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Wielkie dzieło. 
Z okazji rozpoczęc 

Poniżej zamieszczamy pierwszy 
artykuł, omawiający dorobek szkol- 
nictwa na Ziemiach Północno-Wschod- 
nich. Następny artykuł, wyczerpujący 
całokształt poruszonego tematu, po- 
jawi się w jednym z najbliższych nu- 
merów naszego pisma. Red. 

Jeżeli liczyć jako pierwszy własny 

rok nauki, zasnuty oparem krwi i dymem 

zgorzeli wojennej rek 1918, było ich w 
odnowionem Państwie naszem dziesięć. 

Nic to, że pierwsze upływały wśród 

niedostatku, który by odanalować, trzebaby ; 
użyć kolorów nędzy, plag i wszelakich klęsk ; 

wojennych; że brakło najskromniejszych 

pomieszczeń na szkoły, ławek dla dzieci, 

pieniądza na książki, izb mieszkalnych dla 

nauczycieli. 

Rzucana ręką nietyle wprawną, ile 

powodowaną najlepszą wolą, szła siejba. 
Pzdalo ziaruo oświaty, nieskrępowanej 
żadnym przymusem, w otwarta łono, głod- 

ne za długie lata i dziesięciolecia. 
Szedł siew z roku na rok: gdy pań- 

stwo utrwalało swój byt tynem go z zew- 

mątrz otaczając, gdy z ziem okralnnych 

dopieroco znikał szynel otcego Żołnierza, 

wśród wstrząsów skromnej szalupy, rzuca 

nej wzburzonemi fslami zdarzeń, nawrotów 
wojennych i ciężkich prób gospodarczych. 
Takiej pracy upłynął lat dziesiątek. 

Odtworzyć iej koleje w porządku lat 

poszczególnych tu, na Ziemiach Półaocno* 

Wschodnich, ściślej zaś mówiąc w Wilef- 

szczyźnie, nie jest rzeczą łatwą. Niedawne 

czasy działaln ści Sekcji Oświecenia Za- 

rządu Cywilnego Ziem Wschodnich i okres 

Departamentu Oświaty b. Litwy Środkowej 
są już okryte zasłoną historji. Dopiero 0d 
chwili organizacji Kuratorjum Szkolnego 

można z roku na rok śledzić pracę w 

dziedzinie organizacji szkolnictwa i sze- 
rzenia oświaty. 

Szkolnictwo powszechne. 

Z zestawień cyfrowych wynika, na- 

ogół zresztą także w innych gałęziach da- 

jące się stwierdzić zjawisko, że od r. 1922 
wzrost liczby szkół powszechnych w woje- 
wództwie wileńskiem był tylko  nieznacz- 

"my. Gdy w wspomnianym roku liczono 
ich 1853, było z koficem ubiegłego roku 

1405, przybyło więc w ciągu pięciu lat 52 

szkół. 
„, Jest w tem jednakże zbudzenie, zmie- 

niające zupełnie wymowę cyfr. W początko- 

wych latach nastąpił bujny rozrost szkol- 

nictwa powszechnego, był to jednakże 

wzrost iłościowy. Organizacyjnie przed- 
stawiały się stosunki brakliwie. 

Nie wszystkie szkoły znane staty- 
styce w rcku 1922 były pozycjami czyn 

nemi, nie wszystkie zaś czynne stały na 
poziomie wymogów. 

Dopiero więc następne lata przyniosły 

utrwalenie tworów słabych, względnie na- 
wet papierowych, przedewszystkiem zaś 
pogłębienie. Wśród 1242 szkół publicz- 
nych Wileńszczyzny było w roku 1927 już 

173 wyżej zorganizowanych t. į. trzy—i 
więcej klasowych, a 304 szkół dwuklaso- 
wych, 

NIEZALEŻNY ORGAN DEMOKRATYCZNY. 

  

IETRO pierwszy dzień wyścig 
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Dziš WIELKI KOŃCE 
SYMFONICZNY 

о эц ок В WYLĘZYWSKIKOO 

Wejšcie na Koncert 

bez żadnej dodatkowej opłaty. 

la roku w szkołach. 

Nierównie wymowniejsze jest po- 

równanie cyfr obecnych z przedwojenne- 

mi. Na obszarze, na którym istniało w 
ostatnim roku szkolnym 1405 szkół było 

w 1913 roku 765. Przyrost w stosunku do 

czasów panowania rosyjskiego wynosi za- 

tem 84,1"/g. 

Jeszcze wyraziściej przedstawia się 

liczba uczniów. Gdy w roku 1913 ucięsz- 
|czało do szkół powszechnych 50 549 dzie 

ci, w roku 1927 było ich 117,005, w tem 

zgórą sto sześć tysięcy w samych tylko 

; szkołach publicznych. Przyrost. tu osiągnię- 
ty wynosi 131,5'/9, 

Że zaś wedle przeprowadzonego spi- 
su dzieci było ich w województwie w tym- 

samym roku w wieku szkoły powszechnej 

126.429, wynika iż w całem województwie 

wileńskiem niespełna dziesięć tysięcy dzie- 

cl nie zazmawało jeszcze dobredziejstwa 

oświaty. Gdybyśmy zaś liczbę tę nawet 

;podwoili, stosunek nieobjętych szkełą do 

dzieci w wieku szkolnym nie będzie więk- 

Say niż 20%. 

Po dziesięciu latach pracy można 

przystąpić w Wileńszczyźnie do realizacji 

przymusu szkolnego, jako postulatu prak- 

tycznego i to stanowi sukces tak doniosły, 

i że należy go zapisać na pierwszej karcie 

księgi spraw Wileńszczyzny. 

+ 

  

  

   

IPOD PROTEKTORATEM MAIZZAŁKA 
JOZEFA PIŁ/UDZKIEGO    

Gebethner i Wolff | 5-la 
Księgarnia— Wilao, ul. Mickiewicza 7. 

  

KSIĘGARNIA 

fiebethnera: i: Wolfa | 5-Ki 
w Wilnie, ul. Mickiewicza 7. 

į KSIĄŻKI. NUTY. PISMA. 

8-kl. Humanistyczne Koedukacyjne 

Gimnazjum E. Dzięcielskiej 
z prawami szkół państwowych. 

Ul. Ad. Mickiewicza 22. 
Przyjmuje zgłoszenia do egzaminów wstępnych do kl. I-VII. 

Kancelarja czynna codziennie od godz. 11—2. 

Przy gimnazjum 3-klasowa szkoła powszechna. 
Egzaminy wstępne odbędą się od 2-g0 do 5-go września. 

    

  

PIERWIZE ŁA 
TARGI POŁNOCNE_ 

AWA i 

R 

1     

  

  

2731-0 

  
    
Instytut Pank Kandlowo-lospodarezyti 

w Wilnie. 
Wydziały: I) Ogėlno-Handlowy, 2) Rolniczo-Handlowy 

3-letni kurs nauki. 
Wstęp dla osób płciobojga po 6 klasach gimnazjum lub ukończeniu szkoły handlowej. 

Sekretarjat czynny od g. 8—14 i od 16—18. WILNO, ul. MICKIEWICZA 18. 2759 3 
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Echa z Genewy. 
Woldemaras u Schuberta. 

GENEWA, 31, VIII. (ATE.) Premjer Woldemaras i poseł litewski w Berlinie Si- 

dikauskas przyjęci byli dn. 30 go bm. wieczorem przez podsekretarza stanu von 

Schuberta. 

Litwini nie spodziewają się rokowań z Polską. 

    

    Po zerwabiu tamy rosyjskiej poply- ; 
į nęla głębokim nurtem potrzeba polskiej ; 
(oświaty. Przed piętnastu laty uczyło się w: 
| rosyjskim jęyku pięćdziesiąt tysięcy dzieci | 
: Wileńszczyzny, onegdaj zaś pobierało na-y 
ukę w języku polskim na obszarza wo* 

jewództwa wileńskiego i nowogródzkiego 

184.310 dziaci w 2164 szkełach. Równo- 

cześnie uczęszczało 23.689 dzieci do szkół 
z językiem nauczania innym aniżeli polski. 

Kruchości kultury rosyjskiej i jej ob- 

jektywnych potrzeb dowodzi. najdosadniej 
fakt, że w roku szkolnym 1927/8 były w 

całej Wileńszczyża'e i Nowogródczyźnie tyl- 

ko dwie szkoły powszechne z rosyjskiem 

językiem nauczania (w tem jedna z języ- 
kiem polskim i rosyjskim) o 159 dzie- 

ciach. 
Można zastanowić się, i nawet głębo- 

ko, nad cyframi, które dotyczą szkolnictwa 
mniejszościowego. Można zapytać czy ilość 

tych szkół, których razem było w ubiegłym 
roku na ziemiach północno-wschodnich 299, 
w czem 190 utrzymywanych prywatnym 

wysiłkiem, odpowiada aspiracjom i tęskno- 

cie narodowych mniejszości, zamieszkująt 

cych kraj w barwnym zespole, można na- 

wet zgóry dać na to odpowiedź przeczącą. 

Lecz niepodobna naruszyć tego, że 

polskie szkolnictwo powszechne zmontowa- 
ne zostało w ramach i skali zgodnej z na- 
rodowo-politycznym obrazem kraju i wymz- 

ga dalszej intensywnej rozbudowy. 

jak bańka mydlana prysło kłamstwo 

o rusyfikacji ziem litewsko-bialoruskich, 

nad którą mozoliło się w przedostatnim 

roku przedwojennym 1768 nauczycieli w 

samej tylko Wileńszczyźnie. Ich następcom 

BERLIN. 31. VIII. (Pat.). „Kreuzzeitung* donosi z Genewy, iż koła litewskie nie spodzie- 
wają się żadnych nsrad w sprawie polsko-litewskiej przed przyszłym tygodniem. Dziennik twier- 

zi dalej, na zasadzie informacji kół litewskich, że e bezpośrednich rozmowach polsko-litewskich 
nie może być mowy. 

Stanowisko Łotwy w konflikcie polsko -litew. 
RYGA, 31-VIII. (Pat). Minisier Spraw Zagranicznych Balodis w dniu dzisiejszym 

udzł się do Genewy na sesię Ligi Narodów. W czasie nieobecności zastępować go bę- 
dzie minister Oświaty Tentel. Przed wyjazdem minister Balodis udzielił wywiadu 
przedstawicielom prasy, wktórym zaznaczył, że nie jest wiadomem czy sprawa konfliktu 
polsko litewskiego» będzie poruszona w Lidze Narodów. W każdym .bądź razie Łotwa 
zachowa w spor.e s.aaowisko neutralne i dążyć będzie do załatwienia konfliktu, któ- 
rego zakończenie jest ćlx Łotwy ważne ze względów tranzytowych. W sprawie paktu 
Kelloga minister oŚri:dczył, że rząd łotewski przesiał rządowi estońskiemu swój pro- 
jekt odpowiedzi ra sa roszenie przyłączenia się do paktu w celu  zgodnienia odpo- 
wiedzi obu rząców. 

Liga Narodów a doktryna Monroe go. 
GENEWA, 31 VIil (Pat) Rada Ligi Narodów kontynuowała na tajnem posie- 

dzeniu popołudnio+em dyskusję nad prośbą rządu repubiiki Costa Rica © spre- 
cyzowanie stanowiska Ligi Narodów wobec doktryny Monroego. 

Woldemaras na śniadaniu u posła sowieckiego 
KOWNO, 31.VIII (Ate). Oficjalna litewska agencja telegraficzna „Elta* donosi, 

jż w przeddzień wyjazdu premjera Woldemarasa do Genewy odbyło się na jego 
cześć Śniadanie w poselstwie sowieckiem, wydane przez posła sowieckiego w Kow- 
nie, Arosjewa. W śniadaniu wziął udział poseł litewski w Moskwie, Antruszaitis. 

Śniadanie to wywołało wiele komentarzy w tutejszych kołach politycznych. 

TENS IIKS TTT TIKRAI TSV в se ‚ 

ludności, chowanej świadomie i celowo w] kwalifikacje zawodowe, a 12 zakładów 

analfabetyźmie. kształcenia nauczycieli wychowywało nowe, 

Restauracja Polski oznacza renesans młode siły, a otrzymamy pobieżnie, lecz 

w dziedzinie oświaty szkolnej. Pracuje oko | wiernie nakreślony obraz stosunków w naj- 
ważniejszej gałęzi oświatowej, w dziedzinie 
szkolnictwa ludu. 

ło tego falanga nauczycielstwa, która mi- 
mo i wbrew kryzysom i gospodarczym 
klęskom liczyło w województwie wileńskiem 
z koficem ubiegłego roku 2627 (wzrost w 

w całym zaś Okręgu Szkolnym 4618 na-     przypadła praca wydobywania z ciemnoty uczycieli. Dodajmy, że 85,1% pesiadało 

Dr. Adolf Hirschberg. 

Dane statystyczne, przytoczone w artykule 
stosunku do stanu w r. 1913 o 48,6%), | niniejszym, zaczerpnięto z tablic Kuratorjum O.S. 

