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Wstęp od osoby 40 gr., młodzież ucząca się 

Mełancholijne obrady w Genewie. | 
Prace Zgromadzenia posuwają się 

naprzód w bardzo wolnem tempie. Obsa- 

dzono 6 zwykłych komisyj, wybrano prze- 

wodniczących, ich zastępców i referentów 

poszczególnych spraw. Otwarto dyskusję 
nad dorocznem sprawozdaniem Sekretarja- 

tu Ligi, lecz —o dziwo — przewodniczący 

napróżno oczekiwał na zgłoszenia mów- 

ców. Po raz pierwszy w dziejach Ligi za- 
brakło narazie amatorów. Zapowiedź p. 

Zahle'go, że o ile do wieczora nikt się 
nie zapisze do głosu, to dyskusja nad 

sprawozdaniem zostanie zamknięta — wy» 

wołała poruszenie i wesołość na sali. Jed- 
nym z powodów tej abstynencji jest pe- 
dobno pakt Kelloga, nie dający się, oczy- 

wiście, ominąć w dyskusji, a którego sto- 

sunek do paktu Ligi nie wszystkim wy- 
daje się dość jasny. 

Naogół jednak niechęć do występów 

krasomówczych wynika zapewne z ogólnej 
atmosfery Zgromadzenia, która—trzeba to 
szczerze powiedzieć — jest bardzo senna. 

Brak jest poprostu kwestyj, któreby 
ożywiały, wzburzały, podrażniały lub en- 

tuzjazmowały zebranych. Sala jest pod 
znakiem wielkiej powszedniości, Wygląda 
na to, że gdyby prasa całego Świata urzą- 

dziła zmowę i zaprzestała pisać o Lidze i 

bywać na jej posiedzeniach, członkowie 

Zgromadzenia popadliby w stan katalepsji. 
Dziennikarze odegrywają tu rolę masaży- 

stów, którzy swemi zabiegami pobudzają 

do krążenia krew w arterjech Ligi. Nie 

istnieją dla nich żadne tajemnice. Jawność 
i tajność obrad—to są pojęcia raczej for- 
malne. Temi czy innemi drogami wszyst- 
ko się dostaje do wiadomości przed;tawi- 
cieli prasy, którzy w Genewie tworzą jak- 
gdyby Syndykat specjalistów od Ligi Na- 
rodów. Rola prasy jest tu wogóle ogromna 

"1 zasługuje na specjalne omówienie. 

Kwestyj, które zdolne są obudzić 
większe zainteresowanie jest na obecnem 
Zgromadzeniu niewiele. Najwięcej realnych 
decyzyj trzyma w swojem ręku Rada, obra- 
dująca pomiędzy jednem a druglem posie- 
dzeniem Zgromadzenia. 

Dość trudną do załatwienia w Zgro- 
madzeniu sprawą jest wybór nowych człon- 
ków Redy na miejsce 3-ch ustępujących: 
Chin, Holandji i Kolumbji, Jednym z kan- 
dydatów jest Hiszpaoja, która obecnie 

wraca z powrotem do Ligi, lecz pod wa- 
runkiem uzyskania prawa reelekcji, czyli t.zw. 

miejsca półstałego w Radzie. Posiada ona 
na to zdecydowane poparcie mocarstw euro- 
pejskich, które miały ją zapewnić, że użyją 
wszelkich swoich wpływów, aby wybór ten w 
Zgromadzeniu przeprowadzić. Napotyka to 

jednak na silny sprzeciw niektórych małych 
państw — zasadniczych przeciwników pra“ 
wa reelekcji. Opór ten znalazł swój wyraz 
w Biurze Zgromadzenia podczas omawiania 
zgłoszenia Hiszpanji. Po dłuższych jednak de” 
batach zdołano przekonać przeciwników, wo+ 
bec czego udzielenie Hiszpanii miejsca nie- 
stałego jest obecnie prawie zapewnione. 

Dyskusja dotyczyła głównie kwestji 
proceduralnej, bowiem właściwie dla udzie- 
lenia Hiszpanji prawa reelekcji jaż w chwi- 
li pierwszego wyboru, potrzebna jest jed- 
nomyślność. Obawiając się jednak, że mo- 
£ą tu zajść niespodzianki (w analogicznej 
sytuacji przed dwoma laty Polska miała 
jeden głos przeciw) prezydjum Zgromadze- 
nia skłoniło malkontentów do zgedy na 
zastosowanie tej samej wyjątkowej proce- 
dury, jaka była użyta przed dwoma laty 
t. |. do większości */: członków Zgroma- 
dzenia, 

Jako przedstawiciel Fiszpanji wejdzie , 

  

  

t wojskowi 20 gr. 

