oficerskim podejmował gościnnie 
przybyłych śniadaniem, — росгет 
wyruszono gremjalnie na plac alar- 
mowy obozu, gdzie miała się od- 
być uroczysta msza polowa. 

Z pobliskich wiosek tłumnie 
napłynęła okoliczna ludność, która 
barwnym wieńcem zamknęła całą 
polankę. 

Przed bogato zielenią przystro- 
jonym ołtarzem ustawiona została 
kompanja reprezentacyjna obozu. 

Po odebraniu raportu przez in- 
spektora armji rozpoczęła się uro- 
czysta msza święta celebrowana 
przez ks. biskupa Bandurskiego. 

Podczas mszy świętej przygry” 
wała orkiestra 85 p. p. 

Nastąpiło kazanie ks. biskupa 
Bandurskiego, który w silnych sło- 
wach wskazał na doniosłość pracy 
obozowej i podkreślił ważność jej 
dla państwa. 

Po kazaniu odbyło się rozdanie 
świadectw wszystkim  elewom i 
nagród zwycięzcom w zawodach 
obozowych. 

Swiadectwa i nagrody wręczał 
osobiście gen. Rydz-Smigły, który 
podniósł również w krótkim prze- 
mówieniu znaczenie obozów let- 
nich p. w. jako szkoły hartu i tę- 
żyzny obywatelsko-żołnierskiej 

Pokazowa lekcja gimnastyki 
wykonana wzorowo przez elewów, 
a prowadzona umiejętnie przez 
por. Bartyńskiego zakończyła ofic: 
jalną część dnia. 

Krótka uroczystość pozostawi- 
ła po sobie jaknajlepsze KS 

  

Pamiętajcie o głodnych dzieciach 

  

Tadeusz Łopalewski. . 

Matczyne jablko 
Powiastka. 

Teresa mieszkała na wsi i była 
gospodynią u ogrodnika, a syn jej 
pracował w mieście u ślusarza. 

Któregoś roku na wiosnę o- 
grodnik rzekł: 

— Pracujesz u mnie tyle już 
lat i zawsze byłem z ciebie zado- 
wolony. Dlatego chcę ci ofiaro- 
wać jedno z tych drzew owoco- 
wych. Które ci się podoba? 

Pracownica wybrała ładną, ros- 
łą jabłoń, stojącą w kącie ogrodu, 
całą obsypaną prześlicznem, różo- 
wem kwieciem. Ogrodnik wszyst- 
kim zapowiedział, że to jest jabłoń 
Teresy, która nie omieszkała na- 
pisać o tem do syna, obiecując 
mu na jesień kosz jabłek z włas- 
nego drzewa. 

Skoro jabłoń okwitła i ukazały 
się twarde zielone zalążki owocu, 

szczęście starej kobiety nie miało 
granic. O niczem innem nie umia- 
ła teraz myśleć i mówić jeno o 
swoich owocach. We śnie widywa- 
ła wspaniałe rumiane jabłka i bla- 
dego syna—ślusarczyka, ze šmie- 
chem je chrupiącego. 

Po pewnym czasie, gdy jabłusz- 
ka nieco podrosły, zadała sobie 
trud zliczenia wszystkich. Musiała 
liczyć kilka razy, bo ciągle ją ktoś 
odrywał od tego najmilszego zaję- 
cia i wołał do właściwej roboty. 

Wreszcie postawiła na swojem: 
naliczyła trzysta sześćdziesiąt pięć 
jabłek. 

— Po jednem jabłku na dzień, — 
powiedziała sobie, bo rok ty- 
leż ma akurat dni, To dopiero sy- 
nek będzie miał uciechę... Po jed- 
nem jabłku na dzień przez okrągły 
rok... 

W te dni chodziła stale uśmiech- 
nięta. Dziwili się jej ludzie, wie- 
dząc, że to o jabłka tylko chodzi. 
Takie groszowe szczęście!.. 

Aliści pewnej nocy zdarzyło się 

KK RJ BR WŁLENSK I 

Niezwykły napad bandycki. 
(Telejonem od własnego korespondenta z, Warszawy). 

Wczoraj o godz. 2 m. 15 po południu 3 bandytów dokonało 
niezwykle zuchwałego napadu na kantor bankierski p. Targownika 
przy ul. Niecałej 2. Bandyci, wtargnąwszy do kantoru w chwili, gdy 

znajdowało się tam 5 klijentów i trzech pracowników, zagroziwszy rewol- 

werami, steroryzowali znajdujących się w sklepie. 
Nie tracąc czasu jeden z bandytów otworzył kasę i zrabował 

8500 zł. w gotówce i walucie obcej. Na krzyki przechodniów złodzieje 

zaniechali dalszego poszukiwania pieniędzy i rzucili się do ucieczki. Wi- 

dząc za sobą pogoń tlumu i odgrażając się rewolwerami, bandyci do- 

biegli do ul. Senatorskiej, gdzie steroryzowali szofera, wsiedli do samo- 

chodu i kazali się wieść w stronę Krakowskiego Przedmieścia. 
Szofer jednak zamiast jechać we wskazanym kierunku, skierował 

samochód w stronę posterunku, stojącego na jezdni. Nim post. Słom- 

czyński zdołai zorjentować się w sytuacji, jeden z bandytów bły- 

skawicznie wyjął rewolwer i z bliskiej odległości dwoma strzałami 
położył posterunkowego na miejscu trupem. 

Na odgłos strzału zbiegli się ze wszystkich stron placu Teatralne- 

go przechodnie, widząc których bandyci poczęli uciekać bezładnie. „Je- 

den z bandytów schował się za samochód i począł ze swego ukry- 

cia obstrzeliwać nacierający tłum. Wówczas jeden z przechodniów 

podbiegł z tłumu i dwoma celnemi strzałami ranił ciężko bandytę, 
w następstwie zlinczowanego przez tłum. Nazwiska tego bandyty 
nie zdołano ustalić. Drugi bandyta wpadł do teatru Wielkiego, a nastę- 

pnie przez boczne drzwi zbiegł w kierunku ul. Trębackiej. 
Trzeciego bandytę policja przy pomocy przechodniów zdołała ująć. 

Przy zatrzymanym bandycie, nazwiskiem Zaboklicki, jak się okazało, 

byłym studencie prawa. Uniwersytetu Warszawskiego, znaleziona zosta: 
ła skradziona gotówka. Bandyta, któremu udało się zbiec, jest, jak się 

okazało b. policjant 10 kom. policji — Jarecki. 
Podczas walki i pościgu raniony został przechodzący przez plac 

"Teatralny student Uniw. Warszawskiego Michał Borucki, którego Pogo- 

towie Ratunkowe natychmiast przewiozło do szpitala. Czwarta ofiara 
krawej rozprawy znajduje się w tej chwili w agonji. Jest to radny rady 
miejskiej m. Warszawy Piasecki, który chcąc schwycić jednego z ban- 

dytów został przez niego ciężko raniony w klatkę piersiową i przeponę 
brzuszną. 

  

Napad rabunkowy na kolejkę 
wąskotorową. 

W dniu 22 b. m. o godz. 5-tej 
po południu nieznani dwaj bandyci 
uzbrojeni w rewolwery dokonali 
napadu na kolejkę wąskotorową 
idącą z miasteczka Wasiliszki pod 

Lidą do stacji Skrzybowce. Bandyci 

steroryzowali obsługę kolejki i ob- 
rabowali doszczętnie wszystkich pa- 
sażerów, zabierając im bižuterję, 
pieniądze i wartościowe rzeczy. 
Podczas grabieży bandyci bili pasa- 
żerów kolbami od rewolwerów w 
głowę, przyczem jedną kobietę po- 
bili aż do utraty przytomności. 

Po dokonaniu rabunku bandyci 
zbiegli i ślad po nich zaginął. 

Komenda P. P. w Lidzie zarzą- 
dziła natychmiast pościg, wysyła- 
jąc większy oddział konnych na 
miejsce wypadku, lecz obława nie 
dała pozytywnych rezultatów, 

Ponadto Komenda P. P. w Li- 
dzie wysłała za bandytami listy 
gończe. 

W domu b. żony słynnego Sza- 
lapina w Nowej Wilejce. 

Zdawało się, iż sprawcy napa- 
du ujdą bezkarnie i unikną wymia- 
ru sprawiedliwości. Tymczasem 
traf zrządził inaczej. 

W Nowo-Wilejce mieszka od 
kilku lat niejaka Wiera Bułhakow- 
ska. Była ona żoną słynnego śpie- 
waka rosyjskiego Szalapina, i od 
pewnego czasu do Bułhakowskiej 
zajeżdżało co kilka tygodni 
dwuch młodych ludzi, którzy w 
ciągu parodniowego pobytu wyda- 
wali po kilka tysięcy złotych. Roz- 
rzutność tego towarzystwa zwróci- 
ła uwagę policji. Jednakże niedało 
się zauważyć nic, coby wskazywało 
na nielegalne pochodzenie lekko- 
myślnie wydawanych sum. 

Tymczasem do komendy P. P. 
pow. Wileńsko-Trockiego nadszedł 
z k-dy P. P. pow. Lidzkiego list 
gończy z rysopisami bandytów, 
którzy napadli na pociąg, 

Aresztowanie bandytów. 

Ponieważ rysopis bandytów po- 
dany w liście gończym przez ko- 
mendę P. P. m. Lidy zgadzał się 
z rysopisem towarzyszy p. b. Sza- 
lapinowej — onegdaj, kiedy to roz- 
rzutne towarzystwo raczyło się su- 
tą libacją przy stole zastawionym 

- Likwidacja szpiegowskiej bandy sowieckie 

  

kilku butelkami spirytusu, kilkuna- 
stu policjantów otoczyło dom p. 
Szalapinowej, kilku zaś z nich z 
posterunkowym Augustyniakiem 
wkroczyło do Środka. 