Wileńskiego na Wystawie Regjonalnej. 

w komyth w Pośpieszee z fofaliraforem == 
oczątek o godz. 2-ej m. 30. 
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Podręczniki Szkoln 
Księgarnia 

W. Makowskiego 
ul. Ś-to Jańska Nr 11. 

(Firma egzystuje od 1893). 

ro oddt, Polska Szkoła Początkowa 
Haliny Siewiczowej 

| Racjonalne przygotowanie do szkół 

średnich. Zapisy dzieci codziennie od | 

3 do 6 popoł. w kancelarji szkoły | 

ul. Uniwersytecka 1. 

  

  

KOLEKTURA LOT. PAŃSTW. 
W. Makowskiego i Sp. 

ul. Ś-to Jańska Nr. 11. 
przypomina, że ciągnienie V kl. rozpo- 
czyna się 6 Września. Ostatni termin 
wykupu 4 września. 2798 

° 

Dzień polityczny. 
Prezes Rady Ministrów prof. Bartel 

otrzymał z Częstochowy następującą de- 
peszę: 

„Siedmiotysięczna pielgrzymka  dje- 
cezjalna organizacyj religijnych z djecezji 
płockiej z okazji 10-lecia zmartwychwstania 
Polski oddaje hołd Matce Chrystusowej na 
Jasnej Górze, modli się do Boga na inten- 
cję Ojczyzny i jej rządu, obraduje nad roz- 
wojem katolickim Polski i przesyła Waszej 
Ekscelencji wyrazy czci oraz najlepsze ży» 
czenia w pracy nad wszechstronnym rozwo- 
jem katolickiej Polski“, 

      
  

Na Targi Wschodnie do Lwowa wy- 
jeżdża 10 września grupa dziennikarzy wie- 
defńskich. Wycieczkę dziennikarzy popro- 
wadzi kierownik wydziału prasowego przy 
poselstwie polskiem we Wiedniu Edmund 
Parnes. 

* 

Wczoraj o godzinie 8 min. 45 rano 
pociągiem pośpiesznym z Warszawy prze- 
jeżdżał przez Lwów minister komunikacji 
inż. Alfons Kuhn udając się na inspekcję 
Dyrekcji Kolejowej Stanisławowskiej. Ze 
Stanisławowa przybędzie p. minister w nie- 
dzielę 2-go września rano do Lwowa gdzie 
weźmie udział w uroczystem -twarciu Tar- 
gów Wschodnich. 

Kronika telegraficzna. 
|, m W czasie gwałtownego huraganu w 

miejscowości Monza, we Włoszech zginęło 9 
osób, a 40 było ranionych. Setki osób doznały 
obrażeń, Straty znaczne Huragan powyrywał wie- 
le drzew z korzeniami i zniszczył połączenia 
telefoniczne. 

= Pogrzeb marszałka Favol'a przy licz- 
mym udziale wszystkich najwybitniejszych 05o0- 
bistości odbył się w dniu wczorajszym w Paryżu. 

= Sir Austin Chamberlain odjechał wczo- 
raj do Liverpoolu skąd uda się w dłuższą podróż 
morską w celu poratowania zdrowia. 

— Zbieg polityczny Cezary Rossi dostał 
się potajemnie na da włoskie do Campion 
na granicy szwajcarskiej. Został on aresztowany 
= z towarzyszącą mu niejaką Małgorzatą 

uran. 
= |V kongres Europejskich Mniejszości 

Narodowych zakończył wczoraj w Genewie swe 
prace. 

— W fabryce dynamitu w Hcutleur nas- 
tąpił wybuch skutkiem którego 8 osób zostało 
aabitych, a około 20 odniosło rany. W liczbie 
tych ostatnich znajdują się 4 osoby ciężko ranne. 

— Specjalna komisja Zgromadzenia Na- 
rodowego w Albanji zajmująca się sprawą refor- 
my konstytucji przedstawi Ja Zgromadzeniu 
sprawozdanie dotyczące proklamowania Achmeda 

  

  Zogu królem Albanji, 
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Skarga Tymcz. Komitetu Lit. w Wilnie. 
Tymczasowy Komitet Litewski wysto- 

sowal do Generalnego Sekretarza Ligi Na- 
rodów tełegram treści następującej: 

Genewa, 
Do Sekretarza Ligi Narodów 

sir Drummonda. 

Rząd polski w r. 1927 drogą represji poli- 

tycznej przeciw Litwinom zamknął jedyne litewskie 
miekki nauczycielskie w Wilnie i w roku bie- 

żącym nie daje pozwolenia na otwarcie go. Ucz- 
niowie pozostają bez nauki, społeczeństwu litew- 
skiemu nie daje się możności przygotowania na- 

uczycieli szkół powszechnych, litewskie szkoły 

powszechne są zamknięte rzekomo z powodu 
niewykwalifikowanych nauczycieli. Prosimy Se- 
kretarjat o zaopiekowanie się litewskiemi szkoła- 
mi w Wileńszczyźnie, przedewszystkiem zaśj— 
litewskiem seminarjum_nauczycielskiem w Wilnie 
Towarzystwa „Rytas“. Towarzystwo „Rytas* upra- 
wia jedynie = kulturalną. | 

rezes Wileńskiego Tymcz. Komitetu 
Litewskiego: 

Konstanty Staszis. 
Sekretarz: 

Rafał Mackiewicz. 
Wilno, 1928. VIII. 29. 

Depeszę tę trakiować należy niewątpii- 
wie, jako posunięcie polityczne związane 
ściśle z ogólną polityką Litwy i potrzebne 
do zdyskontowania przez p. Woldemarasa, 
którego sytuacja w Genewie nie jest zbyt 

przyjemna. 
Nie byliśmy zwolennikami zamykania 

szkół litewskich nawet jako sposobu wyka- 
zania absurdalności stosunków pomiędzy 
Polską i Litwą, a tembardziej jako odwętu 
za całkowite zniszczenie polskiego na Li- 
twie szkolnictwa. 

Zastosowane we wrześniu r. ub. re- 
orsje przyjęliśmy z ubolewaniem jako akt 
przejściowy w akcji naszego rządu zmierza- 
jącej do wprowadzenia normalnych stosun- 
ków między Polską a Litwą a co za tem 
idzie do wprowadzenia poprawnego usto- 
sunkowania się władz litewskich do potrzeb 
kulturalnych znękanego naszego społeczeń- 
stwa na Litwie. 

Kiedy akcja ta, napotkawszy na przesz- 
kody, zaczęła się przewlekać, całą duszą 
poparliśmy starania powstałego litewskie- 
go Tow. „Kultura“ о koncesję na semi- 
narjum i szkoły i cieszyliśmy się, kiedy 
starania te zostały uwieńczone pomyślnym 
skutkiem, albowiem Tow. „Kultura” kon- 
cesje otrzymało. Szereg Litwinów wileń- 
skich demokratycznie usposobionych spe- 
cjalnie zwracało uwagę na konieczność о- 
trzymania koncesji przez Tow. „Kulturę“ 
a mie „Rytas* uzasadniając to tem, że 
tow. to nieoficjalnie seminarjum takie już 
prowadzi i t. d. 

Poniewsž Towarz| „Kultura“ przed- 
stawilo się, jako stowarzyszenie grupujące 
czynniki demokratyczne, a razem z tem w 
swej nienawiści czy ignorancjiprzynajmniej 
do miejscowych, krajowych czynników 
mniej zaawansowane, przeto władze mia- 
ły pewną rację powierzać wychowanie mło- 
dzieży czynnikom tym właśnie, a nie in- 
nym, nie Rytasowskim, które wypróbowa- 
ne już zostały w akordowaniu politycznej 
myśli Kowna. 

Zresztą, czyż rzeczą władz polskich 
czyż rzeczą przedstawicieli polskiego tu 
społeczeństwa, którzy o otwarcie seminar- 
jum się starali, jest zajmowanie się ukła- 
daniem stosunków między chadekami litew- 
skimi u demokratami?... 

Dziś czytamy skargę o pokrzywdze- 
niu „Rytasa* i mimo to, że podpisał ją 
prezes Wil. Tymcz. Komitetu Litewskiego; 
na podstawie wyżej przytoczonych faktów 
możemy stwierdzić, że jest to skarga tylko 
odłamu litewskiego społeczeństwa w Wilnie, 
z którą drugi odłam, ten właśnie, który starał 
się o to, by wyprzedzić w otrzymaniu kon- 
cesji pierwszy, jeżeli jest uczciwy, solida- 
ryzować się nie może. 

Możemy sobie równie dobrze wy- 
obrazić podobny przykład z dwiema oświa- 
towemi instytucjami polskiemi, które daj- 
my na to gdzieś tam, w jakiemś miastecz- 
ku, starają się o koncesję na polską pry- 
watną szkołę. Koncesja może być jedna. 

X. otrzymuje ją dla tych czy innych wxglę- 
dów Tow. X. Czyżby mogło to upoważnić 
Tow. Y do dowodzenia, że tu krzywdzą 
Polaków?| 

U Litwinów tu jednak każdą rzecz, 
każdy drobny szczegół, jeżeli to tylko | st 

potrzebne do intrygi jakiejś, do pop: « 4 

wrogich względem Polski tez kowieńsk.:£. 
rządu, używa się, jako tematu do alarmu 
przed Światem o krzywdzie Narodu Litew- 

skiego, guębieniu i t. d. 

Tak przywykiiśmy już do tego tonu 

alarmowego do przesad, a czasem wyłącz- 

nie zmyśleń, że przestało to robić wraże- 

mie. Wszak niedawno czytaliśmy w artyku- 

łsch jednego z goszczących Wilnie 12 sierp- 

mia dziennikarzy litewskich, którego o sto- 

sunkach informowali przecież tutejsi Litwi- 

ni, że „ruin na Zamkowej Górze Polacy nie 

restaurują bo pragną, aby się zwaliły, gdyż 
przytłaczają im one polską duszę". Nie 

przypuszczamy, ażeby Litwini tutejsi, a 

szczególnie p. Karazija, u którego byli na 

przyjęciu,tak informował szanownego gościa, 
ale trudno, ażebyśmy mieli przekonanie, 
że informacje wileńskich Litwinów choć 
odrobinę przyczyniły się do zdjęcia goś- 
ciom z Kowna bisłma z Oczu i do przyj- 

rzenia się Wilnu takiemu, jakie jest, a nie 

takiemu, jakie ich niezbyt mądrzy nauczy- 

ciele kazali sobie wyobrazić. 

OZ 9-5 

Litwa nie zgadza się ma ingerencję Ligi 
Narodów. 

Korespondent „Epoki* uzyskał z dru- 

gim delegatem litewskim w Genewie Si- 

dzikauskasem wywiad w sprawie rokowań 

polsko-litewskich oraz w sprawie ewentu- 

alnej ingerencji Ligi Narodów. Na pytanie 

korespondenta, czy Litwa przyjmie inge- 

rencję Ligi w sprawie rozwiązania sporu 

j polsko-litewskiego, delegat litewski oświad- 
; czył: 

; „Rokowania między Polską i Litwą 

są obecnie w toku i nie są bynajmniej 

skończone. Los ich leży wyłącznie w rę- 

kach stron rokujących. Ingerencja Ligi jest 

tu poprostu niemożliwa. , Nie wiem zresz- 

tą, z jakiego tytułu taka ingerencja Ligi 

miałaby nastąpić". 
A więc Litwa odrzuca interwencję Li- 

gi—zapytuje dziennikarz. 
Godzi się tylko na medjacje — odpo- 

wiada Sidzikauskas. — Arbitralny głos Ligi 

uważa Litwa w tej sprawie za niepożadany 

i wręcz niemożliwy. 
  

Niemiecko-estońskie rokowania gospodarcze. 
BERLIN, 31.VIII (Pat). Jak donosi 

prasa berlińska, poseł niemiecki w Estonii 
zakomunikował ministrowi Spraw Zagra- 
nicznych, że Niemcy gotowe są zgodnie z 
propozycją Estonji podjąć rokowania go- 
spodarcze niemiecko-estońskie w Tallinie w 
pierwszej połowie września. „Berliner Ta- 
geblatt“ komentuje to jako objaw ustępli- 
wości niemieckiej ponieważ Niemcy 1ga- 
dzają się na podjęcie rokowań gospodar 
czych, nie czekając na załatwienie kwestji 
odszkodowań dla wywłaszczonych obywa- 
teli ziemskich w Estonji. Dziennik wyraża 
nadzieję, że rokowania w sprawie tych Ood- 

iszkodowań nie utrudnią zbyt rokowań han- 
dlowych i że w obu tych sprawach dojdzie 
do jakiegoś kompromisu. 

Jan Bulhak 
ARTYSTA-FOTOGRAF. 
Jagiellońska 8, telefon 968, przyjmuje 

od godz. 9—6 8140 

  

w rŁEŃ ski MR basas 

Meksykańskie metody na Litwie. 
RYGA, 31.Vill (Pat). Kowieński korespondent „Jaunakas Zinas* donosi, że w 

tych dniach kilku uzbrojonych ludzi uprowadziło w Szawlach redaktora miejsco- 
wego tygodnika, dotkliwie pobiło go i zmusiło do podpisania jakiegoś papieru o 
nieznanej mu treści, poczem porzucili go na drodze. Podjęte przez policję poszu- 

kiwania sprawców napaści nie odniosły skutku. Przypuszczają, że chodzi tu o akt 

zemsty, albo o napaść polityczną. 4 

Francusko-angielski układ morski. 
PARYŻ, 31.VIII (Pat). Le Matin ogłasza wywiad z ministrem marynarki Ley- 

guesem, który oświadczył, że rządy w Waszyngtonie, Tokio i Rzymie posiadają 
już od ośmiu dni całrowity tekst francusko-angielskiego układu morskiego. Mini- 

ster dodał, że układ ten nie zawiera żadnej klauzuli tajnej i nie przewiduje współ- 
działania © charakterze wojskowym i morskiin, a wreszcie nie zmierza bynajmniej 

do narażenia na szwank układu waszyngtońskiego, który Francja pragnie ściśle 
uszanować. 