Echa z Genewy. 
Wynurzenia Woldemarasa. 

GENEWA, 10 września (Pat.) W niedzielę rano Woldemaras udzielił wywiadu 
do Rady p. Quinones de Leon, który też przedstawicielom prasy, którym oświadczył, że porozumiał się z mln. Zsleskim co do niezawodnie obejmie rolę sprawozdawcy , terminu rokowań, które rozpoczną się 3 listopada w Królewcu. Następnie Woldemsras : ; wygłosił dłuższe jednostronnie ujęte i bardzo tendencyjne expose na temat rzekomej w kwestji polsko litewskiej po Holendrze, | 
p. Baeleerts van Blockland, który z Rady 
ustępuje. 

Inaczej rzecz stoi z analogicznem żą- 
daniem Chin, które w tym roku wycho- 
dzą z Rady i chcą sobie zapewnić ponow- 
ny wybór. Żądanie to nie spotkało się z 
przychylnym oddźwiękiem wśród większoś- 
ci członków Zgromadzenia, zwłaszcza, że 

towarzyszyła mu  nietaktowna zapowiedź 
zapłacenia przez Chiny w razie ponowne” 
go wyboru zaległych składek do Ligi, wy- 
noszących sumę przeszło 7-miu miljonów 

franków szwajcarskich. Prócz tego Chiny 
dają do zrozumienia, że w razie niespełnienia 

ich życzeń, wycofają się zupełnie z Ligi. Stan 
rzeczy w Chinach nie nadaje obecnie im 
tikiego waloru politycznego w stosunkach 
międzynarodowych, jaki w innych warun- 
kach mógłby być właściwy dla państwa o 
400 miljonowej ludności. Stąd też w pra- 
słe żądanie jego spotkało się z ostrą 
odprawą i pomimo pogróżek co do wy- 
stąpienia z Ligi, prawdopodobnie uwzględ- 
nione nie zostanie. 

Chiny tem mniej mają szans na osią- 
gnięcie swoich postulatów, że kontrkandy- 
datem ich na członka Rady jest Persja. U- 
dział tego państwa w pracach Ligi jest b. 
cenny, ponieważ z trzech szybko idących | 
naprzód w swoim rozwoju państw muzuł- | 
mańskich, jedyna Persja należy do L'gi. Jej | 
przeto wyróżnienie może przyśpieszyć wejś- . 
cie dwóch pozostełych państw muzułmań- 
skich: Turcji i Afganistanu. Trójka ta za- 
warła niedawno ścisłe porozumienie, w grun- 
cie rzeczy sojusz polityczno-woiskowy, któ- 
ry czyni z niej blok coraz bardziej wzma- 
gający swoje znaczenie polityczne w naj- 
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;polityki imperjalistycznej Polski, a zwlaszcza Marszałka Piłsudskiego. Woldemaras 
, wygłaszał przekonanie, że już dawno Polska zawładnęłaby Litwą, gdyby jej nie pow- 
strzymywela Francja, która nie pragnie wojny. Również niebezpieczeństwo ze strony 
związku sowieckiego, który nie mógłby w tym wypadku pozostać neutralny, wstrzy- 
mywało Polskę, Stąd Woldemaras wysuwa 

ferencji międzynzrodowej z udziałem Rosji 
demaras stwierdził ewolucję opinii pelskiej 

twierdzenie, że Litwa wcale nie jest izolo- 
| waną. Co do sprawy wileńskiej Woldemaras wysunął konieczność odbycia nowej kon- 

sowieckiej. W końcu swego wywiadu Wol- 
w kierunku lepszego zrozumienia i oceny 

interesów i poglądów litewskich, co każe mu być optymistą co do dalszego rozwoju 
stosunków polsko-litewskich. 

„ „Trzežwa ocena sytuacji. 
LONDYN, 10. XI. (Pat.) „Daily Telegraph“ omawiając spėr polsko-litewski pisze: 

„Co innego jest uważać Litwę za dotkniętą zajęciem Wilna przez Polskę, a zupełnie co 
innego uznać, że dla rządu litewskiego mądrzejszą drogą byłoby pogodzenie się z fak- 
tem dokonanym, niż przecięcie wszelkich stosunków z Polską. Należy zapytać, czego 
Litwa może się spodziewać 
zumienia z Polską i zakończenia blokady. 

po podobnej akcji, która nie może doprowadzić do poro- 
Po zawarciu traktatu 0 charakterze czysto 

gospodarczym Litwa może w dalszym ciągu podtrzymywać swoje pretensje do Wilna. 
Jeżeli Wołdemaras po rozmowie z Brlandem w dniu 8 

(ciągłe nalgrawanie się z dobrych chęci Rady Ligi 
b. m. zrozumie wreszcie, że 

Narodów może tylko zaszkodzić 
Litwie, to decyzja genewska może być nazwana pomyślną”. 