Jeden z bandytów widząc poli- 
cjantów momentalnie wyjął z tyl- 
nej kieszeni rewolwer kierując go 
w stronę posterunkowego Augusty- 
niaka. Post. Augustyniak wyrwał 
bandycie rewolwer, nakładając mu 
na ręce kajdanki. Dwaj pozosta- 
li policjanci załatwili się z drugim 
bandytą, Zakutych w kajdany spro- 
wadzone do Komendy P. P. pow 
wileńsko-trockiego i osadzono w 
areszcie. W mieszkaniu b. Szalapi- 
nowej znaleziono kilka rewolwe- 
rów, bagnetów, noży i t. d. 

Bandyci szpiegami i dywersan- 
tami. 

Przy badaniu okazało się iż 
jeden z nich nazywa się Antoni 
Niewiarowicz, drugi Sergjusz Pia- 
secki. Obaj pochodzą z Mińska. 
Do Polski dostali się przed kilku 
laty. Przeprowadzona u nich rewi- 
zja dała nieoczekiwane rezultaty. 

Mieli oni przy sobie kilkanaście 
map sztabu generalnego, kompasy 
najnowszego systemu i inne doku- 
menty, wskazujące, iż objektem 
ich zainteresowań musiały być spra- 
wy szpiegowskie. Wskazuje na to 
fakt kilkakrotnego wyjazdu Piasec- 
kiego do Mińska, gdzie był on w 
stałym kontakcie z G. P. U. Nara- 
zie bandyci-szpiedzy przyznali się 
do napadu na wąskotorową. kolej- 
kę pod Lidą. 

Jednakże nałeży przypuszczać, 
iż mają oni wiele na sumieniu, 
gdyż libacje w Nowo-Wilejce pow- 
tarzające się co kilka tygodni kosz- 
towały zbyt wielkie sumy. Dalsze 
dochodzenie przyniesie niewątpli- 
wie sensacyjne rewelacje. 

Co do b. Szalapinowej a obec- 
nie Bułhakowskiej, narazie pozo- 
staje ona na wolności. W jakim 
stosunku pozostawała ona do ban- 
dytów-dywersantów wykaże dalsze 
dochodzenie. (Zdan). 

Dr. W. Janułajis-Okejkowa 
Choroby oczu. 

UI. Jagiellońska 9—3, powróciła. 
Przyjmuje chorych od godz. 9—11 

i 5—6 popoł. 
W. Zdr. 4225/26. 

  

  

nieszczęście. Przyszła gwałtowna 
burza i mnóstwo owocu już doj- 
rzewającego zniszczyła. Kto ma 
dużo traci wiele, kto ma mało— 
traci wszystko. Tak bywa z ubo- 
gimi... Ponieważ jabłoń Teresy sta- 
ła tuż przy płocie, przechodzący 
drogą o świcie włóczęga zebrał o- 
padłe owoce do worka i uszedł 
niepostrzeżenie. 

A kiedy Teresa przyszła od- 
wiedzić swoje drzewo—gałęzie by- 
ły doszczętnie odarte z bogactwa. 

Tylko na samym czubku wi- 
siało jedno jedyne, cudem ocalałe 
jabłko. 

Długo płakała kobieta nad stra- 
tą, myśląc o synu—ślusarczyku. Nie 
dostanie on już jabłek obiecanych, 
na nic mu się już matka nie przy- 
da... Ale nie było na to rady. Żal 
nic nie pomógł... 

Jakby na pociechę strapionej 
matce owo zachowane jabłko roz- 
rosło się wspaniale, zarumieniło 
apetyczną barwą i stało się oka- 

zem, jakiegoby daremnie szukać w 
całym ogrodzie. 

— Co za przepyszny owoc, — 
mówił ze znawstwem ogrodnik, — 
widocznie wszystkie soki dla braci 
przeznaczone wypija. Na wystawie 
medal by można zanie otrzymać... 

Teresa była dumna i to uczu- 
cie jako tako osładzało jej boleść 
z powodu utraty całego zbioru. 
Skromnemu niewiele potrzeba na 
pociechę... 

Pewnego dnia ogrodnik wybrał 
się do miasta z towarem na sprze- 
daż, więc uprosiła go, by zawiózł 
synowi jej oddawna przygotowany 
upominek — to właśnie jedno ale 
wspaniałe jabłko. Owinęła je tros- 
kliwie w szmatkę i wręczyła chlebo- 
dawcy wraz z czułym, pełnym za- 
wstydzenia listem do  jedynaka. 
przed którym różnemi słowy u- 
sprawiedliwiała się z uczynionego 
mu zawodu. 

I trzeba też zdarzenia, że ogrod- 
nik tę właśnie wychuchaną posył- 
kę zgubił w drodze. Czy mu z wo” 

liendany wiec p. Obsta. 
W niedzielę dnia 29 b. m. sta- 

raniem Polskiego Komitetu Wybor- 
czego, a raczej staraniem ks. Ol- 
szańskiego i Obsta odbył się wiec 
informacyjny w sali miejskiej w 
sprawie wyborów do Rady Kasy 
Chorych. 

Po narzuceniu zebranym z gó- 
ry ułożonego prezydjum, do któ- 
rego między innymi wszedł i Obst — 
pierwszy rozpoczął przemawiać ks. 
Olszański. Wobec tego że przemó- 
wienie ks. Olszańskiego godziło w 
interesy masy pracującej zabezpie- 
czonej w Kasie Chorych, zebrani 
zaczęli domagać się przerwania 
przemówienia, rzucając okrzyk „na 
ambonę*, „a czy ks. zapisał swoją 
służącą do Kasy Chorych*, lub 
„organistego", „przestać głupstwa 
mówić i nie kompromitować stanu 
duchownego* i t. d. lecz ksiądz nie 
przerywał i w dalszym ciągu cho- 
ciaż nikt nic go nie słyszał, wygła- 
szał swoje przemówienie. Wówczas 
zebrani podnieśli straszny Wwrzask— 
interwencja policji nie pomogła. 

Podczas wytworzonego „bala- 
ganu* zabrał głos sam Obst i tu 
powstała jeszcze większa, wprost 
nie do opisania wrzawa, która do- 
prowadziła do bójki. Kobieta, zwo- 
lenniczka Obsta, siedząca w pierw- 
szych rzędach krzeseł, rzuciła się 
przez głowy swych sąsiadek i „do- 
patszy* do jakiegoś osobnika po- 
częła go bić (jak się okazało ów 
osobnik był również zwolennikiem 
Obsta). Druga znów kobieta „do- 
patszy* do sceny poczęła grozić 
Obstowi. 

Organizatorzy widząc, że nic z 
wiecu nie będzie, przerwali swe 
mowy — policja zaś wezwała tłum 
do rozejścia się. 

Tłum opuszczając salę Miejską 
odruchowo począł śpiewać 1-szą 
Brygadę i wznosić okrzyki na 
cześć Marszałka Piłsudskiego. 

Obecny. 

Uwadze Pań! 
Krawiec damski M. Rachman 

ul. Niemiecka 12 

przyjmuje roboty na sezon bie- 
żący. Kostjumy, palta i futra 
według ostatnich modeli. Przy 
pracowni jest oddział skórniany. 

Ceny umiarkowane. 1363 

  

      
  

Z sądów. 
Wyrok w sprawie bandy pod- 

įpalaczy. 

W poniedziałek o godz. 1-ej po 
poł. w sądzie Okręgowym  ogło- 
szony został wyrok w sprawie 
bandy podpalaczy. 

Skazani zostali Mołotownikow 
za udział w bandzie i napady ra- 
bunkowe na 9 lat ciężkiego wię- 
zienia; Borys. Orjechow i Ar- 
senjusz Orjechow za udział w 
bandzie i dokonanie szeregu na- 
padów na 12 lat ciężkiego więzie- 
nia; Jurkowskij i Miłosz na 1 
rok i 6 miesięcy domu poprawy i 
pozostali prócz 12, których sąd 
uniewinił—za udział w tłumnem 
zbiorowisku publicznem, które do- 
prowadziło do rozgromienia ma- 
jątków na 1 rok więzienia. 

Na mocy amnestji z 1919 r. 
sąd zmniejszył skazanym karę o 
jedną trzecią. Tem samem Moło- 
towników skazany został na 6 lat 
więzienia, dwaj Orjechowy na 8 
lat więzienia, Jurkowski i Miłosz 
na 1 rok więzienia i pozostali na 
6 miesięcy. 

Ponadto sąd zasądził powództwo 
cywilne wniesione przez Malwinę 
Winczę na sumę 2.000 złotych so- 
lidarnie od K. Szymki J. Żuka, A. 
Siemionkowicza, ). i A. Piotrowskiej, 
tytułem zwrotu wyrządzonych szkód 
przy rozgromieniu majątku Malwiny 
Winczy. (zdan.) 

zu wypadła, czy ją skradziono w 
w pociągu sam nie wiedział. Za- 
frasował się mocno, zaklął, ale to 
nic nie pomogło: jabłka Tere- 
sy nie było! 

Wybrał więc ze swego kosza 
najokazalsze, najładniejsze i nic nie 
mówiąc, razem z listem doręczył 
chłopcu. Ten rzecz prosta, na tej 
zamianie się nie poznał i ogrod- 
nik po kilku dniach wrócił zado- 
wolony do domu, opowiadając Te- 
resie, że wszystko załatwił pomyśl- 
nie... 