Pakt Kelloga. 

do paktu Kelloga. 

rem w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. 

potępiającego wojnę i 

Waszyngtonowi. 

stycznego, osiemdziesiąt tysięcy żołnierzy 

BERLIN. 31. VIII. (Pat). Do pism tutejszych 
donoszą z Genewy, że policja włoska aresztowała 
wczoraj w miejscowości Campion nad jeziorem 

cjalistycznego do parlamentu włoskiego S. p. 
Matteottiego, emigranta włoskiego Cezarego Ros- 
siego. Cezary Rossi, który w swoim czasie u- 
ciekł do Paryża, broniąc się przed oskarżeniem 
o udział w morderstwie wskazsł na premiera Mus- 
soliniego jako na inicjatora zamachu na posła 

stytucji albańskiej. 

ty. Policja aresztowała kilkanaście osób. 

Irredentystyczae wystąpienie Ukrajńca na 
kongresie mniejszości. 

GENEWA, 31.VIIl (Pat) Otwarty 
29 ub.m. IV kongres mniejszości narodowych 
odrazu wstąpił w fazę krytyczną, zajmując 
bardzo ostre stanowisko przeciwko Lidze 
Narodów, której zarzucił obojętność wobec 
praw narodowych i kulturalnych postulatów 

mniejszości. Wybitnie izredentystyczny i an" 
typaństwowy w stosunku do większości 
państwowych charakter kongresu zaznaczo* 
ny został w sposób jaskrawy przez wystą- 
pienie delegata utraińskiego Lewickiego, 
który w swej deklaracji oświadczył, że re- 
prezentowana przez niego mniejszość ukra- 
ińska dąży do własnej państwowości i pod 

tym kątem widzenia traktować musi rów- 
  

Akces do paktu Kelloga. 
MOSKWĄ, 31.ViII (Pat). W dniu dzisiejszym Litwinow wręczył ambasado- 

rowi francuskiemu Herbette, notę rządu sowieckiego w sprawie przystąpienia ZSRR. 

ANGORA, 31.VII1 (Pat). Zsproszenie do przystąpienia do paktu Kelloga zostało przychylnie 
przyjęte w kołach rządowych. Rząd zajęty jest badaniem tekstu paktu złożonego wczoraj wieczo- 

BIAŁOGRÓD, 31.VIII (Pat). Minister Spraw Zagranicznych Szumenkowicz przesłał wczoraj 

osłowi Stanów Zjednoczonych w Białogrodzie odpowiedź na zaproszenie do przystąpienia do paktu 

elloga. W odpowiedzi tej rząd jugosłowiański wita przychylnie ideę Kelloga oraz realizację paktu 
oświadcza, że gotów jest do natychmiastowego podpisania paktu. 

WIEDEŃ, 3L.VIII (Pat). Wczoraj popołudniu odbyło się posiedzenie austrjackiej rady ministów. 

Na wniosek kanclerza Seipla uchwalono przystąpienie do paktu Kelloga, podpisanego 27 sierpnia br. 
w Paryżu. Uchwała ta ma być przedłożona jak najrychlej parlamentowi. | 3 

BUKARESZT, 31.VIII (Pat). Rada ministrów postanowiła jednogłośnie przystąpienie Rumunji 
do paktu Kelloga. Wiadomość o tej decyzji będzie jeszcze dzisiaj notyfikowana telegraficznie 

Ręka Sowietów w Chinach. 
SZANGHAJ, 31.8. (Pat.). Celem wyraźnego zadokumentowania przez Syna zmar- 

łego Czang-Tso-Lina, Czang-czue:Liangs, chęci popierania chińskiego rządu nacjonali- 
mandžurskich zostało skoncentrowanych 

lw Mandżucgji. Prócz tego dziesięciotysięczay oddział tych wojsk maszeruje w kierunku 

Khailar dla obrony zachodniego odcinka wschodnio-chińskiej linji 

taakom oddziałów mongolskich, które, według źródeł japońskich, podżegane są przez 

Borodinai innych agentów III Międzynarodówki. 

Aresztowanie rzekomego zabójcy Matteottiego. 

kolejowej przeciw 

Matteottiego. Z Paryża Rossi wyjechał następnie 
do Szwajcarji i tu zamieszkał w kantonie Tes- 
sin. W chwili aresztowania Rossi znajdował się w 

Lugano oskarżonego © zamordowanie posła so- | towarzystwie pewnej damy, którą policja również 
aresztowała. Jednak wedle krążących wersyj da- 
ma ta miała być agentką policji włoskiej, która 
też namówiła Rossiego aby ten udał się na wy- 
cieczkę automobilową do Campion gdzie policja 
włoska urządziła na Rossiego zasadzkę. 

Operetka albańska z przeszkodami. 
WIEDEŃ. 31. 8. (Pat.). United Presse donosi z Białogrodu, że odroczenie proklamowania 

Achmeda Zogu królem albańskim tłumaczą w ten sposób, iż rząd angielski zspytał w Tiranie, czy 

państwa sąsiadające z Albtnją poinformowane zostały o zamierzonej zmłanie konstytucji i czy się 

na nią godzą? Z Tirany nadeszła odpowiedź z początku potwierdzająca. Później jednak rząd an- 

gielski stwierdził, że ani w Białogrodzie ani w Atenach nie notyfikowano zamierzonej zmiany kon- 
Z tego powodu poseł anglelski złożył protest przeciwko proklamowaniu królem 

Achmeda Zogu przed nadejściem na to zgody Grecji i Jugosławii. 

Aresztowania w Białogrodzie. 
BIAŁOGROD, 31.Vil! (Pap). Policja białgorodzka dokonała dzisiaj szeregu rewizyj w siedzi- 

bie bojówki komunistycznej. Znaleziono liczne broszury, korespondencją i rozmaite tsjne dokumen- 

nież swoje postalaty kulturalne na obecnym 
kongresie. W každym razie już pierwszy 
dzień kongresu udowodnił niezbicie, że 
g'ucy mnlejsześciowe z grupą pelską i duń- 
ską z Niemiec na czele, które w roku ze- 
szłym opuściły kongres z powodu zaryso- 
wujących się w nim tendeucyj sprzecznych 
z iateresem prawdziwej ochrony mniej- 
szości na gruncie lojalności wobec wię- 
kszości, znalazły na obecnym kongresie 
całkowite potwierdzęnie słuszności swej 
taktyki, Wszystko zdaje się wskazywać na 
to, že kongres mniejszości narodowych 
organizowany pod opieką Ligi Narodów 
zwrócił się z całą swą gwałtownością prze” 
ciwko Lidze rozbijając usłlowania między- 
narodowego porozumienia co do praw 
mniejszości narodowych. 
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rate regionalne Jedynki. 
Posiedzenie grup parlamentarnych 
B. B. W. R. Wileńskiej I Nowo- 

gródzkiej. 

W dniu 31 sierpnia r. b. odbyło się 
w Wilnie wspólne posiedzenie członków 
Grup Parlamentarnych B.B.W.R. Wileń- 
skiej i Nowogródzkiej pod przewodnict- 
wem p. senatora W. Abramowicza. 

Posiedzenie poświęcone było omó- 
wieniu spraw organizacyjnych, interesują- 
cych obydwie grupy. Między innemi poru- 
szane były sprawy oryanizacji Lidzkiego 
okręgu wyborczego i pracy posłów z tego 
Okręgu, obejmującego powiaty, wchodzące 
w skład województw Wileńskiego i Nowo- 
gródzkiego, oraz sprawa utworzenia wspól* 
nej dla obu grup Komisji wniosków usta- 
wodawczych, której zlecono opracowywanie, 
opinjowanie i ostateczną redakcję projek- 
tów ;ustaw zgłaszanych przez członków 
obydwu grup. 

Do Komisji wniosków ustawodaw- 
czych zostali wybrani pp. senatorowie W. 
Abramowicz i A. Achmatowicz, oraz po- 
seł B. Podoski, przyczem Komisji tej pole- 
cono opracować projskt noweli do ustawy 
do organizacji szkolnictwa oparty na zasa- 
dach, uchwalonych na wspólnem posiedze- - 
niu grup w dnlu 8 lipca rb. 

Po zakończeniu wspólnego posiedze- 
nia obie grupy obradowały osobno, kaźda 
nad swemi sprawami organizacyjnemi. 

  

Kongres mniejszości przeciw Lidze Narodów. 
GENEWA, 31.VIII. (Pat). Kongres 

mniejszości narodowych Europy pozostają- 
cy pod wpływem mniejszości niemieckich 
wypowiedział się przeciwko nominacji urzęd- 
nika hiszpańskiego Ministerstwa Spraw Za- 
granicznych na kierownika Wydziału Spraw 
Maiejszościowych w sekretarjacie general- 
nym Ligi Narodów. Protest ten zbiega się 
z dokonanem właśzie dzisiaj ma poufnzm 
posiedzeniu Rady Ligi zamianiowaniem о- 
wego urzędnika p. Aguirre de Carrera na 
to stanowisko tak, że rezolucja korgresu, 
w którym mniejszości słowiańskie naogół 
udziału nie biorą była wyraźnem wystąpie- 
niem mniejszości narodowych Europy po- 
zostających pod wpływem Niemiec prze- 
ciwko Lidze Narodów. 

  

Pogrzeb marynarzy 2 łodzi L. 55. 
RYGA. 31. VIII. Pat. Z Leningradu dono- 

Szą, że w dniu 30 sierpnia w Kronsztacie nastą- 
piło przeniesienie szczątków zwłok angielskie 
marynarzy, którzy zginęli w łodzi podwodnej Ł 
55 na okręt zafrachtowany przez władze angiel- 
skie. Podczas przenoszenia trumien na statek 
zwłokom oddane były ostatnie honory. 

Wystawiona została warta honorowa. Obec- 
ny był przedstawiciel narkomindiełu, od którego 
przyjął zwłoki konsul norweski. Trumny ze zwło- 
kami marynarzy w dniu dzisiejszym zostały prze- 
niesione w Tallinie na angielski krązownik Cne- 
mpion. W ceremonji tej wzlęli uznał przedstawi- 
ciele rządu estońskiego oraz poselstwo angiel- 
skie. Złożono liczne wieńce. 

  

Lisi dyrektorów stowarzyszeń kupieckich. 
W dalu dzisiejszym przybywają do 

Wiina na konferencję dyrektorowie wszyst- 
kich w Polsce stowarzyszeń przemyslow- 
ców i kupców. Przed konferencją przybyli 
udadzą się na zwiedzenie Targów Północ- 
mych i Wystawy Rolniczej. 

Tegoż dnia wieczorem przybywają do 
Wilna członkowie Rady Naczelnej Zrzeszeń 
Kupieckich w Polsce. 

Ogółem na zjazd przybężzie przeszło 
200 osób, nielicząc licznych wycieczek ku-   pieckich, które również zapowiedziały swój 
przyjazd. 

Dia wszystkich przybywających już 
zawczasu zostały zarezerwowane pokoje w 
hotelach wileńskich. Obrsdy zjazdu, jak 
wiadomo, potrwają w Wilnie dwa dni. 

E. GULBINOWA. 

"1, dasnego, atlantyckiego 
ПЫ 

Sezon ra jasnym brzegu atlantyckim 
trwa w całej pełni—sirojno, gwatno i lud- 
no jest na modnej plaży w Royen. Mały 
Paryż z zastosowaniem swobody morskich 
obyczajów. Royen się bawi: kinz, teatry, 
dancingi, głośne kawiarnie, krzykliwe auta. 
Ao kilkadziesiąt kroków dalej — morze. 
Błękitne, głębokie, niespokojne, objęte sło- 
necznemi blaskami morze. 

Ani mu się dość napatrzeć, ani na- 
dziwować. Ruchliwe jes: i zmienne. Cza- 
sami łsgodne, ledwie szemrze, falami cicho 
wybiega na piasek wybrzeża. Wtedy wy- 

pływają bezpiecznie na jego toń gładką 
liczne, małe łódki rybackie o wielaich 

kolorowych, najczęściej błękitno - złotych 
żaglach. 

Czasami, nie wiedzieć czemu, zaczyna 
się niepokoić — jakiś zły sen zapewne Śni 
się morzu, albo go trwożą jakoweś wspom- 
nienia— Wokoło jest bowiem cicho i ra- 
dośnie. Z błękitu nieba złotem ku niemu 
uśmiecha się słońce. A ono się niepokoi, 
nie wiedzieć doprawdy czego. 