Wyniki obrad genewskich a Litwa. 
KOWNO, 10.IX (Ate). W tutejszych 

kołach rządowych przyjęto wyniki obrad 
Rady Ligi Narodów w sprawie kenfliktu 
polsko-litewskiego z zadowoleniem. W Ko- 
wnie bowiem panowała nieokreślona opi- 
nja, że Rada Ligi Narodów zajmie bardziej 
zdecydowane stąnowisko. Podkreślają, że 
Woldemarasowi udało się znowu odwlec 
rokowania polsko-litewskie do 3 listopada 
Wobec tego można uważać za wątpliwe, 
czy w grudniu na sesji Rady Ligi N. będą 
mogły być przedstawione definitywne wy- 
niki rokowań polsto litewskich. 

Wybór nowego referenta sprawy pol- 
sko-litewskiej wskutek ustąpienia Holandji 
z Rady Ligi Nar., uważany jest za pomyśl- 
ny zbieg okoliczności. Oficjalna Agencja 
Telegr. Elta ogłasza dziś komunikat, który 
stwierdza, że nastroje w Lidze Nar. zmie- 
niły się ostatnio na korzyść Litwy. Z dru- 
giej strony duże zaniepokojenie wywołała 
wstrzemięźliwa taktyka Polski na ostatniej 
sesji Rady Ligi Nar. Wyrażają tu obawę, 
że dyplomacja pulska przygotowuje się do 
jakiegoś nieznanego czynu i dlatego zacho 
wała postawę pełną spokoju. 

1 

| Porażka Chin — sukces Persji. 
GENEWA, 10, 9 Pat. Ogólne Zgromadzezie Ligi Narodów zajmowało się dziś 

rano prośbą Chin, dotyczącą przyznania im prawa ponownej obieralności, 
Ligi. W głosowaniu wzięło udział 50 państw, 

do Rady 
wobec częgo wymagana kwalifikowana 

bliższej Europie części Azji. Można więc Roz a 34 łe. Za przyjęciem rezolucji A 21 pasty, prze- 
„cłw — 23, skutkiem czego ny prawa tego nie otrzymały. Po głosowaniu przystą- przypuszczać, że nie liczebność chlńske, lecz tpiono do dalszej generałaej dyskusji nad sprawozdaniem Sekretarjatu Ligi. Pierwszy konsolidacja wewnętrzna i szybki postęp | 

Persji przeważy w najbliższy poniedziałek 

szalę wyborczą na stronę tej ostatniej. 

Trzecim nowym członkiem Rady ma 
zostać Wenezuela na miejscu ustępującej 
Kelumbji, ustalił się bowiem zwyczaj po- 
woływania do Rady kolejno jednego przed- 
stawiciela Republik poludniowo-amerykaf- 
skich. W tym roku wywołuje to silną kry- 
tykę w prasie, która twierdzi, że absencja | 
dwóch największych państw Południowej | 

zwyczaj ten dostatecznego uzasadnienia. 
Pomimo to chęć utrzymania w Lidze reszty 
państw łacińskich z Nowego Świata prze- 
waża narazie i wejście Wenezueli do Rady 
można uważać za zapewnione. 

Kwestje ewakvacji Nadrenii i dalszych 
losów Austrji, która w żaden sposób nie 
może się pogodzić z własną niepodległoś- 
cią, nie wchodzi w zakres oficjalnych prac 
Ligi. Lecz obecneść Miillera i Seipla wska- 
zuje na to, że kwestje te w kulisach Ligi 
stanowią aktualny temat rozmów, czego 
dowodzą niezbicie wizyty obu kanclerzy u 
Brianda, oraz konierencje Seipla z Cushene 
dunem i Scialoją. Nie zapadną tu w tych 

materjach żadne decyzje, lecz zostaną ra- 
wiązane rozmowy i złożone propozycje i 
warunki. O ile wiadomo, Briand oświadczył 
Miillerowi, że kwestja ewakuacji Nadrenii, 
której, druga strefa zresztą już za kilkanaś- 
cie miesięcy ma być opróźniona, jest kwe- 
stją interesującą wszystkich aljantów i 

wspólnie z nimi powinna być omawiana. 
Kanclerz Seipel usiłuje przekonać   

| mówca, przedstawiciel Finlandji, Prokope, 
zacji pokoju. 

podkreślił znaczenie rozbrojenia dla stabili- 

PARYŻ, 10, 9. Pat Agercja Hawasa donosi z Genewy w związku z odrzuconą 
kandydaturą Chin de Rady Ligi Narodów, 
w Radzie ma obecnie Persja. 