Na święta syn przyjechał z 
miasta do matki. Ta nie wiedziała, 
jak mu usłużyć i czem mu  dogo- 
dzić, by odczuł jej wszystką mi- 
łość i radość. Dziwiła się tylko, że 
chłopak nie wspomina nic o po- 
darunku, jaki mu swego czasu po- 
słała. Czekała, czekała czy co po- 
wie: pochwali, podziękuje — a on 
nic. Cóż to za serce niewdzięczne? 

Wreszcie nie Ścierpiała i zagad- 
nęła go: 
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FRASZKI. 

Dolar i złoty. 

Dolar wzięty przez giełdę w zniż- 

[kowe obroty 

Żalił się na kurs marny. A na to 
[nasz złoty: 

„Sprobuj jak to przyjemnie odczuć 

[taki spadek, 
Bo mnie jeszcze do dzisiaj boli 

[trochę... honor" 

Sum. 
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Prezydent Wojciechowski w Mejszagole 
„Wsi wesoła wsi spokojnall Czy 

może być coś bardziej trafnie zastoso- 
wane do cichych, zapadłych wsi kreso- 
wych, gdzie się prowadzi życie patryar- 
chalne a ludzie są największymi kon- 
serwatystami. Może nie wierzycie? pro- 
szę za mną. Zaraz przekonam. 

Lokal gminy w Mejszagole, nie bar- 
dzo podłej mieścinie tuż prawie nad gra- 
nicą litewską. Pokój, jak pokój gminny, 
obszerny, widny, słoneczny — proszę 
siadać. Pułeczki, biurko (a jakże). Miło, 
schłudnie, przyjemnie. 

„ Ale nagle dysonans. Na ścianie na 
pierwszem miejscu wisi sobie przystro- 
jony w blado liljową, spłowiałą senty- 
mentalną bibułkę portret byłego prezy- 
denta Wojciechowskiego, przed którym 
jakichś jeszcze kwiatuszków zeschnię- 
tych wiązanka. 

— Panie—pytam urzędnika—a co to? 
— A no prezydent. 
— Który ? 
— No Wojciechowski. 
— A dlaczego nie Mościcki? 
= Et panoczku po co to. Jak będą 

pieniądze to kupi się tego tam prezyden- 
ta. A do tego czasu to niech sobie tam 
powisi ten dawny. To przecież także 
prezydent nie? 

— Tak ma pan rację, to jest — tak- 
że prezydent — przyznałem najzupełniej- 
szą słuszność temu przemądremu czło- 
wiekowi. 

Wsi wesoła, wsi spokojna — we- 
sthnąłem wesoło, gdy autobus skacząc 
po kamieniach mijał ostatnie domki Mej- 
szagoły ... 

  

(Bis). 

  

Łe świata. 
* 

Zgon polskiego skrzypka w Ameryce. 
__ W Nowym Jorku zmarł w lipcu wy- 

bitny skrzypek polski Ludwik Świer- 
czyfiski profesor nowojorskiego Instytu- 
tu Muzycznego. 

Dzierżyński poetą, 

Z Moskwy donoszą, że w najbliż- 
szym czasie ukaże się kilkotomowe wy 
danie utworów i poezyj, napisanych przez 
Dzierżyńskiego. Wydawnictwem zajmuje 
się Geizdat. Zapowiedź ukazania się u- 
tworów literackich Dzierżyńskiego wy- 
wołała ogólne zainteresowanie w ko- 
łach literackich. 

Walka byków w Londynie. 

Londyn był dzisiaj widownią walki 
byków. Cyrkowa ta sensacja rozegrała się 
na ulicach Londynu wskutek rozdrażnie- 
nia 35 byków które transportowano 
z dworca kolejowego do jednej z firm. 
Z pianą na pyskach i krwią nabiegłemi 
oczyma pędziły byki przez ulicę, |roztrą- 
cając przechodniów. Cały ruch uliczny 
wstrzymano. Policjanci musieli się za- 
mienić na pogromców zwierząt. Trzy 
osoby. w tem jeden policjant, odniosły 
lekkie rany. Jeden z byków przeskoczył 
wózek z dzieckiem, przyczem dziecko 
wyszło bez szwanku, a matka zemdlała. 
Dopiero po kilku godzinach udało się 
obezwładnić rozjuszone byki. 

Zanik promieni słonecznych. 

Znakomity ostronom, sir Olivier 
Lodge, wygłosił na odbywającym się an- 
gielskim kongresie naukowym w Oksford, 
referat o zanikaniu materji, oraz energji 
słonecznej. Na zasadzie długoletnich ści- 
słych badań, oraz wyliczeń, uczony an- 
gielski twierdzi, że słońce traci na wa- 
dze 4 miljony tonn na sękundę czyli 
345.000 miljonów tonn dziennie. „Jasnem 
jest wobec tego", zakończył swoją pre- 
lekcję sir Lodge, „że słońce skazanem 
jest ostatecznie na zupełną zagładę”. Na 
pocieszenie ludzkości dodał flegmatycz- 
nie znakomity astronom, że o ile strata 
postępować będzie w tem samem tem- 
pie, katastrofa wydarzy się dopiero za 
3 miljony wieków. 

Ostatnie zaćmienie słońca, 

W czerwcu 1927 r. będziemy świad- 
kami ciekawego zjawiska astromicznego. 
Mianowicie nastąpi całkowite zaćmienie 
słońca widzialne w całej Europie. W prze- 
ciągu następnych 200 lat nie będzie wca- 
le zaćmienia, tak że dzieci nasze i wnu- 
ki zjawiska tego nigdy nie ujrzą 

— A cóż to jabłko? Jakże ci 
smakowało... 

Syn niedbale machnął ręką: 
— Przecież to jabłko było ro- 

baczywel.. 
Na te słowa Teresa wybuchnę- 

-а płaczem. Coś jej w piersi pęk- 
ło. Chłopiec rzucił się do rąk mat- 
czynych i zaczął ją uspokajać. Ale 
ona płakała gorzko ze śŚciśniętem 
sercem... 

Nagle ślusarczyk uderzył się 
pięścią w czoło: 

— Ach, jakiż głupiec ze mnie, 
zawołał. ‚ 
К Teresa uśmiechnęła się przez 
Ук 

Kochany czytelniku! Ta powiast- 
ka nie zawiera żadnej alegorji, to 
jabłko nie jest symbolem. Można- 
by conajwyżej wysnuć z tego zda- 
rzenia pewną naukę, lecz byłaby 
ona nie now: 
niu pedagogicznem— moralna] Prze- 
to autor wstydził się do pisać jej 
właściwe zakończenie... 

  
niebardzo—w znacze- ^°
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Ruch zawodowy. 
Z Państw. Urzędy Pośrednictwa 

Pracy. 

* Obecnie na ewidencji Państwo- 
wego Urzędu Pośrednictwa Pracy 
znajdują się następujące osoby, 
które poszukują pracę na wyjazd a 
mianowicie: slusarzy 76, kowali 17, 
elektromonterów 24, drukarzy 21, 
stolarzy 76, techników 38, ryma- 
rzy 5, garbarzy 30, szewców 46, 
subjektów handlowych 69, pracow- 
ników komunikacji 29, oficjalistów 
rolnych 58, pracowników biuro- 
wych 262 i innych 397. (ks) 

* * 
* 

Obecnie na ewidencji Państwo- 
wego Urzędu Pośrednictwa Pracy 
znajduje się 1290 bezrobotnych pra- 
cowników umysłowych, w stosun- 
ku do ubiegłego tygodnia liczba 
bezrobotnych pracowników umy- 
słowych zmniejszyła się o 13 r 

* * 
* 

Nadleśnictwo  Czarnowiejskie 
zwróciło się do Państwowego Urzę- 
du Pośrednictwa Pracy o 100 robot- 
ników do wyrąbu lasu, z własny- 
mi narzędziami Ostatni przystanek 
kolejowy Czarna wieś (Siedlce) (k) 

* + 
* 

Obecnie na ewidencji obwodo- 
wego funduszu bezrobocia znajduje 
1012 osób uprawnionych do po- 
bierania zasiłku, z czego 199 osób 
pobiera ustawowe zasiłki z fundu- 
szu bezrobocia, oraz 813 osób 
państwowy doraźny. (ks.) 

* w 
* 

Magistrat miasta Wilna przyjął 
do robót kanalizacyjnych 30 robot- 
ników, oraz Państwowy Urząd 
Pośrednictwa Pracy wysłał do 
przedsiębiorcy E. Rawa w Woło- 
żynie 15 robotników do bicia ka- 
mieni. (ks) 

* * * 

W ciągu ubiegłego tygodnia 
sprawozdawczego Państwowy U- 

rząd Pośrednictwa Pracy skierował 
do robót 57 robotników. (ks) 

Doroczny zjazd zawiadowców 
stacji kolejowych w Wilnie. 

W dniu 29 b. m. w lokalu Z 
Z. P. kolejarzy, przy ul. Wielkiej 
56 odbył się doroczny zjazd zawia- 
dowców stacii Dyrekcji Wileńskiej 
P. K. P. należących do tego zwią- 
zku, zjechało się z górą40 delega- 
tów. Odbyły się wybory nowego 
zarządu, prezesem którego został 
p. Kaczyński zawiadowca st. Po- 
rubanek, na miejsce dotychczaso- 
wego p. Swidzinskiego zawiadowcy 
stacji Nowo-Wilejka. 

Po załatwieniu drobniejszych 
spraw natury fachowej, na wnio- 
sek prezesa głównego związku Z. 
Z. P. p. Nowakowskiego, przyby- 
łego specjalnie na ten zjazd z War- 
szawy, przyjęto jednogłośnie rezo- 
lucję domagającą się od Rządu 
przywrócenia mocy ruchomej mnoż- 
nej, przewidzianej ustawą uposaże- 
niową oraz zwrot potrąconych 4 
1 5%о uposażenia w miesiącach od 
stycznia do lipca r. b. Uchwalono 
także, żeby w wypadku uwzględ- 
nienia przez Rząd tego postulatu, 
nie domagać się zapomóg na za- 
kupy zimowe. 