Czasami, gdy wiatry od głębi wiać 
poczną morze się sroży. Groźne | potężne 
rozbija się o skały, pokazuje moc Swoją, 
sieje postrach i budzi zachwyt. A zaraz 
potem zapomina nagle o niedawnym gnie- 
wie, rozpoczyna igraszki fal, staje się roz- 

bawione, prawie zalotne, taneczny nieled- 
wie przybiera rytm—wysoko wyrzyca bryz- 
gi bjałych pian, jakgdyby kaskady białego 
kwiecia. 

Na tem jasnem wybrzeżu przeważają 
barwy złoto-błękitne, lub srebrno białe. 
Złote jest słońce i piasek, błękitne morze 
i niebo. A kiedy słońce w ciągu długich 
godzin bez przerwy ogarnia ocean, jego 
błękitna, ruchliwa powierzchnia pod wpły- 
wem złotej pieszczoty uspokaja się, nieru- 
chomieje, zastyga w toń srebrzystą, poły- 
skliwą, mamiącą obietnicą ukrytych w 

niej skarbów i dziwów, w toń z czaro- 
dziejskiej bajki. Chwila jeszcze, a wyjdą ze 
srebrzystej głębi, fantazją wywołane po- 
stacie zatopionej przed tysiącami Atlanty- 
dy i rozpoczną korowody na gładkiej tafli 
roztopionego srebra. 

Na tem srebrnem wybrzeżu wszystko 
jest radosne, wszystko się cieszy, tu niema 
smutnych twarzy. Wszystkie oczy promie- 
nieją | uśmiechają się ku słońcu, ku mo- 
rzu, ku innym, również rozradowanym о- 
czom. Gdzieś daleko została troska życia 
i codzienne niepokoje. Zapomniane, za- 
grzebane głęboko zostały drobne kłopoty 
i małe, powszednie sprawy. Nie mogą 
znaleźć dla siebie miejsca nad tym ocea- 
nem ze srebra. 

Wszystkie plaże, przyległe do mod- 
nych, w pobliżu Royen leżących miejsco- 
wości kuracyjnych i kąpielowych pełne są 
ludzi, Małe, o złotej barwie namiociki wy= 
rastają tam gęsto jedne przy drugim na 
złotym piasku, niby nowe miasto płócien- 
nych domków. Na plażach tych gwarno 
jest i hałaśliwie, pełno tu jeszcze ech z   

wielkiego Świata, które mącą ciszę przy- 
rody i zagłuszają mowę oceanu. Nieco о- 
podsl leżące „wybrzeże wielkie”, nazwane 
tak dla swej rozległości, jest prawie puste. 
Ująte w ramy z jednej strony oceanu, z 
drugiej wysokich wydm, za któremi zaczy: 
nają się głębokie, niedostępne z powodu 
swej splątanej gęstwy, lasy, ciągnie się ono 
piaszczystą ławą na przestrzeni kilkunastu 
kilometrów. Piasek czysty i gładzony co- 
dzień falami przypływu, tworzy tu ubity, 
równy, jedyny w swoim rodzaju teren, za- 
chęcający do dalekich nadmorskich wy- 
cieczek. 

Sezon trwa w calej pełni. — Więc 
pansjonaty i hotele są przepełnione, a ce- 
ny rosną w myśl zasady, mającej snać Świa- 
towe obywatelstwo: dlaczego nie korzys- 
tzć, kiedy się daje. Towarzystwo jest mie- 
szane. Znaczną większość naturalnie sta- 
nowią Francuzi, pozatem spotyka się Wło- 
chów, Hiszpanów, Anglików jest sporo Ros- 
jan, trochę murzynów, trochę Japończyków 
i kilka osób z Polski. 

O polityce naturalnie niema mowy 
Braterstwo uczuć panuje zupełnie idealnie, 
życzliwość jest całkowita, a wyraża się na* 
zewnątrz, w razie gdy truduości językowe 
przeszkodzą jej wypowiedzeniu, w uprzej- 
mych uśmiechach i gestach. 

Co jednak przedewszystkiem zwraca 
uwagę i pobudza do refleksji, to całe rze- 
sze dzieci — jak gdyby to jasne wybrzeże 
było królestwem dziecinnem. Na złotym 
piasku w czerwonych, lub niebieskich u- 
braniach kąpielowych i białych czapecz- 
kach, opalone, zdrowe, szczęśliwe wykwi- 
tają jak kwiaty. Od tych maleńkich, przy”     

noszonych na rękach biało ubranej niani, 
lub przywożonych w lekkich, zgrabnych 
wózeczkach, aż do takich, co samodzielnie 
budują fortece i jeżdźą konno ra małych 
osiołkach. 

Dzieci! radość matek, 
nadzieja Francji. 

Znaczna część rozmów, myśli, starań, 
zainteresowań dookoła nich, tych przysz- 
łych obywateli, tu się koncentruje. Sprawy 
polityki, lab zagadnienia natury ogólnej 
nie łuteresują nikogo, a jednak jest jedna 
sprawa, która nietylko zainteresowanie, ale 
ożywione dyskusje, z iście francuskim tem- 
peramentem przeprowadzane, zdolna jest 
wywołać. Oto pani w czasie wojny wysz- 
ła zamąż za cudzoziemca. Jest obecnie 
obco-poddaną we własnej ojczyźnie. Ale 
to przecie nic nie znaczy. Zmiana obywa- 
telstwa nie jest wszak zmianą narodowoś- 
ci, a zresztą, gdyby nawet tak, wszak to 
nie są rzeczy tak bardzo istotne. 

Tyle, ach tyle dla mlodej i bardzo 
pięknej pani jest rzeczy ciekawszych i waż 
niejszych w życiu. Ale jej sys? O, syn jej 
musi być Francuzem. — „Francja przecie 
potrzebuje dzieci." I eto odzywa się w niej 
patrjotyzm uśpiony tak głęboko, że na” 
wet nie wiedziała, iż go posiada i oto wy- 
łania się poczucie niesprawiedliwości, krzyw- 
dy wyrządzonej przez prawo zarówno jej, 
jak jej dziecku, jak wreszcie Francji. 

I oto dowiadywać się zaczyna z zain- 
teresowaniem, jaki obrót wzięła kwestja 
zachowania obywatelstwa przez kobietę, 
wychodzącą zamąż za cudzoziemca, na 
rozprawach Ligi Narodów. 

duma ojców, 

rzystają iu w pełni z przywilejów właści 
wych swemu wiekowi. Co więcej, przywi- 
leje te przenoszą się również na ich mat- 
ki. Pari z dzieckiem ma wszędzie pierw 
szeństwo: dla niej jest zawsze miejsce w 
przepełnionym tramwaju, lub autobusie, 
ona najpierw jest obsługiwana przy stole, 
ona jest przecie matką, stąd się należą jej 
specjalne względy. 

, Na ruchliwych ulicach Royen, pe któ- 
rych w tę i tamtą stronę mkną szeregi aut, 
umieszczone są zdaleka czytelne napisy: 
„Szoferzy—uwzga na dzieci!” 

Naprawdę, zdumiewająca, aż do roz- 
rzewnienia jest tu tatroskliwość 0 to mło- 
de pokolenie Francji, w słońcu i radości 
rosnące nad brzegami oceanu. 

Jakiż tu inny, jakiż pogodny kraj! 
Na ruchliwych modnych plażach sto- 

ją w głębi budki i stragany z owocami i 
pieczywem. Może ktoś będzie się potrzebo- 
wał posilić. Kąpiel i ruch na świeżem po- 
wietrzu zaostrzają apetyt. W naszych wę- 
drówkach nadmorskich przechodzimy oko= 
ło jednej budki. Rozmawiamy, jak zwykle, 
gdy nie jesteśmy w obcem towarzystwie, 
po polsku. 

— Może kupić? 
— E, nie warto, zaraz obiad, 
Naraz, tuż przy nas odzywa się obcy 

jakiś głos: 
'-— Warto pani, warto, proszę kupić. 

Skądto? Kto to mówi? Wokoło na prze- 
strzeni kilkunastu metrów niema nikogo 
więcej. A młoda straganiarka, obserwująca 
nas bacznie, uśmiecha się i życzliwie zapra- 
Sza:   Dziecil-— „radość i kwiaty życia*, ko- — Proszę kupić, dobre bułki.
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Žycie gospodarcze. 
O należyte wyzyskanie zadrzewienia miasta. 

Obecny Magistrat m. Wilna postawił 
sobie między innemi za zadanie doprowa- 
dzić do porządku ogrody, boiska sportowe 
i parki miejskie Oraz- postawić na odpo- 
wiednim poziomie zadrzewienie ulic. W 
tym celu zaprosił do Wilna głównego 
ogrodnika m. Warszawy p. L. Danilewicza, 
który w towarzystwie miejscowych rzeczo- 
znawców p. p. architekta Narębskiego i 
Władysława Balukasa dokonał szczegóło- 
wego badania stanu naszych ogrodów, par- 
ków i zadrzewienia miasta, przedstawiając 
w wyniku Magistratowi wnioski, które ma- 
ją doprowadzić Wilno do europejskiego w 
tym względzie wyglądu. Spostrzeżenia i 
wnioski głównego ogrodnika warszawskie” 
go są następujące: 

Zakład hodowlany miejski: Zakład 
ten w najbliższej przyszłości powinien być 
koniecznie powiększony o dwie szklarnie 
hodowlane i jedną do zimowania roślin 
dekoracyjnych, takich jak laury, ewonimi- 
sy, azalje i t. p. Roślin tych nie można 
zastąpić przy dekoracji sal roślinami kwia- 
towemi, budowy zaś dolnych szklarń ho- 
dowlanych wymaga zwiększona produkcja 
roślin kwietnikowych, kwitnących na po- 
trzeby ogrodów i instytucyj miejskich, ta- 
kich jak szkoły, Szpitale. Przybranie bal- 
konów, gmachów miejskich i okien rośli- 
nami kwiatowemi należy do zadań propa- 
gaidowych miasta i powinno byč stosc- 
wane w ramach najszerszych. Dla tych 3a- 
mych celów należy wydatnie powiększyć 
obecną ilość okien inspektowych. 

Szkółki miejskia aczkolwiek niewiel- 
kie, lecz przez umiejętny dobór gatunków 
drzew i krzewów ozdobnych dobrze speł- 
niają swe zadanie. Mając jednak na uwa- 
dze dalszy rozwój zadrzewienia ulicznego, 
wskazanem jest wprowadzenie do zadrze- 
wień większej rozmaitości gatunków drzew. 
Zalecam następującą: lipę srebrzystą (Tilia 
argentes) i lipę omszoną (Tilia tomentosa) 
Oba powyższe gatunki uznane zostały 
przez najwybitniejszych ogrodników miej. 
skich na Zachodzie za najlepsze z pośród 
lip do obsadzania ulic. Dalej zalecam klo- 
na wełnistego (Acer adsecarpum) drzewo 
doskonale znoszące cięcia, z topoli zaś je- 
dynie topolę chińską (Populus simoni). Po- 
siadanie własnej szkółki drzew i krzewów 
ozdobnych daje właśnie możność hodowa- 
nia takich gatunków drzew i o tak wyso- 
kich pniach i koronach, jakich zazwyczaj 
w zakładach ogrodniczych handlowych 
nigdzie niema. Przeto posiadanie własnej 
szkółki przez miasto jest rzeczą konieczną, 
zwłaszcza, gdy w projekcie jest zakładanie 
nowych parków i zadrzewień ulicznych. 

: Obejrzane przeze mnie parki robią 
wrażenie dobre, gdyby nie nadmierne 
zgęszczenie drzew, które bardzo często rzu- 
cają się w oczy. Drzewa rosnące w zbyt 
zwartej masie wzajemnie przeszkadzają s0- 
bis we wzroście, obnażeją się z gałęzi dol- 
nych i skutkiem tego Starsze drzewa mają 
wygląd mieestetyczny, posbawione są swej 
naturalnej ozdoby, j:kiemi są konary od 
dołu. Drzewa w tych warunkach tworzą 
wysokie pnie, których korony znajdują się 
na wysokości kilkunastu metrów od ziemi. 
Należy także, mojem zdaniem, zwiększyć 
ilość kwietników z zastosowaniem roślin 
kwiatowych tworzących plamy barwne. 

Trawniki w swej większości wymaga- 
ją gruntownego przekopania z mawozem 
i obsianie mieszanką traw. 

Góra Zamkowa. Widoki z góry i ze 
zboczy na miasto pozarastały. Drzewa za- 
słaniające widoki bezwzględnie muszą być 
przycięte a piękne perspektywy odsłonięte. 
Dróżki ra zboczach powinny być częścio- 
wo zmienione z zastosowaniem łagodniej- 
szych spadków. Zbocza góry powinny być 
wzmacniane za pomocą roślinności. Do te- 
go celu nadaje się specjalnie leszczyna, 
która na korzeniach innych drzew rośnie 

dobrze i łatwo tworzy zwarte skupiny. Skar- 
Py bardzo strome obsadzać dzikim blusz- 
czem. 