że najwięcej szans na pozyskanie miejsca 

Nowi członkowie Rady Ligi. 
GENEWA 10 IX (Pat). 

Hiszpanję, 
ralności, 

a 

Na członków Rady Ligi Narodów wybrano 
Wenezuellę i Persję. Hiszpanji przyznano prawo ponownej obie- 

zaco podziękował ambasador hiszpański Quinones de Leon, oświad- į ' оуе + ° . * KE + Li ? czając, że Hiszpanja będzie umiała ocenić f i - 
ааор еой арра 4 Вшу]іі—ро:Ья\чіп‘к 1 zpanja będzie umiała nic zaufanie i zaszczyt jaki ją spot 

Nagły zgon Brockdorff-Rantzau. 
BERLIN, 9. września (Pat) W sobotę © godz. 10.15 wieczorem zmiarł wsku- 

tek ataku apopieksji bawiący w Berlinie 
niemiecki w Moskwie hr. 
cem lipca opuścił Moskwę, 

na urlopie wypoczynkowym ambasador 
Ulrich Brockdorf-Ranizau. Zmarły liczył lat 60, Z koń- 
przybywszy na urlop wypoczynkowy do Niemiec. 

RARE AIZ EPE WAWER OPER SOWORTOZ RP OEB OE WZODOPRASTE н RES 

modzielnego istnienia powojennego tworu 
austrjackiego, zaznacza przytem, że trudno 
mu byłoby wejść w taki ściślejszy związek 
z sąsiadami, w którym brakowałoby Nie- 
miec. Teza ta nie znajdzie zapewne zrozu- 
mienia we Francji i Włoszech. W szczegól- 
ności Francja zdaje się nie być przeciwni- 
kiem utworzenia jskiejś konfederacji państw 
naddunajskich chociażby w dziedzinie ekono- 
micznej, lecz, oczywiście, bez udziału w niej 

Rzeszy Niemieckiej. Są to jednak raczej 
konstrukcje logiczne, nie mające żywej 
krwi w sobie. 

Dziś wchodzi na porządek dzienny 
Rady raport Baeleertsa w sprawie polsko   możnych tego świata o niemożliwości sa- litewskiej. Ma on zawierać stwierdzenie, 

że bezpośrednie rokowania nie osiągnęły 
pożądanych wyników, wniosków jednak ża- 
dnych nie stawia. Mają one wypłynąć do- 
piero z dyskusji, w której premjer Wolde- 
maras zamierza wygłosić dłuższe przemó- 
wienie. Argumenty jego są znane i szer- 
szego załnteresowania ta zapowiedź nie 
wzbudza. Panuje przekonanie, że na obe- 
cnej sesji nie nastąpi radykalna zmiana w 
przebiegu całej sprawy. Rokowania zostaną 
wyczęrpane formalnie z pomocą doradców 
Ligi lub bez nich. W obu wypadkach re- 
zultat zapewne będzie ten sam. I depiero 
potem przed Radą stanie kłopotliwe pyta- 
nie; „Co dalej?*, Testis, 
Genewa, 6.1X 1928 roku,   

Dzień polityczny. 
Wczoraj rano przybyła do Warszawy 

delegacja niemiecka do rokowań handlc- 
wych. Po uroczystem powitaniu na dworcu 
o godz. 11.30 odbyła się wstępna konfe- 
rencja przewodniczących obu delegacyj dr. 
Twardowskiego i dr. Hermesa. 

O godz. 5 pp. w gmachu Prezydjum 
Rady Ministrów odbyły się wspólne nara- 
dy obu delegacyj. Po zakończeniu narad 
wydano zatwierdzony przez cbie delegacje 
komunikat prasowy, który mówi, iż sto- 
sownie do porozumienia przewodniczą- 
cych rokowania polsko-niemieckie o trak- 
tat handlowy zostały w dniu 10 bm. na- 
nowo podjęte. Jeszcze w ciągu bieżącego 
tygodnia rozpoczną się prace we wszyst- 
kich komisjach. Ze strony kierowników 
obu delegacyj wypowiadane są madzieje 
nader optymistyczne o przebiegu rokowań. 