Podkreślono także  niejedno- 
krotnie, że kolejarze stanowią dru- 
gą armję po wojskowych i że pra- 
ca ich jest niezmiernie odpowie- 
dzialną, więc i traktowani muszą 
być narówni z wojskowemi. W 
końcu p, Nowakowski zaznaczył, 
że analogiczne rezolucje wynieśli 
już i okręgi wszystkich dyrekcyj. 

Po chleb za granicę. 

W ciągu ubiegłego tygodnia 
sprawozdawczego Państwowy Urzęd 
Pośrednictwa Pracy wydał pięć 
zaświadczeń na otrzymanie ulgo- 
wych paszportów zagranicznych 
dla osób udających się zagranicę 
w celach szukania pracy. — (К5.) 

  

ZYCIE WOJSKOWE. 
— Przerwanie urlopu. Sto- 

sownie do depeszy Szefa Sztabu 
Gen. w Warszawie przerwał swój 
urlop wypoczynkowy Szef Sztabu 
D. O. W. Wilno ppłk. Powierza, 
obejmując w dn. 28 b. m. pełnie- 
nie obowiązków służbowych. (x) 

— Powrót z urlopu. Onegdaj 
powrócił z urlopu wypoczynkowe- 
go płk. Trzebiński, dowódca 3 D. 
A. K. i objął dowództwo wspom- 
nianego dywizjonu. 

— Komisarz Rządu na m. 
Wilno podaje do wiadomości o- 
sobom zainteresowanym, że w 
myśl rozkazu D. O.K. Nr. III. 
Sztab Oddział Ogólny L. dz. 5021 
pers. szer. z dnia 25.III 1926 roku 
wszyscy podchorążowie rezerwy, 
przynależni do P. K. U. Wilno 
winni w terminie do dnia 1-go 
września r. b. poczynić staranie o 
mianowanie podporucznikami re- 
zerwy, w myśl rozp. M. S. Wojsk. 
Dz. Rozk. Nr. 23/25 poz. 241, w 
przeciwnym razie P. K. U. Wilno 
przedłoży wnioski © mianowanie 
podchorążych—chorążymi rezerwy. 

Wobec powyższego należy nie- 
zwłocznie złożyć do P. K. U. Wil- 
no podanie z prośbą o mianowa- 
nie podporucznikami rezerwy, zao- 
patrując podanie w następujące za- 
łączniki: 

1) własnoręcznie napisany ży- 
ciorys, | 

2) dow6d posiadanego cenzusu 
naukowego w zakresie conajmniej 
6 klas szkoły średniej lub równo- 
rzędnej, 

3) zaświadczenie moralności wy- 

  

dane przez władze administracyjne. 

4) zaświadczenie jednego ofice- 
ra zawodowego o nienagannym za- 
chowaniu się od chwili wystąpie- 
nia z wojska. 

Szczegółowych informacyj co do 
mianowania podporucznikami re- 
zerwy w myśl rozp. M. S. Wojsk. 
Dz. Rozk. Nr. 23/25 poz. 241 u- 
dziela P. K. U. Wilno w godzinach 
od 10-ej do 12-ej każdego dnia za 
wem dni świątecznych i nie- 

dziel. 

— Pożegnanie oficerów re- 
zerwy w 85 p. p. W niedzielę dn. 
29 b. m. o godz. 19 m. 30 odby- 
ła się w salach kasyna 85 p. p. w 
Nowo-Wilejce uroczystość pożeg- 
nania odchodzących z ćwiczeń ofi- 
cerów rezerwy. Równocześnie kor- 
pus oficerski żegnał odjeżdżających 
do szkoły podchorążych w charak- 
terze instruktorów poruczników Ry- 
bikowskiego i Artiuka. Na uroczy- 
stość tę zaproszono również b. 
D-cę pułku ppłk. Bobiatyńskiego, 
obecnego Komendanta m. Wilna, 
Podczas uroczystego obiadu prze- 
mawiali obecny D-ca pulku mjr. 
Siedlecki, podkreślając w swym prze- 
mówieniu zasługi ppłk. Bobiatyń- 
skiego jako założyciela pułku. Na- 
stępnie w imieniu odchodzących 
oficerów przemawiali por. Lang i 
Bobiński. Pierwszy w swym prze- 
mówieniu podziękował D-twu Puł- 
ku za wzorowe i pełne poświęce- 
nia przeszkolenie, podnosząc spec- 
jalnie zasługi na tym polu mir. 
Uhrynowicza i por. Juchniewicza. 
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Oświata w powiecie Wołożyńskim. 
Wołożyn. 

W jakich warunkach rozwija się 
szkolnictwo powszechne w powie- 
cie wołożyńskim, niech służy fakt, 
że na 150 szkół rozrzuconych na 
przestrzeni 14 gmin, 12 zaledwie 
lokuje się w budynkach szkolnych. 
Reszta. t.j. 138 szkół gnieździ się 
w ciemnych, ciasnych i brudnych 
wieśniaczych izbach, które łączą się 
najczęściej z chlewem, lub jakąś 
szopą, w lecie i w zimie nasyconą 
kurzem. 

Że w powiecie-tym, który przed 
paru laty jeszcze był jedną kupą 
zgliszcz powojennych istnieje aż 
150 szkół, w których pobiera nau- 
kę przeszło 9000 dziatwy (na 108 
tys. mieszkańców wogóle) zawdzię- 
czać należy zarówno lokalnym wła- 
dzom szkolnym i nauczycielstwu, 
jakoteż sejmikowi powiatowemu, 
który, jak rzadko gdzieindziej, w tej 
dziedzinie wiele położył szlachet- 
nych wysiłków i dobrej woli. 

Planowa akcja tworzenia sieci 
szkolnej rozpoczęła się w początku 
1921 r. kiedy to utworzony został 
inspektorat szkolny w Wołożynie, 
podległy do 1922 r. (zniesionemu 
w tymże roku) Kuratorjum szkol- 
nemu w Nowogródku. Na czele 
szkolnictwa powiatowego, stał wów- 
czas p. inspektor Statkiewicz, prze- 
bywający obecnie na emeryturze. 

Po zniesieniu Kuratorjum szkoln. 
w Nowogródku, inspektorat woło- 
żyński przydzielony został przez 
Ministerjum Oświaty do Kuratorjum 
Szkoln. w Białymstoku, co dało ten 
dobry skutek, że niebawem do wy- 
suniętego daleko na wschód pow. 
wołożyńskiego, zaczął napływać 
wykwalifikowany element nauczy- 
cielski z zachodnich powiatów Ku- 
ratorjum, przenoszony bądź w dro- 
dze służbowej, bądź z własnej woli. 

Praca kierownicza spoczęła w r. 
1923 w rękach niemniej jak p. Stat- 
kiewicz, ofiarnego w służbie dla 
oświaty i państwa inspektora p. 
Baltazara Stanowego. 

Po obiedzie nastąpiły tańce, 
które trwały aż 2 białego (apa 

X 
— Uruchomienie kinemato- 

grafu w 3 p. a. c« W ostatnim 
okresie czasu D-wo 3 p.a.c. 
chcąc przyjść z pomocą referatowi 
oświatowemu uruchomiło w kosza- 
rach 3 p. a. c. świetlicę pułkową 
dla żołnieży w świeżo odremonto- 
wanym lokalu. Uruchomiono rów- 
nież w świetlicy kinematograf, z 
którego mogą korzystać żołnierze 
i podoficerowie. W kinematografie 
tym będą wyświetlane obrazy prze- 
ważnie o treści propagandowej i 
oświatowej. (x) 

— Badanie umyslowo - cho- 
rych. Istniejący dotychczas spec- 
jalny oddział dla umysłowo-cho- 
rych przy szpitalu D. O. W. Wilno 
został ostatnio ze względów o- 
szczędnościowych zlikwidowany, 
wobec czego ekspertyzy sądowo- 
lekarskie będą się odbywały am- 
bulatoryjnie w szpitalu Obozu Wa- 
rownego w Wilnie. (z) 

Dzisiejszy stan szkolnictwa w po- 
wiecie przedstawia się pozatem, co 
już powiedzieliśmy następująco: 

Z ogólnej liczby 150 szkół, w 
bieżącym roku czynne będą 3 sie- 
dmioklasówki, a mianowicie: w Wo- 
łożynie, Iwieńcu i Nalibokach; 1— 
sześcioklasówka; 4—pięcioklas.; 1— 
trzechklas.; 12—dwuklasówek oraz 
129—jednoklasówek. 

Największe widoki egzystencji w 
powiecie, będą miały szkoły 3 i 4- 
klasowe, gdyż brak większych sku- 
pień ludności w powiecie nie po- 
zwoli rozwinąć się w większej ilo- 
ści szkole siedmioklasowej, która 
jest niewątpliwie ideałem programu 
powszechnego nauczania. 

W pow. wołożyńskim, niemniej 
ładnie rozwija się oświata pozasz- 
kolna. W ub.roku szkolnym odby- 
ły się w rożnych stronach powiatu 
24 kursy dla dorosłych, na które 
uczęszczało przeszło 700 osób. 

Charakterystyczne jest, że z poś- 
ród słuchaczów kursów dla doros- 
łych, w znikomym odsetku wzięły 
udział kobiety. 