Cielętnik, Góra Zamkowa, Botanicz- 
ny, Bernardyński i Altarja powinny two- 
rzyć jeden wielki park. W tyim komplekcie, 
jednak, teren powystawowy powinien być 
zamieniony na park w stylu architektonicz- 
nym i bardzo umiejętnie złączony z ogre- 
dem Bernardyńskim Jeden lub dwa mosty 
przerzucone ой strony ogrodu Bernardyfi- 
skiego przez Wilenkę do podstawy góry 
Altarji dadzą miastu nowy piękny park z 
rozległemi perspektywami na okolicę Wil- 
na. Park na górze ze względu na konf-gu- 
racię musi mieć charakter parku t. zw. lu- 
dowego, gdzie publiczność swobodnie wy- 
poczywa na trawnikach. Przed zaprojekto- 
waniem wejść i zejść na wyżej wymienio- 
ne góry, należy wykonać plan niwelacyjny, 
s wtedy projekiując wejścia i zejścia bę- 
dzie możaa uniknąć zbędnych robót ziem- 
nych. Będzie to jednak praca trudna i 
kosztowna. 

Plac Łukiski. Dopóki nie będzie zde- 
cydowane zamknięcie placu architekturą — 
projektowanie zsdrzewień na tym placu 
uważam za przedwczesne. Usunąć kramy, 
plac zniwelować urządzić trawniki i przej- 
Ścia, a nawet rabaty kwietne, postawić ław- 
ki ogrodowe — to jest wszystko, coby na- 
leżało narazie zrobić. 

Zwierzyniec. Teren Zwierzyńca falisty 
porosły rzadkim lasem sosnowym najlepiej 
nadawałby się na park ludowy. 

Pod przyszłe targi należy wybrać te- 
ren raczej płaski nie zadrzewiony połączo- 
ny bocznicą kolejową, na którym możnaby 
było zaprojektować park wystawowy w sty- 
lu architektonicznym z dogodnymi i łatwy- 
mi dojazdami do przyszłych pawilonów co 
jest szczegółem niezmiernie ważnym. 

Góra Boujałowa, jako teren pod 
przyszły stadjon jest za ciasny. Raczej na” 
leżałoby na niej urządzić park, w którym 
byłyby liczne place do gier ruchowych dla 
dzieci i młodzieży, a także liczne korty te- 
nisowe. Byłby to park specjalnie dla dzieci 
i młodzieży w wieku szkolnym, którego   

| domów. 

tak brak w Wilnie. Stadjon obliczony na 
kilkanaście tysięcy widzów powinien zna* 
Jeść się za miastem. 

Zadrzewienia uliczne. Zasadniczo 
drzewa powinny być sadzone na ulicach 
wtedy, kiedy chodniki posiadają odpowied- 
nią szerokość. Dla Warszawy szerokość ta 
została oznaczoną na 4 metr. Na większych 
chodnikach dopuszczalnem jest sadzenie 
drzew, ałe tylko w kolonjach willowych 
przyczem zaleca się saózenie drzew słabo 
rosnących. Zadaniem drzew sadzonych na 
chodnikach nie iest tworzenie cienistych 
alei. odbieranie Światła mieszkańcom, miesz- 
kań frontowych do wysokości drugiego lub 
trzeciego piętra. Drzewa uliczne tworzą 
architekturę zieloną, nie mogą one zesła- 
niać architektury monumentalnej, powinny 
one raczej podkreślić i uzupełniać walory 

cbecnei drzewa uliczne nie mogą być po- 
zostawione same sobie, musi nad niemi 
czuwać oko ogrodnika miejskiego, trzyma- 
jące je prawie na jednakowej wysokości w 
ciągu długich lat. Wyjątek jedynie robi się 
dla drzew alejowych, którym pozostawia 
się swobodę rozwoju, ale wtedy drzewa są 
sadzone w odległości 8—10 metrów od linji 

Zasada ta utrzymana jest we 
wszystkich większych miastach na Zacho- 
dzie jak to stwierdziłem w roku ubiegłym: 
w Paryżu, Brukseli, Koloujii Berlinie. 

Z CAŁEJ POLSKI.   — Spółdzielcze kursy koresponden- 
cyjne. Spółdzielcze kursy korespondency|- 
ne, prowadzone przez Wydział Społeczno- 
Wychowawczy Związku Spółdzielń Spożyw- 

— Jakto, pani mówi po polsku? 
— Naturalnie, z Polski jestem. 
— Tak — a z jakich stron? 
— O z daleka, aż z Wilna. 
— Z Wilna? Co też pani mówi? toż 

m: zupełne rodaczki, z jednego miae 
sta 

| niewidoczna nić sympatji snuć się 
zaczyna. Dowiadujemy się w dalszym cią- 
gu, iż młoda straganiarka przybyła tu 
przed dwoma laty na robotę, poznała ro- 
daka, starszy od niej, ale dobrze zarabia i 
już tu osiedlony. Wyszła za niego. Do kra- 
ju nie wrócą. Poco? tu łatwiej żyć, praca 
dobra, zarobki dobre, a tami... niema co 
nawet i wspominać. 

= No, a nie tęskno tak pani? 
— Tęskno? o niel.. A niech panie 

sprobują bułek, proszę bez pieniędzy, po 
znajomeści. 

— No tak, nic dziwnego, że pani 
nie chce wracać do kraju, tu są zawsze 
białe bułki i ciastka, a tam... 

— A tam był tylko czarny chleb, i 
to niezawsze, ale, wie pani, takiego chleba, 
jak nasz, jak tamten, nigdzie niema, i nie 
będzie już... 

1 pod rożsłonecznionem niebem Fran- 
cji oczy polskiej straganiarki z Wilna, we- 
sołe, bystre, figlarne tracą swój blask, 
na moment mgła wspomnienia je zasnu- 
wa i budzi w sercu tesknotę, starannie tłu- 
mioną, za krajem jedynym, którego niwy 
chleb rodzą czarny, chleb, jakiemu rėwne- 
go niema na całym Świecie. 

I płyną tak na jasnem wybrzeżu dnie 
i tygodnie jasne, w czasie których można 
zapomnieć o wszystkiem co bylo, nie 

myśleć o niczem co będzie. A tylko słu- 
chać opowieści fal oceanu i błądzić nad 
jego brzegami. Ocean jest szczodry. Oto 
przynosi hojne dary ze swych głębin. Kwia- 
ty, jakich darmo szukać na ziemi, długie 
wąskie, ciemno-zielone algi, muszle o róż- 
nych barwach i kształtach, a czasem, cza- 
sem rzuca wybrańcom swym wprost pod 
stopy gwiazdy swoje, Śliczne, żyjące, pięcio- 
promienne gwiazdy. 

Jak tu dobrze! Jak dobrze jest żyć 
tylko morzem, słońcem i chwilą bieżącąl— 
Ale oto przyszła wczoraj poczta. Poczta z 
kraju. Listy, gazety i książka: Wilno—Legjo- 
ny, wydana w 14 rocznicę owych pamięt- 
nych, sierpniowych dni. 

A z wieściami z kraju, z tą książką, 
sercem pisaną, przyszły i one... wspomnie- 
nia. Hej, dawne, dawne. Zawędrowały aż 
tu na jasny brzeg i uderzyły falą serdecz- 
nych wzruszeń. Morze nawet ucichło, gdy 
one mówić zaczęły i wywoływać przed o- 
czy postacie tych, co odzszli, co w owe 
czasy wojny życie młode położyli za uko- 
chanie swe, za wiarę swą, za Polskę, 

I oto nie wiem już czy z bezchmur- 
nego błękitu, czyli z oczu nad książką 
schylonych padają na jej karty duże jakieś 
krople... 

To Wilno, miasto najmilsze, jakiemu 
równego niema pod słońcem, które nigdy 
nie zapomłna i zapomnieć się nie daje, 
przypomniało w dzień swego radosnego 
święta o jednem ze swych dzieci, zabłąka- 
nem daleko na jasnym, atlantyckim brze- 
gu i przysłało mu podarunek serdeczny.     

architektury danej ulicy. To też w dobie' 
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ców Rzeczypospolitej Polskiej (Warszawa, 
ul. Grażyny 13), w dn. 1 października roz- 
poczynają 3 ci rok szkolny t. j. 1928—29. 

Jak bardzo się upowszechniła nau- 
ka drogą korespondencyjną—dowodem jest 
stale zwiększająca się frekwencja: w roku 
1-ym 1926—27 zapisało się 233 osób, w 
2-im 1927—28 400 osób. 

Faktem znamiennym jest również i 
to, że z kursów zaczynają korzystać nie- 
tylko osoby zatrudnione w ruchu spół- 
dzielczym, lecz i osoby interesujące się 
ruchem (14 nauczycieli, 15 młodzieży 
szkolnej). 

Program kursów obejmował zarówno 
zagadnienia teoretyczne, jak i praktyczne 
ze spółdzielczości. Uczestnicy kursów prze- 
ważnie zapisywali się na 1—2 przedmioty, 
gdyż przy pracy zarobkowej, większej ilo- 
ści pracy niesposób podołać. Jeżeli chodzi 
o dobór przedmiotów, to przeważnie były 
brane przedmioty praktyczne: rachunko- 
wość, towaroznawstwo, arytmetyka handlo- 
wa. Nie znaczy to bynajmniej, by ucze- 
stnicy niedoceniali znaczenia przedmiotów 
teoretycznych dotyczących spółdzielczości, 
lecz biorąc się do pracy nad sobą, obie- 
rali przedmioty na razie bezpośrednio do- 
tyczące ich pracy zarobkowej i zawodowej, 
teoretyczne przedmioty pozostawiając na 
następne lata nauki. 

0 odroczenie terminu rejestracji rzemieślników. 
Rada Zjednoczenia Stanu Średniego 

zwróciła się w dniu dzisiejszym do p. p. 
ministrów Skarbu i Spraw Wewnętrznych w 
imieniu rzemieślników z memorjałami, w 
których motywuje konieczność odroczenia 
terminu rejestracji rzemieślników, upływa- 
jącego 1-go września. R. Z. S. S. prosi o 
odroczenie terminu tego do 1-go paździer- 

inika Oraz o zmniejszenie kosztów rejestra- 
"cji, związanych z wyrabianiem niezbędnych 
dla rejestracji dokumentów. 

Targi Północne. 

Diział wojska w wystawie rolniczej. 
W pawilonie naszych Targów, gdzieś 

w oddalonym pokoju znajduje się sto- 
isko 85 pułku piechoty (Dzieci Wi- 
leńskich), które w dniu otwarcia Wystawy, 
było przedmiotem specjalnego zaciekawie” 
nia Pani Marszałkowej Piłsadskiej i wice- 
ministra Spraw Wojsk. p. gen. Konarzew- 
skiego. 

W samem urządzeniu stoiska znać 
już rękę artystyczną i choć wszystko na- 
pozór wygląda skromnie, to jednak wysta- 
wione eksponaty mówią same za siebie. 
Eksponatami tego stoiska są warzywa u- 
prawiane na 12 hektarach ogredów pul- 
kowych. 

Zmajdziesty tam warzywa wszelkiego 
rodzaju i grzyby t. z. pieczarki. Budzą rów* 
nież zaciekawienie różne wykresy z gospo- 
darki, a szczególnie fotogrzfje przedstawia” 
jące prace żołnierzy w ogrodzie warzywaym 
i szereg innych zdjęć. Przypadkówo spo- 
tykam na Wystawie p. por. Polnika, czło- 
wieka duszą oddanego ogrodnictwu puł- 
kowemu, pod którego kierownici- 
wem ono powstaje. Opowiada mnie cieka- 
we szczegóły о rozwoju ogrodnictwa 
w 85 pp. 

Na wstępie p. por. Polaik zaznacza, 
że podobna gospodarka ogrodnicza może 
prowadzić każdy pułk, gdyż wskazania ku 
temu wynikają z odnośnych rozporządzeń 
wojskowych. Rozwój ogrodnictwa, tak 
ładnie przedstawiający się w 85 pp. za- 
wdzięczać należy przedewszystkiem d-cy 
pułku p. płk. Wciślakowi, który oso- 
biście interesuje się gospodarką przycho- 
dząc z wszelką pomocą swym wykonaw” 
com,dalej pp. majorom Kulczyńskiemu | 
Siedlickiemu. 

Myślą przewodnią tej pracy jest dą- 
żenie do całkowitego pokrycia zapotrzebo- 
wania pułku na produkty ogrodnicze, któ- 
re już obecnie jest pokrywane w 60%, a po 
niedalekiem zwiększeniu terenu uprawy do 
25 hekt. będzie pokryta w całości. Dziś 
już dostarcza się grzyby (pieczarki) do ka* 
syna garnizonowego i nadprodukcję jarzyn, 
z czego dochód idzie na inwestycje ogro- 
du i polepszenie wyżywienia żołnierzy. 
Duży nacisk kładzie się na hodowlę prze- 
mysłową pieczarek, ponieważ mamy pod 
gmachem koszar wolne olbrzymie piwnice, 
czego nie mają większe ogródki przemy- 
słowe. 

Tak pojętą gospodarkę uważamy ja- 
ko podłoże w szkoleniu ogrodniczem na* 
rzych żołnierzy, którzy, jak wiadomo, w 
większości rekrutują się z rolników. Szko- 
lenie teoretyczne w ogrodnictwie przepro- 
wadzamy podczas zimy w drodze wykła- 
dów kompanijnych i na kursach rolni- 
czych, a praktyczne podczas lata w ogro- 
dzie, gdzie mają wstęp tylko chętni na t.z. 
ochotnika. 