Ponieważ na terenie powiatu nie 
ma najmniejszych nawet widoków 
istnienia szkoła średnia, ostatnio 
silnie zaznaczyło się dążenie wśród 
społeczeństwa do zakładania pla- 
cówek oświatowych o charakterze 
szkół zawodowych. 

Zaczątkiem tej pożądanej akcji 
są warsztaty tkackie dla dziewcząt 
i stolarskie dla chłopców w Wisz- 
niewie Oraz tamże istniejące sale 
6-tygodniowe kursy szycia i kroju 
finansowane wydatnie przez Sejmik 
powiatowy, 

Ostatnio tenże Sejmik zakupił 
większy obszar ziemi wraz z pa- 
łacem w majątku Korwin-Milew- 
skich w Łazdunach, gdzie projek- 
tuje założyć pierwszą w powiecie i 
to odrazu na bardzo szeroką ska- 
lę niższą szkołę rolniczą. 

Inicjatywie tej przyklasnąć na- 
leży z uznaniem. Mówić będziemy 
o niej szerzej w korespondencji po- 
święconej działalności sejmiku. Na- 
razie kończę niniejszą korespon- 
dencję na bardzo charakterystycz- 
nym szczególe, że w całym powie- 
cie wołożyńskim istnieje tylko jed- 
na szkółka powszechna białoruska 
w wiosce Zabereż. 

Dlaczego tak jest, a nie inaczej 
spyta nie jeden, dowiedziawszy się, 
że w powiecie tym 60% stanowi 
ludność prawosławna, narodowości 
białoruskiej? 

Otóż dlatego, że po zastowaniu 
ustaw językowych tylko jedni za- 
berezianie upomnieli się o szkołę 
w swoim języku. Inne wnioski w 
tym kierunku nie ujawniły naj- 
mniejszej ochoty. Woli ludności 
stało się zadość. 

В. 5. 

Dr. D. Olsejko 
Choroby uszu, gardła i nosa 

Jagiellońska Nr. 9, m. 3 
Przyjmuje od 9 — 10 rano 

W lecznicy litewskiej (Wileńska 28) 
od godz. 1 — 3 po poł. 
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SPORT. 
Z pobytu T. K. Suw Wilnie 

T. K. S. — Makabi 1:1 (0:0) 

W sobotę dnia 28 b.m. przyje- 
chał do Wilna mistrz Pomorskiego 
Okręgu piłki nożnej, aby w tym 
dniu rozegrać towarzyskie zawody 
piłki nożnej z Makabi oraz w 
niedzielę dnia 29 b.m. rozegrać za- 
wody o mistrzostwo Polski z mis” 
trzem Wileńskiego Okręgu piłki 
nożnej 1. p. p. Leg. Wobec czego 
w pierwszym dniu zawodów t. j. 
w spotkaniu się z Makabią TKS. 
wystąpił z 5 rezerwowymi i grał 
jakby z musu z czego skorzystała 
Makabia i w drugiej połowie gry 
przez Jałowcera zdobywa bramkę 
dla swych barw, co widząc TKS. 
zaczyn. grać więcej planowo i 
przez Gumowskiego pod koniec 
gry zrewanżował się. Gra naogół 
nieciekawa, prowadzona przez ca- 
ły czas w tempie pogrzebowym. 

Sędziował słabo p. Kac z Ma- 
kabi. 

1 p. p. Leg. — T.K.S. 2:7 (1:3) 

W drugim dniu zawodów TKS. 
wystąpił w najlepszem swym skła- 
dzie, 1. p. p. Leg. natomiast z osła- 
bionymi z powodu braku šrodko- 
wego pomocnika Truchana i Kraw- 
czyka. 

W pierwszych minutach gry o- 
drazu uwidoczniła się szalona prze- 
waga gości, którzy z miejsca pod- 
jechali pod bramkę 1 p. p. Leg. i 
usadowili się pod nią na dobre. 

W 15 minucie Stogowski zdo- 
bywa dla swych barw 'pierwszą 
bramką, w chwilę potem prawo 
skrzydłowy Jabłoński zdobywa dru- 
gą bramkę, w 22-giej minucie naj- 
lepszy na boisku Środkowy na- 
pastnik gości Gumowski zdobywa 
trzecią bramkę. Pod koniec pier- 
wszej połowy prawoskrzydłowemu 
Oświecińskiemu z 1 p. p. Leg. u- 
dało się z zamieszania podbramk. 
zdobyć dla swych barw  pier- 
wszą bramkę. W drugiej połowie 
gry znów przegnębiająca przewaga 
gości, co wykorzystuje Stogowski, 
który w 50 minucie uzyskuje czwar- 
tą bramkę, oraz Jabłoński piątą w 
57 minucie, w 67 minucie sędzia 
dyktuje wolny pośredni dla 1 p. p. 
Leg., który został wykorzystany 
przez Wróbla, lecz za chwilę sę- 
dzia odgwizduje karny dla TKS'u, 
który Stogowski pewnie zamienia 
w szóstą bramkę, siódmą bramkę 
zdobył Jabłoński główką z piękne- 
go podania Gumowskiego. 

W tym dniu goście rzeczywiście 
pokazali piękną i planową grę, gó- 
rowali nad 1 p. p. Leg. technicz- 
nie i zwycięstwo ich było zupełnie 
zasłużone, w 1 p. p. Leg. najgo- 
rzej grała pomoc, która w drugiej 
połowie spuchła i całkowicie uwido- 
cznił się tu zupełny brak treninga. 
Sędziował bardzo dobrze p. Ko- 
walski z Lublina. (ks.) 

Wyniki międzynarodowych 
zawodów kobiecych w Gote- 

borgu. 
W dalszym ciągu kobiecych za- 

wodów lekkoatletycznych, w rzucie 
oszczepem Obu rękoma pierwsze 
miejsce zajęła, p. Adelskoeld (Szwe- 
cja), osiągając 49.15 metra, drugie 
miejsce zajęła p. Fawcett (Anglja) 
45.31 m. trzecie p. Haglund (Szwe- 
cja), czwarte p. Elliot Lyn (Anglja) 
44.63 m. 

W chodzie na 1000 metrów 
wzięły udział tylko dwie zawodnicz- 
ki p. Crossłey (Anglja) i Regel 
(Francja), p. Crossley ustanowiła 
nowy rekord światowy, przebywa- 
jąc przestrzeń 1000 metrów w 5 m. 
1 10 sek. : 

W niedzielę zawody lekkoatlety- 
czne kobiet zakończyły się. 
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wsze miejsce zajęla p. Radideau 
(Francja), przebywając tę przestrzeń 
w 7.8 sekund, drugie miejsce zaję- 
ła p. Haynes (Anglja), trzecie p. 
Thompson (Anglja), obie w czasie 
1.8 sek. Siódme miejsce p. Grabic- 
ka (Polska). W sztafecie 4 razy po 
110 jardów drużyna angielska przy- 
była pierwsza, osiągając czas 49.8 
sek. i ustanawiając w ten sposób 
nowy rekord światowy. Drugie miej- 
sce zajęła drużyna francuska w cza- 
sie 51.2, trzecie czecho-słowacka w 
czasie 52.8 s. 

‚ № skoku z miejsca w dal p. 
Hitomi (Japonja) osiągnęła 2 m. 49 s. 
Smolowa (Czecho-Słowacja) 2 m. 
47 5., Holliday (Anglja) 2.37. w 
biegu płaskim na 1000 metrów 
pierwsze miejsce zajęła Trickey 
(Anglja) w czasie 3 m. 8.8 S., drii- 
gie Centzej (Szwecja) 3. m. 9.4 s, 
trzecie Bellon (Francja) w czasie * 
3 m. 10.4 s.—W klasyfikacji osta- 
tecznej Anglja uzyskała 50 punk- 
tów, Francja 27 punktów, Szwecja 
20 p., Czecho-Słowacja 19 p., Ja- 
ponja 15 p., Polska 7p.iŁotwa 1. 
Pozatem p. Konopacka otrzyma- 
Ia pierwszą nagrodę honorową 

pes najlepsze wyniki indywidu- 
alne. 

Gratulacja rządu dla p. H. Ko- 
nopackiej. 

Min. Knoll w zastępstwie nieo- 
becnego w Warszawie min. Zales- 
kiego wysłał depeszę gratulacyjną 
do p. Konopackiej na olimpjadę 
kobiecą w Goeteborgu z powodu 

wielkich tryumfów sportowych, od- 
niesionych przez nią na międzyna- 
rodowych zawodach lekkoatletycz- 
nych oraz ustalenia nowego rekor- 
du światowego. 

Mistrzostwo Polskie w ten- 
nisie, 

Na rozgrywkach we Lwowie mi- 
strzowstwo Polski pań zdobyła po- 
DOC rzędu p. Wiera Rych- 
erówna bijąc w finale p. Dubień- | 

Z 6:2. й z 
istrzostwo gry podwónej ра- 

nów: bracia Stolarow, bijąc "ik 
nale parę Niziewicz - Stejnert 6:4; 
10:8; 3:6; 6:4. Mistrzostwo podwój- 
ne pań: Rychterówna - Poradowska 
"R 2 - Krotkiewską 6:2; 

Reprezentanci wioślarstwa pol- 
skiego w Lucernie. 

w dniu 24 b. m. Przybyli do Lucerny wioślarze polscy, mający 
wziąć udział w mistrzostwach Euro- py. Reprezentacja polska składa się z ósemki A. Z, S$, Warszawa, czwórki Bydgoskiego Towarzystwa Wioślarskiego i W. Długoszewskie- go z AZS. Kraków, który repre- zentuje barwy Polski na jedynce. Trening rozpoczęto d. 25 b. m. W biegu Ósemek konkurencja jest 
nadzwyczaj silna, gdyż startuje aż 8 osad — Szwajcarja, "Francja, Bel- £ja, Holandja, Czechosłowacja, Ju- gosławja, Włochy i Polska. | 

Nowa zwyciężczyni L 
Manch'u.- 2 

W ub. niedzielę p. Corson — 
amerykanka Przepłynęła kanał Ją Manche wciągu 15 godz. 38 min. 

Jak widzimy, znajduje się coraz 
więcej ludzi zdolnych do bądź co 
bądź bardzo trudnego wyczynu 
sportowego. ; 

Bieg Ryga—Brzeg morza. 
RYGA (tel. wł.). Na dorocznych 

zawodach w biegu na dystansie 27 
klm. zwyciężył Motmiller, który od- 
ległość tą przebiegł w 1 godzinę 
32 min. 

EEEE 

Wstępujcie do L. O, P. p, 
    

  

  

  

      

  
  

  

  

  

    
  

  

  

  

  

      

  

  

  

              

  

  

  

  

  

Wileńska 28, tel. 722. Śniadania, obiady od 90--1,20 zł 
Podczas obiadów i kolacyj orkiestra, śpiew. 

      

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

Krawiec męs 
»—1715 niej mody, 

wykonywuje obstalunki w/g ostat- 
b-1259 

„Optytot“ ul. Wielka 66. Zakład optyczno-okuli- 
styczny, b-1273 

Fabryka mydła mydła różn. gat. najlepsz. kwalitetu. 
a-1268 
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| = Dziś: Rajmunda W. 
t 
31 Jutro: Idziego Op. 

sierpnia | Wschód słofńca--g. 4 m. 24 

Zachód | g. 6 m. 14   
Teatr i muzyka. 

Otwarcie sezonu 1926-27 w Teatrze 
Polskim. Na otwarcie sezonu — Teatr 
Polski, który w obecnym sezonie ma 

-" stanowić część składową „Zespołu Re- 
duta* wystawia najlepszą sztukę Grzy- 
mały Siedleckiego „Spadkobierca”. 

Rolę tytułową na jutrzejszem przed- 
stawieniu wykona znakomity artysta do- 

tychczasowy filar „Reduty" Zygmunt 
Chmielewski. W innych głównych rolach 

wystąpią: H. Dunin-Rychłowska, Z. Ku- 
szlėwna, J. Jasińska, Z. Millerowa, E. 
Frenklówna F. Rychłowski, S. Purzycki, 
L. Detkowski, oraz K. Wyrwicz-Wichrow- 
ski, który sztukę tę wyreżyserował. 

Jednocześnie odbywają się próby 

pod kierunkiem F. Rychłowskiego z naj- 
nowszej sztuki St. Kiedrzyńskiego „Ko- 

bieta wino i dancing”, której premierę 
wyznaczono na sobotę. 

Ceny miejsc od 20 gr. do 2 zł. 50 gr. 
Wobec nizkich cen biletów — zniżki u- 
dzielane nie będą. 

Początek przedstawień wieczornych 
o godz. 8 m. 15. | 

— Teatr Polski. Dziś przedstawie- 
nie zawieszone. Jutro otwarcie sezonu 
zimowego komedja Grzymały-Siedleckie- 
go: „Spadkobierca”. Początek o g. 8 m. 
15 wiecz. 

„OSOBISTE. 
— Marszalek Pilsudski w Wil- 

nie. W ub. poniedzialek pociągiem 

Warszawskim o godzinie 7 m. 30 

w towarzystwie mjr. Prystora i ad- 

jutanta osobistego por. Galińskie- 

go przybył do Wilna Min. Spraw 

Wojskowych Marszałek Piłsudski. 

Przybywającego Marszałka witali na 

dworcu Inspektor Armii Nr. 1 Gen. 
Rydz-Śmigły, zastępca D. O. W. 
Wilno Gen. Kubin, oraz Komen- 
dant Miasta Wilna ppłk. Bobiatyń- 

ski. Marszałek odjechał do Inspek- 

toratu Armji. Marsz. Piłsudski za- 

bawi w Wilnie prawdopodobnie dwa 

dni, poczem wyjedzie do Druskie- 

nik na tygodniowy wypoczynek. 

Pobyt Marsz. Piłsudskiego w Wil- 

nie ma charakter prywatny. 

— Powrót wicewojewody Ma- 
linowskiego z urlopu. W dn. 30 
b. m. powrócił z urlopu i objął 
urzędowanie wicewojewoda i Na- 
czelnik Wydziału Prezydjalnego p. 
Olgierd Malinowski. (z) 

— W dniu wczorajszym po- 
wrócił z 6-cio tygodniowego urlo- 
pu wypoczynkowego Prezes Izby 
Skarbowej p. Jan Malecki i przyj- 

LECZNICA LITEWSKIEGO S 
W przychodni przyjmują lekarze specjaliści: Choroby dziecięce od 10 — 11 i od 3 — 4; choroby wewnętrzne od 10 — 4; chirurgiczne od 1 — 2; 

kobiece 11 —12; oczu 12 —2; uszu, nosa i gardła 2—4; zębów 10—12; skórne i weneryczne 2—3; nerwowe 1—2. 

W szpitalu oddziały: wewnętrzny, chirurgiczny, ginekologiczny, położniczy, oraz dla stałych chorych moczopłciowych. 

muje interesantów od godz. 1-ej 

do82 i pół. 
URZĘDOWA 

— W sprawie mierniczych 
przysięgłych. W „Dzienniku Urzę- 
dowym* Wojewody Wileńskiego z 
dn. 31.VIII Nr. 9 zostało ogłoszo- 
ne zarządzenie o rejestracji mier- 

niczych przysięgłych. W myśl tego 

zarządzenia wszyscy miernicy przy- 

sięgli którzy mają siedzibę biura 

na obszarze woj. wileńskiego a O- 

trzymali upoważnienie przed wyda- 

niem tego zarządzenia od dawnych 

rządów zaborczych lub też od rzą- 

du polskiego, oraz praktykanci na 

mierniczych przysięgłych (w tej 

liczbie i geometrzy, upoważnieni 
przez Min. Reform Rolnych) winni 

zarejestrować się w Urzędzie Wo- 

jewódzkim, Oddział Wodno-Pomia- 
rowy do dnia 11 listopada 1926 r. 

przekładając wymienione w tem za- 

rządzeniu dokumenty. 
W tymże numerze „Dziennika 

Urzędowego” wskazane są doku- 

menty jakie winien złożyć razem z 

podaniem do Urzędu Wojewódz- 
kiego ubiegający się o nadanie u- 

prawnień i tytułu  mierniczego 
przysięgłego, oraz zawiadomienie o 

przedłużeniu terminu składania po- 

dań do dnia 15 września r. b. Po- 

dania te należy składać wprost do 

Komisji Egzekucyjnej w Warszawie 
na ręce sekretarza. 

MIEJSKA. 

— Magistrat musi wyreparo- 
wać chodniki. Wojewoda wileński 
wystosował do Magistratu m. Wil- 
na pismo, wskazując na koniecz- 
ność niezwłocznego przystąpienia 
do naprawy istniejących bruków i 
chodników. 

Zaznaczyć przytem należy, iż 
początkowo miały być w Wilnie 
budowane nowe chodniki i prze- 
brukowywane ulice na co zwracały 
już kilkakrotnie uwagę władze ad- 
ministracyjne. Jednakże Magistrat 
tłumaczył się niemożnością wypeł- 
nienia poleceń władz administra- 
cyjnych z powodu stanu finanso- 
wego. (z) 

— Banki amerykańskie inte- 
resują się magistratem. Departa- 
ment Handlu Stanów Zjednoczo- 
nych w Waszyngtonie zwrócił się 
za pośrednictwem radcy handlowe- 
go przy poselstwie amerykańskiem 
w Warszawie do Urzędu Wojewódz- 
kiego w Wilnie z prośbą o nade- 
słanie sprawozdań finansowych m. 
Wilna w związku z potrzebą udzie- 
lania informacyj o stanie finansów 

ul. Wileńska 

komunalnych ważniejszych miast w 
Europie — bankierom  amerykań- 
skim. 

— Termin lustracji pojazdów 
konnych i samochodów upływa 
dziś. W dniu dzisiejszym upływa 
termin lustracji wszelkiego rodzaju 
pojazdów konnych i samochodo- 
wych. Wszystkie pojazdy nieposia- 
dające znaków rejestracyjnych na 
rok 1926, będą podniu 1 września 
zatrzymywane przez funkcjonarju- 
szy Pol. Państw., a winni zaś nie- 
wykupienia prawa jazdy będą po- 
ciągani do odpowiedzialności są- 
dowej. (x) 

— Не ludzi się upija. W nie- 
dzielę dnia 29 bm. policja m. Wil- 
na aresztowała 21 osobników, któ- 
rzy skutkiem nadużycia alkcholu 
zakłócali porządek i spokój pu- 
bliczny. Wszystkich po spisaniu 
protokułu wypuszczono na wol- 
ność i będą oni odpowiadali w 
drodze administracyjnej. A ilu było 
takich, którzy chociaż grubo pijani 
nie zawędrowali do komisarjatu 
P. P? ©) 

SPRAWY SZKOŁNE. 

— Zakończenie kursów meto- 
dyczno - filologicznych dla nau- 
czycieli szkół powszechnych. W 
sobotę dnia 28 sierpnia r. b. w 
lokalu Seminarjum Nauczycielskie- 
go męskiego przy ulicy Ostrobram- 
skiej 29 odbyła się uroczystość za- 
kończenia kursów metodyczno-filo- 
logicznych dla czynnych nauczycie- 
li szkół powszechnych, nie mają- 
cych kwalifikacyj. 