Planowa praca rozpoczęła się dopie- 
ro w roku bieżącym t.j. od czasu zaanga- 
żowania cywilnego technika ogrodniczego, 
pod którego dozorem i fachowem kierow- 
mictwem Wydz. Ogrodniczego Zw. Kółek i 
Org. Rol. Z, Wileńskiej, odbywają się na- 
sze prace. Obecne zamierzenia idą 
w kierunku  pobudowania mrożarek, 
cieplarń i rozbudowy inspektów, ażeby 
produkcyjnie zużyć nawóz, którym roz- 
porządzamy ze swoich taborów. W roku 
bieżącym zwiększyliśmy znacznie zadrze- 
wienie terenów, okalających nasze koszary, 
posadziliśmy dla próby amo morwę. 

aw. 

Odczyty o zagadnieniach meljora= 
cyjnych. 

W związku z wystawą Rolniczo-Przemysło- 
wą i Targami Północnemi w Wilnie, Państwowy   

LOGÓW SCKOI 

Rzeczypospolitej za nadużycie prawa azylu 
6-go września do miejscowości obranych p 
  

Związek Kółek i Organizacyj Rolniczych Ziemi 
Wileńskiej organizują zebranie odczytowe poświę- 
cone zagadnieniom meljoracyjnym. Zebranie od- 
będzie się w dniu 7.g0 września r. b. (piątek) w 
lokalu teatru Letniego (na terenie wystawy) z na- 
stępującym porządkiem dziennym: 

I. Od g. I3-ej do g. 14-ej, P. Władysław 
Limanowski, inżynier Sekcji Technicznej Wydziału 
Meljoracyjnego Państwowego Banku Rolnego w 

Warszawie—,„ Wrażenia z majowej wystawy meljo- 
racyjnej 1928 r. w Pradze Czeskiej i ze zwiedza- 
nia urządzeń meljoracyjnych w Czechach”. 

IL. Od g. 14-ej do g. 15-ej. P. Jerzy Anto- 
niewicz, inżynier Sekcji Technicznej Wydziału 
Meljoracyjnego Państwowego Banku Rolnego w 
Warszawie — „Najnowsze prądy w dziedzinie me- 
ljoracyj i uprawy torfów w/g danych, zebranych 
na stacjach doświadczalnych w Szwecji, Danji i 
Niemczech“. 

III, Od g. 18-ej do g. 19-ej. P. Władysław 
Jachner, p. 0. Szefa Wydziału Meljoracyjnego 
Państwowego Banku Rolnego w Warszawie—,,Za- 
kres dotychczasowego i obecnego finansowania 
meljoracyj w Czechach i Polsce". ża 

IV. Od g. 19-ej do g. 20-ej. P. N. Chamiec, 
kierownik Stacji Doświadczalnej Torfowej w Sar- 
nach—,,Rezultaty doświadczeń, prowadzonych na 
Stacji Doświadczalnej Torfowej w Sarnach“. 

V. Dyskusja. 

Specjalne wydawnictwo regjonalne. 
Na zebraniu szefów urzędów niezespolo- 

nych II instancji, które odbyło się pod przewod- 
nictwem p. wojewody Raczkiewicza postanowiono 
opublikować wydawnictwo będące podsumowa- 
niem wyników Wystawy Regjonalnej, przyczem 
termin składania meterjałów ustalono na 1 paź- 
dziernika r. b. P. wojewoda powoła specjalny ko- 
mitet redakcyjny omawianego wydawnictwa. 

  

      

Dziś Idziego. 
Sobota | Jutro: Stefana. 

1 Wschód słończ--g. 4 m. 07 
wrzesnia.| Zachód 5 & 18 m.36 

METEOROLOGICZRA. 

— Spostrzeżenia Zakładu Meteorologi 
cznego U. S. B. z dn. 31. VIII. b. r. Ciśnienie 
średnie w milimetrach 753. Temperatura średnia 
--15%C..Opad w mil metrach 2. Wiatr przeważają- 
cy południowo-zachodni. Pochmurno, Deszcz. 
Maksimum na dobę+-180 C. > 

Tendencja barometryczna: wzrost ciśnie- 
nia. 

KOŚCIELNA, 

— Otwarcie V Tygodnia Obrony Powietrz= 
nej i Przeciwgazowej. > Komitetu Wcje- 
wódzkiego Wileńskiego L. О. P. P. podaje do 
wiadomości, że w niedzielę dnia 2 września jako w 
dniu otwarcia V Tygodnia Obrony Powietrznej 
i Przeciwgazowej na intencję pomyślnego wyniku 
prac Ligi odbędzie się o godzinie 9 rano w Ka- 
tedrze nabożeństwo celebrowane przez J. E. ks. 
Arcybiskupa Metropolitę Wileńskiego Romualda 
Jałbrzykowskiego. 

URZĘDOWA. 

— Zarządzenia wiadz wojewódz- 
kich. W dniu 30-go sierpnia p. wojewoda 
wileński wydał szereg zarządzeń mormaty- 
wnych i wyjaśniających w Sprawie: 

1) scalenia kompetencji Rady Woje- 
wódzkiej i Wydziału Wojewódzkiego, które 
to kompetencje rozrzucone Są fragmenta- 
rycznie w rozporządzeniach i ustawach do- 
tychczas obowiązujących, 

2) ustalenia regulaminu obrad ciał 
kelegjalnych, 

3) ustalenia trybu urzędowania po- 
szczególnych Wydziałów Urzędu Wojewódz- 
kiego w związku ze spodziewanem w naj- 
bliższej przyszłości rozpoczęciem funkcjo- 
nowania Rady Wojewódzkiej i Wydziału 
Wojewódzkiego. 

Jak się dowiadujemy ze źródła do- 
brze poinformowanego należy oczekiwać 
zwołania ukonstytuowanej już Rady Woje- 
wódzkiej na początku października r. b. 
Na porządku dziennym: zwoływanego po- 
siedzenia Rady figurują między innemi na- 
stępujące punkty: 

1) sprawozdanie p. wojewody z do- 
tychczasowej czynneści podległych: Mu 
władz i urzędów na terenie województwa 
oraz program prac 1 zamierzeń na przy- 

2) wybory trzech członków Wydzia- 
łu Wojewódzkiego i trzech zastępców, 

3) odebranie od członków Rady Wo- 
jewódzkiej przepisanego prawem przyrze- 
czenia. 

W ten sposób należy spodziewać się 
że Wydział Wojewódzki rozpocznie swe 
funkcje już w październiku r. b. i że dzię- 
ki temu zostaną zrealizowane postulaty o 
powołaniu czynnika obywatelskiego do 
współpracy z władzami, zawarte w rozpo- 
rządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej z 
dn. 19.1 r. b. © organizacji i zakresie dzia- 
łania władz administracji ogólnej. 

— Przyjęcia w Urzędzie Wojewódzkim. W 
dniu 31 sierpnia t wojewoda Raczkiewicz przy- 
jął prezesa Izby Kontroli Państwa p. Pietraszew- 
skiego, dyrektora Targów Północnych p. Łucz- 
kowskiego i generała Pożerskiego. 

— Wyjazd p. wojewody. W dniu 1 wrześ- 
nia rano pan wojewoda Raczkiewicz w towarzy- 
stwie naczelnika Wydziału Rolnictwa p. Szaniaw- 
skiego wyjeżdża do powiatu brasławskiego, gdzie 
weźmie udział w poświęceniu szkoły rolniczej w 
pz a następnie będzie obecny na uroczysto- 

ach przysposobienia wojskowego i wychowa= 
nia fizycznego w Brasławiu. W dniu 2 września 
w mocy p. wojewoda powraca do Wilna. 

BABA. 
— Uruchomienie kolejki na szlaku 

Wilcza-Łapa—Dyrekcia Kolejowa. Jak się   dowiadujemy, Wileńska Dyrekcja Kolejowa 
Bank Rolny, Wileńskie Towarzystwo Rolniczę | | zamierza w najbliższym czasie unierucho= 

3 

Wysiedlenie monarchistów ros. — 6 września. 
(Tel. od wł. kor. w Warszawy). 

Ogólna liczba rosyjskich emigrantów, którzy otrzymali nakaz opuszczenia 
wynosi 18 osób. Wysiedlenie nastąpi dnia 
rzez dane osoby. 

p -—————————— 

Tajemnicze samobójstwo dnc 
Wczoraj o godzinie 8-sj rano w mies 

szkaniu własnem przy ulicy Chełmskiej 4 

wystrzałem z karabinu pozbawił się życia 

st. sierżant 1 p. p. Leg. Józef Lasota. Peł- 

nił on funkcje podoficera rachunkowego. 
Śmierć nastąpiła natychmiast. 

Powód rozpaczliwego kroku nie jest 
znany. Specjalna komisja wojskowa pro- 
wadzi w tej sprawie dochodzenie. 

Tragicznie zmarły był dobrze znany 
w kołach sportowych, jako jeden z najwy» 
bitniejszych na gruncie wileńskim graczy w 
piłkę nożną. 

Wśród pism. 
— „Źródeł Mocy* ukarał się zeszyt 

czwarty, poświęcony Targom Półaocnym I Wy- 
stawie Regjonalnej. Zawiera między innemi arty- 
kuły pp. Wład, Studnickiego, Hel. Romer-Ochen- 
kowskiej, St, Cywińskiego, J. Remerz, Wł. Anto-, 
niewicza, St. Rygla, Ad. Łysakowskiego i innych. 
Artykuły te poświęcone są ściśle zagadnieniom 
gospodarczym i kulturalnym, ilustrującym Wysta- 
wę Regjonalną i Targi. 

Numer zawiera 190 str. Cena zeszytu 7 zł 
Skład główny w księgarni Św. Wojciecha, oddział 
wileński, Zeszyt jest do nabycia w kiosku „Kur- 
jera Wileńskiego” na terenie Targów.   
  

KRONIKA. 
|mić kolejkę, kursującą na szlaku Wilcza- 
Lapa--Dyrekcja Kolejowa (ul. Słowackie- 
go). Krok ten jest motywowany stałym de- 
ficytem, jaki ponosi Dyrekcja. W ostatnim 
roku budżetowym kolejka ta przyniosła 
40.000 deficytu. Nie chcąc jednak pozba- 
wiać ludpość środków komunikacyjnych 
Dyrekcja Wileńska zwróciła się do Ma- 
gistratu m. Wilna z propozycją uruche- 
mienia na tej stałej linji komynikacji 
autobusowej. W sprawie tej toczą się 
pertraktacji, które narazie jednak wyniku 
pozytywnego niedały. 

— Lustrracja sanitarna. W dniu wczoraj. 
szym specjalna komisja; wojewódzka przystąpiła 
do przeprowadzania lustracji sanitarnej domów w 
śródmieściu. 

WOJSKOWA. 

- Powołanie na ćwiczenia rezerwistów. 
17 września nastąpi wcielenie do szeregów IV-go 
turnusu rezerwistów, Imienne karty stawiennict- 
wa w dniach najbliźszych zostaną rozesłane. 

— Przyjazd do Wilna gen. Pożerskiego. 
Wczoraj rano przybył do Wilna w sprawach służ- 
bowych gen. brygady Požerski, 

SPRAWY SZKOLNE. 

= Egzamina dla eksternów. Kuratorjum 
Okręgu Szkolnego Wileńskiego w Wilnie podaje 
do wiadomości, zgodnie z $ 61 Regulaminu egza- 
minów dojrzałości (Dz. Urz. Min, W. R. i O. P. 
Nr 2 z r. 1926), że egzamin dla eksternów w ter- 
minie jesiennym 1928 r. odbędzie się we wrześniu 
r. b. Początek egzaminów w poniedziałek dn. 17 
września r. b. 

Podania odpowiednio udokumentowane 
ię kancelarja Kuratorjum :(pok. Nr 5) ul. 
Wolana Nr 10 w godzinach urzędowych. Podania 
nadesłane po tym terminie, oraz niezawierające 
wszystkich przepisanych danych i załączników 
uwzględnione nie będą. 

W podaniu o dopuszczenie do egzaminów 
wskazać należy wydział gimnazjum (human. mat.- 
przyr. klasyczny), który ekstern sobie obiera 0- 
raz zaznaczyć, z którego jęz. nowożytnego (iran- 
auski, angielski, Biemiecki) chce zdawać, nadto — 
o ile obiera sobie wydział mat. - przyrodniczy — 
czy chce zdawać z kursu przyrodoznawstwa, wy- 
znaczonego na kl. УШ-а. 

Do podania dołączyć należy: 
1) metrykę urodzenia, 2) życiorys własno- 

ręcznie napisany z dokłądnem wskazaniem gdzie 
ekstern uczył się, gdzie, kiedy i jakie już składał 
egzaminy, jak przygotowywał się do egzaminów 
dojrzałości, 3) świadectwa szkolne, 4) wykaz le- 
ktury z jęz. polskiego i jęz. obcego, 5) dwie nie-. 
naklejone fotografje, 6) świadectwo moralności, 
wystawione przez władze kompetentne miejsca 
zamieszkania, 7) kwit Kasy Skarbowej, świadczą- 
2 = ZH taksy egzaminacyjnej w wysoko- 

Zgodnie z „8 62 Regulaminu w Okręgu 
Szkolnym Wileńskim zdawać egzamin mogą tylko 
te osoby, które zamieszkują na terenie tego okrę - 
gu lub uczęszczały ostatnio do wyższych klas 
gimnazjów Okręgu Wileńskiego. 