Ogółem na kursach było 35 
nauczycieli, którzy wszyscy złożyli 
egzamina z wynikiem m: 

ks 

ROLNA 

— Wystawa rolniczo - prze- 
mysłowa w Grodnie. Władze Ad- 
ministracyjne Samorządowe i Zwią- 
zek Kółek Rolniczych w Grodnie 
postanowiły na wspólnem posie- 
dzeniu w dn. 27 b. m. zorganizo- 
wać w drugiej połowie września 
lub pierwszej połowie października 
w Grodnie wystawę Rolniczo-Prze- 
mysłową, któraby obejmowała wy- 
twórczość przemysłową całego Wo- 
jewództwa Białostockiego. Spodzie- 
wać się należy, że wystawa odbije 
się silnym echem, i będzie niejako 
pierwszą próbą do zorganizowania 
targów północno-wschodnich. (x) 

  

— Zarząd t-wa „P. Ž. P“ 
składa serdeczne podziękowanie p. 
Halinie Kowałewskiej, kierowniczce 
Wojs. Kurs. Jęz. Obc., za zebrane 
z puszek sto złotych na rzecz o- 

  

28. 

chronki im. J. Piłsudskiego. Ofiara 
użyta będzie na wyporządzenie bra- 
kujących kołder zimowych. 

„U PRAWOSŁAWNYCH. 
— Wyjazd arc. prawosław- 

nego Teodozjusza do Warszawy. 
Dnia 30 b. m. wyjechał do War- 
szawy arcybiskup prawosławny wi- 
leński J. E. Teodozjusz celem ob- 
jęcia zastępstwa Metropolity Cerkwi 
prawosławnej w Polsce J. E. Dyo- 
nizego, który udał się na urlop. (z) 

SPRAWY ZYDOWSKIE 

— Zjazd delegatów organi- 
zacyj sjonistycznych. Z końcem 
b. t. odbędzie się w Wilnie konfe- 
rencja delegatów organizacji sjoni- 
stycznej pod kierunkiem posła dr. 
Wygodzkiego oraz dr. Regin- 
zburga. Konferencja ta ma na celu 
ustalenie programu w stosunku do 
nowego systemu szkolnictwa ży- 
dowskiego. Równocześnie na kon- 
ferencjj rozpatrywane będą Za- 
gadnienia emigracji do Palestyny 
Oraz ustalenie wyników, osiągnię- 
tych przez tak zwany fundusz pa- 
Jestynski (Kehrn Hozojet). (x) 

— W sprawie wyborów do 
gmin żydowskich. We wtorek b. 
tyg. odbędzie się posiedzenie ple- 
num wileńskiej gminy żydowskiej 
w sprawie wypracowania projektu 
uchwał na zjazd przedstawicieli 
gmin żydowskich / Województw 
Wschodnich. 

Zjazd ten odbędzie się w Wil- 
nie w związku z projektowanem 
wejściu w życie dekretu b. Naczel- 
nika Państwa z r. 1919 o gminach 
wyznaniowych w Polsce. (z) 

ZE ZWIĄZ. I STOWARZ. 

— Zebranie T. U. R. W nie- 
dzielę dnia 29 b. m. w lokalu przy 
Kijowskiej Nr. 19 odbyło się po- 
siedzenie członków i prelegentów 
T-wa Uniwersytetu Robotniczego, 
na którym ułożono nowy program 
wykładów i zajęć na następny 
kwartał. (x) 

— Towarzystwo Przyjaciół 
Francji. Od środy 1-go września 
zebrania tygodniowe Towarzystwa 
będą odbywały się w zimowym lo- 
kalu Klubu Szlacheckiego. (Mickie- 
wicza 19) o godzinie 7-ej wiecz. 

NADESŁANE. 

— W Liceum im. Filomatów 
(z prawami szkół państwowych) eg- 
zamina wstępne w terminie jesien- 
nym odbędą się 3 i 4 września. 
Podania przyjmuje kancelarja szkol- 
na codziennie od godz. 12—2 p.p. 
(ul. Żeligowskiego 1—2) 1314 

   

J Kino kameralne | Wielki 

Polonja 
Mickiewicza 22 

ROZNE. 

— Potworne morderstwo w 
biały dzień. W sobotę dn. 28 b. 
m. na rogu ulicy Makowej, zauwa- 
żono leżącą tuż przy chodniku ja- 
kąś nieznaną kobietę. Ponieważ 
nie dawała ona żadmych oznak 
życia zameldowano 0 tem policji. 
Przybyła na miejsce policja stwier- 
dziła że kobieta ta miała odcięte 
obie nogi, jedną rękę, całe ciało 
w ranach, na głowie dwie głębokie 
cięte rany. Zawezwano natychmiast 
pogotowie ratunkowe. Lekarz po- 
gotowia skonstatował, iż kobieta 
ta została zamordowana zaledwie 
przed kilku godzinami, co znaczy, 
że mord miał miejsce w biały 

dzień. 
Przy trupie postawiono poste- 

runek policyjny. Jak się później 0- 
kazało, w godzinach rannych widzia- 
no zamordowaną w towarzystwie 
dwuch mężczyzn, jak na ulicy piła 
wprost z butelki wódkę. Znaną by- 
ła pod powszechnym pseudonimem 
Chany Brylanczycy, jako paserka, 
która trzymała w ręku cały pół- 
światek wileński. Miała za sobą 
bardzo bogatą przeszłość, gdyż 
karjerę swą rozpoczęła jako kobie- 
ta złych obyczajów i przechodząc 
kolejno przez różne stopnie karje- 
ry w Świecie przestępców — ostat- 
nio dała się poznać policji jako 
znana paserka. 

Przyczyny potwornego mordu 
na razie nie dało się ustalić. Wno- 
sząc ze sposobu, w jaki Brylanczy- 
ca została zamordowana, należy 
przypuszczać, iż dokonano morder- 
stwa z zemsty. (Zdan.) 

— 300.000 zł. na pomoc rolną 
dla wileńszczyzny. Min. Rolnictwa 
i Dóbr Państwowych wyasygnowa- 
ło na ręce P. Wojewody Wileń- 
skiego zł. 300.000 na pomoc rolną 
dla powiatów Województwa dot- 
kniętych klęską nieurodzaju. 

— Nielegalne przekroczenie 
granicy. W dniu wczorajszym w 
rejonie Blinciszek patrol K. O. P. 
przytrzymał Marję Wentwironowicz, 
Aksieńję Leduszkiejnę, Helenę Za- 
leszczównę, Wysockiego i Wacława 
Sagajło, którzy nielegalnie przybyli 
z Litwy do Polski. Wymienieni nie 
mogli wytłumaczyć swego pobytu 
w strefie nadgranicznej, wobec cze- 
go przekazano ich władzom admi- 
nistracyjnym. (x) 

WYPADKI i KRACZYCZE. 

w Wilnie. 

— Samobójstwo. Dn. 20 bm. Jani- 
na Jankiewicz zam. przy ul. Lwowskiej 

   

63, zameldowała policji, że ojczym jej 
Aleksander Dąbrowski popełnił samo- 
bójstwo przez powieszenie się w stodo- 
le tegoż domu. Przybyły lekarz pogoto- 
wia stwierdził zgon. Przyczyna samobój- 
stwa narazie nie ustalona. Trup zabez- 
pieczony. 

— Podrzutek. Dn. 28 bm. Zofja 
Leszczyńska (Kalwaryjska 16), znalazła 
w korytarzu tegoż domu jednomiesięcz- 
ne niemowię płci męskiej, przy którym 
znaleziono kartkę z napisem treści na- 
stępującej: „Niechrzczony, oddajcie do 
przytułku, ojciec służy w wojsku*. Dziecko 
skierowano do zakładu Dzieciątka Jezus. 

Na prowincji. 

— Smutny wypadek. Dn. 26 bm 
podczas sekwestru rzeczy od Świerdlina 
Michela, sklepikarza w  Duniłowiczach 
przez Jana Skornowicza sekwestratora 
Urzędu Skarbowego w Postawach, w 0- 
becnošci funkcjonarjusza P. P,, Šwierd- 
lin stawiał czynny Opór przy zabieraniu 
zasekwestrowanych rzeczy. Aresztowane- 
go Swierdlina odbili eskorcie miejscowi 
współwyznawcy (żydzi) i zaprowadzili 
do lekarza celem stwierdzenia oznak rze- 
komego, pobicia. Zarządzone przez Sę- 
dziego Śledczego oględziny lekarza urzę- 
dowego skonstatowały symulację. 

— Zagadkowe samobójstwo. Prze- 
prowadzone dochodzenie policyjne w 
Sprawie powieszenia się Macieja Kuc- 
kiewicza w dn. 28 VII. rb. wykazało, 
że wymieniony popełnił samobójstwo 
pravdapOdabnlE ze względów materjal- 
nych, bez współudziału osób trzecich. 
Dochodzenie skierowane do Podproku- 
ratora. 

  

Listy do Redakcji. 
Szanowny Panie Redaktorze |! 

Wobec umieszczonej w Nr. 168 z dn. 
24 VII, poczytnego pisma pańskiego ko- 
respondencji z Głębokiego, w której zo- 
stałam przedstawiona jako ofiara rzeko- 
mych intryg—proszę o umieszczenie ni- 
niejszego sprostowania. 

„Nieprawdą jest, że przeszkadzano 
mnie w pracy i „niweczono ją doprowa- 
dzając intrygami do zwolnienia mnie z 
posady". 