Kandydaci do egzaminu winni się zapoznać 
dokładnie z regulaminem egzaminów, oraz z pro- 
gramem odpowiedniego typu gimnazjum. 

Kuratorjum nie zawiadamia Oddzielnie pe- 
tentów o uwzględnieniu lub odzuceniu ich po- 
dania, lista dopuszczonych do egzaminów wywie- 
szoną będzie w Kuratorjum po 10-ym września rb. 

>— Szkoła dla ociemniałych, Kuratorium 
O. S. W. powiadamia, że od początku roku szkol. 
nego 1928/29 otwiera się w Wilnie szkoła specjal- 
na dla ociemniałych przy ul. Kościuszki Nr 54. 

Przy szkole zorganizowany będzie internat 
dla dzieci przyjezdnych. Opłata za internat wy- 
nosi 60 zł. miesięcznie. 

Podania o przyjęcie de szkoły dzieci z .ca- 
łego Okręgu Szkolnego Wileńskiego winny być 
skierowywane do laspektoratu Szkolnego m. Wil- 
na (św. Michalski zaułek Nr 5), 

SPRAWY ROBOTNICZE. 

— Strejk. Ostatnio w pięciu wytwórniach 
zeszytów na terenie Wilna wybuchł strajk. Ro- 
botnicy żądali 30 procentowej podwyżki swych 
płac. Ządania te zostały uwzględnione i w dniu 
onegdajszym strajk został zlikwidowany. 

— Rozszerzenie się strajku krawców. Trwa- 
jący od kilku dni w Wilnie strajk krawców roz- 
szerzył się ostatnio przez przyłączenie się do 
strajku właścicieli zakładów krawieckich, wyko- 
nywujących roboty dla magazynów. 

— Opieczętowanie maszyn do szycia. Straj- 
kujący od kilku dni krawcy, celem uniemożliwie- 
nia pracodawcom podjęcia bez ich wiedzy pracy, 
w dniu wczorajszym opieczętowali wszystkie ma- 
szyny do szycia swych pracodawców.   

 



  

RÓŻNE. 

— Opieka nad dziećmi. W związku z C0- 

raz częściej ostatnio powtarzającymi się nieszczęś- 

liwymi wypadkami — organa policyjne otrzymały 
polecenie zwracania szczególnej uwagi, by małe 

dzieci nie przebywały ma ulicy bez Opieki. Ro- 
dzice, którzy nie zastosują się do powyższego za- 
rządzenia władz administracyjnych, będą karani 
mandatowo, 

Teatr i muzyka. 
TEATR REDUTA (na Pohulance). 

Dziś komedja J. Szaniawskiego „Ptak*. Po- 
stać studenta odtworzy Jułjusz Osterwa. 

Dalszą obsadę stanowią: M. Lelska, E. Sci- 

borowa, S. Butkiewicz, Z. Chmielewski, W. Ga- 

siński, j. Karbowski. St. Larewicz, K. Pągowski, 
M. Pill, R. Piotrowski, L. Wołiejko. 

„Pt:k* powtórzony będzie jutro, t.j. w nie 
dzielę, dnia 2 b. m. i w środę, dnia 5 b. m. 

W poniedziałek komedja St. Żeromskiego 

  

  

KS E 

Radijo. 
PROGRAM STACJI WILEŃSKIEJ 

Fala 435 mtr. 

SOBOTA, dn. 1 września 1928 r. 

12.00—13.00: Muzyka z płyt gramofonowych 

firmy Józef Weksler w Warszawie ul. Marszałkow- 

ska 132. jeneralne przedstawicielstwo na Polskę 

angielskiej wytwórni „His Master's Voice“. 13.00: 

Transmisja z Warszawy: Sygnał czasu, hejnał z 

Wieży Marjackiej w Krakowie, oraz komunikat 

meteorologiczny. 16.30—16.45: Chwilka litewska. 

16.45-—17.00: Komunikat Związku Kółek i Org. 

Roln. Z. Wil. 17.00—17.30: Muzyka z płyt gramo- 

fonowych firmy Józef Weksler w Warszawie ul. 

Marszałxowska 132. Jeneralne przedstawicielstwo 

na Polskę angielskiej wytwórni „His Master's 

Voice". 17.30—17.55: „Kącik dla pań" „Ploteczki 
psryskie“ pogzdanka diałogowa w wykonaniu Eli 

Bunclerowej i Marji Kwolekówny. 18.00—18.45: 

Transmisja nsbożeństwa z Ostrej Bramy (na 

т @ & 6 1LE gS Ki 

— Jednsk wpadt. W nocy z 30 na 31 b. m. 

Aniela Skut zam. przy ul. Bogusławskiej 5 zosta- 

ła Okradziona z garderoby damskiej, bielizny i 

obuwia, na ogólną sumę 380 zł. Tejże nocy o 
godz. 3-ej st. posterunkowy z IIl Komisariatu za- 
trzymał na ul. Portowej Mieczysława Konarskie- 

go, zam. przy ul Połockiej4, który był ubrany w 

marynarkę i palto pochodzące z powyższej kra- 
dzieży, zaś pod paltem miał ukrytą skradzioną 
su nię. 

— Otruł się nieznaną trucizną. W dniu 30 
b. m o godz. 19 m. 45 usiłował otruć się niezna 

ną trucizną T. J. zam. przy zauł., Prywstaym 9 

Desperata przywieziono do szp tala żydowskiego 

w stanie budzącym obawy o życie. Przyczyna 

targnięcia się na życie — nieporozumienie na tle 
miłosnem 

— Do czego pcha nędza? W dniu 30 b. m. 

o godz. 19-ej usiłowała otruć się esencją octową 

na tle ciężkich warunków materjalnych S. S., lat 
22, zauł. Łokieć 8. Desperatkę przewieziono do 
ZE żydowskiego. Stan jej zdrowia obaw nie 
budzi. 

— Awanturnik, W dniu 30 b. m. o godz. 

Wyniki walk w cyrku. 

W czternastym dniu turniej obfitował w 
niespodzianki. 
: Ote w pierwszej parze amator Nawojczyk 
już w 35 sek. rzucił ciężkiego Pugacza chwytem 
przez biodro na ł. patki. 

W drugiej parze Garkawienko Helczer 
wprzeciągu 1 g. 10 m. walki nie rozegrali. Otrzy- 
mali cbydwaj według regulaminu po 1 punkcie 
karnym. 

Trzecia walka wolnoameryk. Szczerbiński— 
Ducman walki nie rozegrali. Czwarta walka Rei- 
ber—Rasso nie odbyła się wskutek szóźnionej 
pory. Dziś dalszy ciąg walk. 

KINA I FILMY. 

„Dekabryšci“. 
Go USK: 

Większość nowych prądów w dziedzinie   Sztuki Teatru w ostatniem dwudziestokilkoleciu 

Nr. 199 (1246) 

Oprawa jest opracowana i wykonana nie- 
zwykle starannie. Wspaniale są empirowe wnętrza, 
To samo tyczy się jej strony kostjumowej. 

Również staranna jest reżyserja. Tyczy się 
to przedewszystkiem scen zbiorowych (bal, ze- 
brania spiskowych, sceny rewolucyjne). Są wpraw- 
dzie usterki, ale tak nieznaczne, że przechodzą 
bez wrażenia Dużo umiaru w efektach różnych, 
w pomysłach reżyserskich. z 

Wadą filmu jest zbytnie postrzęsienie akcji, 
pewne jej skomplikowanie co utrudniać może 
widzowi należyte orjentowanie się w jej biegu. 
Zapomina się jednak o tem, patrząc wa piękno 

przesu wających się na ekranie obrazów. Zajęcia 
Są niekiedy zwłaszcza (sylweta Lizetty na tle ok- 
na w drugiej połowie dramatu), bardzo piękne. 

Dobrym pomysłem (nie wiem komu to 
przypissč, zapewne polskim tłumaczom napisów) 
było umieszczenie w zakończen'u wyjątku z wier- 
sza Mickiewicza „Do przyjac ół Moskali", zawie- 
rającego wzmiankę o Ryljewie. (sk.). 

  

Uciekła mi przepióreczka”... z Juljuszem Oster- у : Р 19-ej min. 39 do I Komisarj „ac | wyszł: Rosii; ki t jest ы 

® ё + Iskie). 18.45—19.10: bu- ej min. 30 do omisarjatu został doprowa yszła z Rosi; kinematografja jest sztuką teatro 

wą w R Przełęckiego. R zy o otrasie?" GK. a. wi dzony Andrzej Szewczyk, zam. przy ul. Kolejo- j i pokrewną „nie też dziwnego, że współczesne Rozmaitości. | 

ilety w cenie od 50 gr. — 5 zł. wcześniej wej 3, który przy zbiegu ulic Niemieckiej i Rud- | filmy rosyjskie mają tak często niepowszednią 

do nabycia w wejściowej kasie Targów Półaoc- 

nych, a wieczorem od godz. 18.30 w kasie teatru. 
Początek przedstawień punktualnie o godz. 

— Reduta na prowincji. Dziś w Duksztach: 

„Fircyk w zalotsch” stylowa komedja Fr. Zabł c- 
kiego, w oryginalnej inscenizacji Reduty. 

TEATR POLSKI (sala „Lutnia“). 

Dziś po rez drugi lekka komedia T. Ber- 

narda, M. Miranda i G. Quinsona „Prawo Ppoca- 

łanku* („Embrassez moi*), która na premierze 
wczorajszej zapełniła po brzegi widownię. 

„Prawo pocałunku” nie jest widowiskiem 

odpowiedniem dła młodzieży. jest to jeden z u- 

tworów powojennej twórczości, który w Warsza- 

wie w Teatrze Polsk'm doznał rakordowego po- 

wodzenia. 
— Niedzielna popołudniówka. W niedzielę 

o godz. 5-ej pp. grany będzie po cenach najniż- 

szych (od 30 gr.) „Chrześniak wojenny" kom. 
Hennequina dla najszersrych warstw publiczności.   

głosi Dziekan Wydz. Sztuk Pięknych U.S.B. prof. 

Jujen Kłos.19.10— 19.55: Audycja literacka „Inteli- 

gent“ zradjofonizowany dramat Bolesława Gor- 

czyńsk' ego w wykonaniu Zesp. Dram. Rozgł, Wil. 
19.55: Komunikaty. 20.15 — 22.00. Transmisja z 
Warszawy: Koncert wieczorny z Doliny Szwajcar- 

skiej. Wykonawcy: Orkiestra pod dyr. Zdzisława 
Górzyńskiego i Sabina Szyfmsnówna (śiew). W 

programie utwory Wieniawskiego, Namysłowskie- 

go, Pankiewicza, Andrana i innych. 22.00—23.30: 

Transmisja z Warszawy: sygnał Czasu, komunika- 

ty: P.A.T. policyj sportowy i inne, oraz muzyka 

№ wileńskim hrukn. 
— Stradli czekoladę. W nocy z'30 b. m, 

na szkodę Jana Kaczyńskiego, ul. Kalwaryjska 68, 

skradziono czekoladę wartości 50 zł.. oraz 800 zł. 

w gotówce. 

   

nickiej stawił posterunkowemu opór czynny, ko- 

piąc go nogą w lewe biodro. 

SPORT. 
Jesienny sezon wyścigów konnych. 

Zgłoszono już dużo koni wyścigowych. 

Clou sezonu przypadnie na dzień 8 września, w 

którym to dniu odbędzie się wielki steeple-chase 

im. Marsz. Piłsudskiego, z nagr. zł. 2000. W ostat- 

nim dniu wyścigów odbędzie się gonitwa loteryj- 

na, która tak wielkiem powodzeniem cieszyła się 

w sezonie wiosennym. 
  

Popierajcie Ligę | 

Morską i Rzeczrą!     
wartość artystyczną mimo tendencyj, któremi 
„polityczni“ ich „reżyserzy'* artyzm ten wypacza- 

ja. Byłbym niezmieinie rad gdybym zobaczył pol- 
ski fi.m tej miary co „Dekabryści*. 

Nasi wytwórcy i twórcy filmowi mogliby s'ę 
ogromnie dużo nauczyć w „Sowkino*, wytwórni 
moskiewskiej. Nabyliby tam i poczucia „fotoge- 
niczności* i cały szereg widomości natury tech- 
nicznej i wreszcie rzeczy najważniejszej — smaku 

jertystycznego wraz z poczuciem stylu. 
„Dekabrysci“ posiadzją te cechy w stopniu 

wysokim. Styl epok! odtworzony jest w tym fil- 
m e znakomicie. Wszystkie postacie są Świetnie 
dobrane, zarówno co do zewnętrznych jak i wew- 
nętrznych cech ich i walorów. Mało jest filmów 
w światowej produkcji o tak doskonałych chara- 
kterystycznych typach, jak hr. Anienkowa, o tak 
stylowych postaciach jak jej syn Anienkow, jego 
ukochana Lizetta, poeta Rylejew, gen. Miłoradowicz 
i tyle innych, mniej lub więcej ważnych w „Deka- 
brystach“, 

— Proces trwający 116 lat. Niedawno zo- 
stał zakończony polubownie najstarszy chyba 
proces na świecie, bo trwający od 1812 r., Czyli 
przez 116 lat. Przed rozpoczęciem wojny w 1812 
roku rząd amerykański zaiął szkuner „lord Nel- 
son*, będący prywstną własnością niejakiego Jat- 
cesa Crookss. Wkrótce potem „lord Nelson* zo- 
stał zatopiony. Właściciel wniósł przeciw rządowi 
amerykańskiemu skargę o odszkodowanie w wy- 
sokości 2999 dol. Rozpoczął się proces, który 
ciągnął się przez całe 116 lat i kto wie, kiedy zo- 
stałby wreszcie zakończony, gdyby rząd waszyng- 
toński, znudzony widocznie przewlekłym sporem 
© parę tysięcy dolarów, nie zgodził się wypłacić 
odszkodowania w wysokości 23.644 dolarów. 
Spadkobiercy zgodzili się na tę sumę, choć po- 
dobno, gdyby się uparli i wygreli sprawę, to rząd 
Stanów Zjednoczonych musiałby im wypłacić od- 
szkodowanie z procentami za 116 lat, a procenty 
od 2.999 dolarów przez 116 lat wyniosłyby tylko   ponad 14 milj. dolarów! 

  

1 2 

    

  

  

do dnia 2 września 1928 r. włącznie będą wyświetlane filmy: | 

dramat w 9 aktach. W roli główcej 

MARY PICKFORD. Reżyserował 

  

  

Akuszerka 

Marja Brzezina 
przyjmsję od 9 rar © do 7 w. ы 
al. Ag. Micklewicza 30 m. 4. * 
W. Zdr. Nr 3093 2152 j 

i najdogodniej są 
Najszybciej pożyczki nisko- 

procentowe załatwia 

Bom K.-K. Zachęta” 
Mickiewicza 1, telef. 9-05. 

2788 

Od dnia 29 VIII 

„Wróbelki (I rętawiski żyda) 
William Beaudine. 

s 66 komedja 
ag: „SZtUka nabijania guzów „7 zktach. 

Orkiestra pod dyr. p. Wł. Szczepańskiego. Kasa czynna od g. 5.30, w niedziele i święta od g. 3.30. 

| Początek seansów o g. 6-ej, w niedziele i święta o g. 4-ej. Następny program: „Miłość, sport 
i szkoła”, 2) „Tom i Tony zwyciężają”. 

Miejski Kinemaiegrz! 

| kalizralno-Oźwlatowy 
| 

    

       
      

    

  

SALA MIEJSKA 

(Ostrobramska 5) 
Sukienno - Bławatny 

Sz. KREMERA 
ul. Niemiecka 27. 

OTRZYMAŁ OSTATNIE NOWOŚCI 

  

Kino-Teatr Arcyszampańska Atrakcja ! Sukces wszechświatowy ! 

МЫ SZALONA LOLA 
Pikantny erotyczny kiao-romans z udziałem ognistej, czarującej gwiazdy LILJANY HERWEY. 

Wileńska 38. | Milion niespodzianek i pikantnych sytuscyj. Nad program: Wesoła komedia. 213 

KINO Dziś rekordowy film! Clou obecnego sezonu! Nowy sūkces naszej sławnej rodaczki. 

POLONIA” Ulubienica publiczności wileńskiej POlA Negri w jej najnowszej kreacji 

: „Lui 
Mickiewicza 22. 

      

       Perfumy m мац ‹ 
48 różnych zapachów 

Polski skład apteczny 

Farm. Władysława Trubiłły 
Ludwissrska 12, róg Tatarskiej. 

2365 

Pianina 
do wynajęcia. . Reperacja I 

Drut kolczasty (Gehenna jeńca). Dramat w 10 akt. 

Początek seansów o godzinie 5. Ostatni o 10.30. 

j p dramat žyci 8 akt. 

Dziśi Naiwybiniej Zyty magnes (IIIA) Oh znystów i waka 
dysz! W rolach głównych: AGNES hr. ESTERHAZY (najbardziej fascynująca z kobiet) 

2192 

  

Kino Kolejowe 

„Ognisko“ 
DOKTOR MEDYCYNY 

     й ; ELZA TEMARY S AKBŲ EDS Bat ŁOT z. Kam a 

Kobek dworcs zody: 1) Walka o odebraną cześć, lziecko bez nazwiska, ouge € a ), ai Ba. 
` trojenie. Ul. Mickiewicza 

kolejowego). | owca розерну, ® mę. Widoki Piszczan. k ciedalele ( święta o godą.4-ei E 24—0. Estko. 2203 

. ‹ ubli d li 
s a Śry na for- 

Kino Dziśl : - Niezrównana piękność, ulubienica pabliczności lją i? PATTI Choroby Woteryrzne | skórte. Lekcje i 

ka SOO OE W Žž = p 4 krew). Wi y mł Elektroterspja.  diatermja, Udziela rutynowana Daucay- 

a 
oda kre»). Wioseant porywy mło- 

. Е ч 

| т‘н"" N a strunach zmysłów dych serc... Kiedy pożąd nie jest grze- 
4 Mickiewicz: 12 cięlka, Qarharską ra Ra 

"Wielka 42. chem? Specjalna illustracja muzyczna. Ceny nie podwyższone. Początek « 3.30. 2790 ® róg Tatar > Dbiadów domowych, lep- 

Przyjmuje 9—2 + 5—-7. 2151 szych poszukuję eń 
  

  w okolicy ul. Micklewicza— 
Jagiellońskiej. Zgłoszenia do 
Biura Reklamow. Garbar- 
ska 1 pod „Obiady“. 2802 

  

  

(Spiskowscy 
Dziś j Najpotężniejszy superfilm 

к 

carskiej Rosji). 
produkcji rosyjskiej 1928 r. 

Wielka epopea boisterów, którzy pierwsi wzaiešli 

KINO LUX“ Dekabryści « 
sztandar wolgości Polski i Rosji podług 

M, MAKSIMOW, jako car Aleksander I. 
Dr. Kenlysberį 

  
  

  

Wydział Powiatowy Sejmiku Postawskiego ogla- do mebli 
i drelichy do materaców. 

sza konkurs na wakującą posadę leksrza rejonowego 
Gobeliny 

Е słynnej powieści MEREŻKOWSKIEGO. W roli gł. CHOROBY WENERYCZ- i { 

Mickiewicza 11. Dla młodzieży dozwolone. 2189 NE I SKÓRNE. Przyjmje Zgubiono a: fe 

g 
krajowe 

9—12 I 4—8. Gity Kapłen zam. przy ul. 

Linoleum i dywany | zagraniczne. Mickiewicza 4, W. Sti-ńskiej 24. Zwrócić 

e Ceratę aa” stołową 
tel. 1000. W.ZP.30 — 2150 *& wynagrodzeniem. 2783 

nieprzemakalny 
—— MANKSNUNENENANNNZNEW 

Brezent ;pizniex. DOKTÓR z | i i | i iš 

| 
E |OTTD2I0Z QTOOZIEŃSKI = 

UL! Wojiok do drzwi. 

  

7 w m. Kobylaiku. Požądani są kendydaci z prsktyką 

lekarską nie mniej jak 5 lat, Pobory według VII st. |2675-1 Wycieraczki do nóg. 
Choroby weneryczne, syti- Księgarni a 

sł. Podania z życiorysem należy składać do Wydziału Kalosze, Śnie g owce 
wie 1 za 1 Bocitówa 

° 

| Powiatowego w Postawach. Objęcie posady natych- 

miastowe. Podania nieuwzględnione będą pozostawio- 

ne bez odpowiedzi. 

| 
в 

i inne wyroby gumowe. 

poleca wyłącznie po cenach fabrycznych 

J. Wildsztejn Testa. * 
Telefon 11-17. 

CZ ————— — 

049—1 i3—7. (Telef. 921). 
243 

TL KARA 
„LOT“ 

W Grodnie gaati patą 
otwatis od godziny 
8 rano do 11 wiecz. 3 

W. NIEDŽWIECKI 

Przewodniczący Wydziału Powiatowego 

  

  

  

  

2782—1 STAROSTA Poszukiwane 
. . 2 3 

Choroby weneryczee 

są w Wilaie dwa lokale wyremontowane I czyste i skórne Znaczki pocztowe, znacz- 

Zawiadomienie wośroiE mia у UI: Ика 11, tel ао aka | 
я 1) 16 — 22 pokojowy dla Sądu Pokoju Od2—5-ei. W.Z.P 13 2770 wyroby we, | 

małe „Wii 
— artyki isšmieunicze 

3 Okręgowe Szefostwo Budownictwa Grodro ogłasza m na 
ORAŃZORAWIACA de mm ne 

2) 6 — 10 pokojowy dla jelnego z Wy” 

działów Sądu Okręgowego względnie dla sędziów 

śledczych. 

na dzień 10-g0 września 1928 r. godz. 12-ta przetarg nieogra- 

i ZŁ = ay budowlane dokończenia budowy magazynu 
widoki m. Grodna, 

3 R. Z. Z. Wilno. 
zabawki, kosmetyka, cze- 

  

— 

Ch. Krasnosielski 

  

Targi PółnocNE 
7 Szczegółowe ogłoszenie jest zamieszczone w „Polsce Ofert 252 ul Wielka 21. kolady i t. 2184 

inei* y na pismie ze wskazaniem warunków WIŁ PRZYJĘCIA P. 

p" należy składać w Sądzie Okręgowym pokój Nr. 1 PAWILON GŁÓWNY stoisko Nr 86 (na lewo od RCS 10—2 Ta w. 

  

| 3 Oxręgowe Szefostwo Budownictwa. 
g a 

L. dz. 6646/Bud. 
21 

2195/1197/VI 

  głównego wejścia) i stoisko Nr 14. 

Uwaga! Bogaty asortyment 

najnowszych fasonów. 

Przedstawicielstwo i skład tabryczny 

M. ZŁATIN, 
Wilno, Niemiecka 28 

TELEFON 13-21. 

    w godzinach urzędowych. 

dolnych agentów-akwizytorów 
dla każdego województwa z osobna, wprowadzonych 
w handlach wszystkich b anż, dla artykułu o silnem 

zapotrzebowaniu, poszukuje się. Refsrencje i gwarancja 

za inkssso wymagane. Zgłoszenia pisemue do firmy 
„Industria“ Handl. i Przem. Spółka z 0.0. we Lwowie, 

ul. JANOWSKA 24. 2785 

  

Ecole Pigier de Paris : 
Pensjonat dla miodych panien w pobližu Paryža (20 min.). 

Dobre odžywianie, šwieže powietrze. Avenue 11, No- 
vembre 18. LA VARENNE (Seine). Stenografia, 

į handlowość i język francuski. 1890 

OGŁOSZENIA 
w „Kurjerze Wileńskim" i we wszystkich pismach zamieszcza 

ы Wiłeńska Agencja Reklamowa 
Jana Dyszkiewicza 

Wilno— Wielka 14, telefon 12-34. 

Nśjlepsza redakcja.— Najdogodniejsze warunki. 2609-1 

   
      

  

    
UL. Św. IGNACEGO 5, WILNO 

Telefon Nr. 8-93. 

WYKONUJE WSZELKIE ROBOTY 

 DRUKARSKIE i INTROLIGATORSKIE 
SZYBKO i DOKŁADNIE. 

  

ZAKŁAD KRAWIECKI DAMSKI 

A. WISZNIEWSKI 

WILNO, ZAMKOWA 20-3 (wejście z zaułka ś w. Michała 1), 

Przyjmuje roboty fantazyjne i angielskie, 2797 1 

2194       

      
Redakc i j "M į godz. i. Naczeln: tor przyjmuje od 2--3 ppoł Redaktor działu gospodar przyjmuje od gedz. 10 do 10.30 przed połud, we wtorki i piątki. Rękopisów Redakcja nie zwraca. 

sł daczy REY barce || ko ssb: Z R aa ód 9—3 Bai i 7—9 wiecz. Konto czekowe P.K.O. 80.750, Drukarnia — 2 a Ę Tel. ai 5 z » s 

z В e" 
L —25 gr, w tekšcie I i II str.—30 gr., str.—25 gr., za tekstam— RET = 

CENA PRENUMERATY: mies'ęcznie z odnoszeniem do domu lub przesyłką pocztową 4 zł. Zagranicą 1 zł. CENA OGŁOSZEŃ: za wiersz milimetrowy przed tekstem—2. Ч 
: 

mieszkan i wiersz —509/o znižki, ł cyfrowe i tabelowe o 20% drożej, ogł. z zastrzeżeniem miejsca 10%0 drożej. Zagraniczne 10% drożej. 

si ddaiai Z p “A 
redakcyjny), dla poszukujących DAY otie W Šio | Say. Administracja zastrzega sobie prawo zmiany terminu druku ogłoszeń. 

odpowiedzialny 

Wydawca: „Kurjer Wileński" s-ka z cfr. odp. 
Redaktor 9 Jóxzet Jurkiewicz. 

Tow. Wyć. „Pogeń”, Druk. „Pax”, ul. św. Ignacego 5. 

 