Zostałam przeniesiona na inną pla- 
cówkę kulturalno-oświatową Pol. Macie 
rzy Szkolnej w Wilnie 00 uprzedniem 
porozumieniu się ze mną Centralnego 
Urzędu P. M. S. w Wilnie i po uzyska- 
niu mej na to zgody olaz po zawiado- 
mieniu o tem Koła P. M. $. w Głębo- 
kiem, gdyż C. Z. P. M. Sz. w listopadzie 
1925 r. wydelegował mnie chwilowo do 
dyspozycji tamtejszego Koła. 

. W pracy swej na terenie pow. Dzi- 
snieńskiego spotkałam całkowite zrozu- 
mienie i poparcie zarówno ze strony 
władz szkolnych, jak administracyjnych 
i samorządowyćh, stosunek zaś p. Staro- 

sty W, Staniszewskiego względem mnie 
i moich poczynań kulturalno-oświatowych 
był zawsze nacechowany wielką życzli- 
wością. 

‚ Zaznaczyć muszę, że o fakcie zja- 
wienie się powyższej korespondencji do- 
wiedziałam się dopiero przed 2 dniami 
czem się tłumaczy że posyłam niniejsze 
sprostowanie z tak znacznem opóźnieniem 

Proszę przyjąć wyrazy prawdziwego 
szacunku. 

B. instruktorka P Ч !Ё‚“ p Е ri . M Sn > 
Dziśnieński PRZE 

Wilno d. 29 VIII 1926 r. 

Z L TASTE T KOL I шн 

podwójny program! 8--6=14 aktów razem. LEATRICE JOY 
w tryskającej humorem komedji w 8 akt. 

„ŽONECZKA NA URLOPIE“ 6 oj minut 5). 
SERCE NIE KŁAMIE. Dramat w 6-ciu aktach. 

Rzecz dzieje się w czasie rewolucji w Rosji. 

  

  
  

Leczenie promieniami, fotografowanie, prześwietlanie, elektryczne 
wanny, elektryczny masaż. 
  Gabinet Roentgena i elektro-leczniczy Laboratorjum analityczne. 183 

KANTOR WYMIANY — ИИ 

M. Kyndziuńskiego 1 B. Kautmanga 
„ul. NIEMIECKIA 37, 

wznowił kupno i sprzedaż 
walut zagranicznych, papierów %% i akcyj. — 1374-2 | „Drobny Kredyt żab. s 

BARAS © w Wilnie, ul. Gdańska 6. 

M atki chcecie wa. | pożyczek pod zastawy rzeczowe 

Internat T-wa „Przyszłość* 
dla uczni szkół Średnich (Zarzeczna 5), 
Przyjmuje wpisy na rok szkolny 1926/27. 
Opłata 80 zł. miesięcznie. 1349-2 

DIGPNGOJOGDO 

Wileński Spółdzielczy Bank Ludowy 

   

   

  

  

  

„M. GORDON” 
Wilno, ul. Niemiecka 26. 

Na sezon jesienny 
otrzymaliśmy bogaty wybór sukiennych i bławatnych 

materjałów wyłącznie z pierwszorzędnych krajowych 

i zagranicznych fabryk: 

      
     

    
     

         

         

       
   

        
  

    
sze « zieci it. p. Przyjmuje wkłady od 1 złotego poczy- 

nając, od których płaci %o zależnie od terminu 
wkładu. Załatwiawszelkie czynności w zakres | 
bankowości wchodzące. > „1375 | 

Ogłoszenie. 
zdrowo wychować od nie- 

Komornik przy Sądzie Okręgowym w  mowlęcia aż do wieku 
Wilnie, Jan Lepieszo, zamieszkały w Wilnie, „dojrzatego—karmcie je 
przy ul. Zamkowej w domu Nr. 15, na za- O ace” e 
sadzie art. 1030 U. P. C. ogłasza, iż w dniu cje pó Próbę i ME" dóż 
4 września 1926 roku o godz. 12-ej w po- Sanator, Bydgoszcz 10. 
ae w Nairi przy ul. W. AZ 1091 

r. 42 i 31 odbędzie się sprzedaż z licyta- * 
cji publicznej ruchomości, składającej kk Panie, dbałe 

Kursy wieczorowe 
języków: angielskiego, francuskiego, niemieckiego 

i włoskiego M. Saczkowskiej, 

  

1387 s z 2 koni, 2 wozów, drzewa i mąki, należą gpjekny biust Mickiewicza 1, m. 19. 
Kostjumowe : krajowe Crepe-Marocain Materjaty meblowe Ain a oł Tad 0a PE żkA Kiekis Zajęcia malemi grupami. 1379-1 

paltotowe iangielskie Welna na suknie wifów. bies. Mokety meblowe sue 1DÓZ l na: ZAGDOKOJEJIE” piejślij używają Sa na to r jako Zapisy codzień. od 5—8 w lokalu kursów. 

dwabi Plusz-Kotik It Plusze meblowe Franciszka Kiszki w sumie 2.000 złotych Nie otrzymacie na miejscu SAS 2E2R2KE2 KE EDE EE EEIEIO 
Jedwabie u ik na palta Chodniki z procentami i kosztami. piszcie do: Sanator, Byd- Poszukuj KUPCA ‚_ 

Jedwabie paltotowe Biały towar Naut Komornik Sądowy (—) J. Lepieszo. Się”, osie danoi 1002 ё ® : В 
оаИ zew p B й . п ewentualnie pośrednika na domy Ą 

repe-de-chine odzł. 7. iran D szystkic Wilnie, Oferty pod B | : A ziecko polskie StKICH __ m w Wilnie, Oferty pod 1.500 M.P. | 
Crepe- Georgette Gobeliny Kołdry i pluszowe. Р Bani io O MA. oe    dysławie Zalewskim, sy- 

nie Józefa i Aleksandry, 
urodz. 15 stycznia 1887 r., 
ostatnio zamieszkałego w 
Łomży, uprasza się O u- 
dzielenie informacji do 
Kolegium Ewangielicko- 
Reformowanego, Wilno, 

Zawalna Nr. 11. 

Di. med. LEWII 
powrócił. — 

Ulica Żawalna 28—30. 
Tel. 5—85. 

  

przygotowawcza 

0 2 girneziów : DIZGOSZNON 
Stefanji Swida. 

wiek dzieci 4—11 lat. Jagiellońska 3-2. 
Kancelarja czynna codz. od g. 12—2 popoł. 

Zajęcia rozpoczną się 15 września. 
Dawni klijenci proszeni są o niezwłoczne 
powiadomienia, kto życzy zachować nadal 
wakans dla dziecka swego, a tem samem 
ułatwić szkole orjentację ile nowych uczni 

przyjąć może. 

MOKESTIS KN SALA 

WAŻNE dla CHORYCH!! Fatujcie zdrowie!! Stelmach 
jest nieubłaganą, corocznie kosi tysiące z Warszawy, mogą- 

GRUZLICA PŁUC ludzi. Nie robi różnicy dla narodowości i „PODi PSZniiej = ы cy przyjąć pracę w 
stanów, wieku ipłci, i prawie 1/7 wszyst: większych majątkach, 

WIĘC NIE ZWLEEJCIE !!! 
ądać we wszystkich księgarniach. 

kich zejść przypada na suchoty. $ 

2 H. NIEMOJEWSKI ® Rd KORA i 
(Księgarnia Stowarz. Naucz. „LECZENIE PŁUC 5 s 

Polsk. w Wilnie). (Przyczynek do terapji gruźlicy). Cena 1 zł. 2 
będnarskie po cenie 

Główna sprzedaż: J. Niemojewski WILNO Jasna 18 m.4 (Żwierzyn.) “ 

    

   

1-10 ERB 
vau SG 

Sp. z 0. 0. 

DRUKARNIA „PAX* 
Ul. Św. IGNACEGO 5, WILNO. 

Telefon Nr. 8—93 

Wykonuje wszelkie roboty drukarskie 

  

przystępnej. Oferty w 
redakcji Kurjera Wi- 
  

  

    

  

Broszury drukowane w język.: polskim, rosyjskim, żydowsk. i francuskim. „© leńskiego,  Jagielloń- 7 

(Punkt ciężkości tej broszury leży na wskazaniu sposobów unikania gruźlicy „A ska 3, m. 1. 1381-3 c Przyjechała słynna WNZNZYZNZNZNZNA i introligatorskie szybko i dokładnie. 

: przy sm płucnych względnie na zwalczaniu już wykrytej tej plagi ludz- ® S EAS i wrožka ы chiromantka Po ieraicie GOA, koa 

: ości). A 2 в * 

P.S. Zamiejscowych przy korespondencji upraszamy o dołączanie do listów Pokó nego świe- wnuczka Lenorman; co wróżyła dla Napo- p J 3 K LĄŽKI 1 BROSZURY, 
żo odremontowany Z 0- Ligę Żeglugi TABELE, BILETY, PLAKATY, 

° portorji. i 
Księgarnie, zwłaszcza kresowe,. zechcą łaskawie kierować swe zamówienia pod 

adresem: WILNO, Królewska 1, Księgarnia Stowarz. Naucz. 
Polskiego (telefon 314). Konto P.K. O. 80.180. ' 1090 

leona: Przepowiada przyszłość, o miłości, są- 
dowe sprawy i t. d.. Adres: naprzeciw Krzy- 
ża, ul. Młynowa 21—6, w bramie a. 

DRUKI KOLOROWE I ILUSTRACYJNE 
CENY NISKIE. L/ 

WYKONANIE DOKŁADNE | SUMIENNE. 

sobnem wejściem przy 
inteligentnej rodzinie. Ul. Morskiej i Rzecznej 
Jakóba Jasińskiego l. 

! ] 
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Redaktor odpowiedzialny Michał Szukiewick 

          
  

Wydawca Tow, Wydaw, „Pogoń” sp, z ogr. odn, Drak. „Pax“, ul. św. Ignacego 5. Tel, 8-93,   
 