* 

  

Webec pogłosek o wypadku automo- 
bilowym, jaki rzekomo miał miejsce w 
czasie podróży p. Prezydenta Rzeczypos- 
politej,  Kancelarja cywilna komunikuje: 
Dnia 3 września br. sąmochód osobowy 
marki Cadillac z samochodowej kolumny 
zamkowej, jadąc służbowo do Spały uległ 
wypadkowi na 20 kilometrze Szosy idącej 
do Nadarzyna. Powodem wypadku było | 
pęknięcie łapy kierownicy. Wobec mzłej 
szybkości, z jaką jechał samochód i dzięki 
przytomności umysłu kierowcy nikt z ja”. 
dących nie poniósł szwanku, ani też sa- 
mochód nie uległ innym uszkodzeniom. 

że poseł Antoni 
mandat poselski, 

Dowiadujemy się, 
Anusz (Kl. BB) złożył 

/W dniu wczorajszym dwa polskie 
statki „wojenne „Komendant Piłsudski" i 
„Wilja* wyruszyły o godz. 17 z Rygi, skąd 
udają się bezpośrednio do Gdyni. 

W dniu wczorajszym powrócił do 
Warszawy p. minister Meysztowicz. Razem 
z p. ministrem powrócił dyrektor depar- tamentu Świątkowski. 

* 

W środę rozpoczną się rokowania w 
sprawie umowy handlowej niemiecko-estof- 
skiej, które odbywać „się będą w Taliinie- 

Wiceprem. Bartel wystosował do p. 
Kazimierzowej Kamińskiej pismo kondo- 
lencyjne w imieniu własnem i rządu jed- 
nocześnie. Pozatem p. Bartel polecił, by 
trumnę Š. p. Ksźmierza Kamińskiego zło- 
żono wieniec z napisem: Kazimierzowi Ka- 
mińskiemu — Prezes Rady Ministrów", 

: Na miejsce kr. Stefana Przeździe- ckiego, mianowanego posłem Rzpiitej w Rzymie, szefem protokółu dyplomatycz- nego został mianowany Karol Rómer, 

  

owy szef protekółu dyplomatycznego. 
WARSZAWA, 10.9 (Pat). Na miejsce St апа Przeždz eckle o mlanowanego pos- 

łem polskim w Rzymie,—szefem protokó- 
łu dyplomatycznego Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych mianowany został Karol 
Romer dotychczasowy zastępca naczelnika Wydziału Południowego M. S. Z. Nowy 
szef protokółu dy:lomatycznego urodził 
się w roku 1885. Doktorat prawa i egza- 
min dyplomatyczny uzyskał w Wiedniu. 
Przed wojną pozostawał w służbie dyplo- 
matycznej austrjacko-węgierskiej w Rzymie, w czasie zaś wojny w centrali w Wied- 
niu. Po przewrocie w listopadzie 1918 r. zsjęty był w polskiej służbie likwidacyjnej. 
Następnie przyjęty. został do pomocniczej służby w tworzącem się wówczas posel- 
stwie polskiem w Wiedniu. W roku 1919 
przydzielony został do poselstwa Rzeczy pospolitej Polskiej w Wiedniu w charakte- rze sekretarza legacyjnego pierwszej kiasy. W lipcu 1923 mianowany został radcą le. gacyjnym w poselstwie w Wiedniu, gdzie pozostaje do dnia 1 stycznia 1928, poczem objął stanowisko zastępcy naczelnika wy- działu południowego w M. S. Z. Pan Ka-   rol Romer ożeniony jest z Olgą Mitilieneu córką posła rumuńskiego w Wiedniu,



Wielkie dzieło. | 
Podajemy zakończenie serji artykułów 

o szkolnictwie na Ziemiach Północno-Wschod- 

nich, isgo rozwoju i stanie obecnym (por. nr. 
199 i 206). Red. 

Szkolnictwo zawodowe. 

Liczebnie najskromniejsze & wszyst- 

kich innych rodzajów szkół stanowią szko- 

ly zaxcdowe obecnie istulejące W Okręgu 

  

    

niu, tężejąca armja nauczycieli coraz lepiej i 

przygotowanych do odpowiedniej pracy — 

mówią same za siebie. Szkoły średnie na- 

dążają zadaniu kształcenia inteligencji, po- 

trzebnej Ziemiom Północao-Wschodnim. 

Szkolnictwo zawodowe dawno wyszło z 

okresu bezwładu, dziś zaś liczbą uczniów 

osiągnęło już połowę liczby w gimnazjach. ł 

W naszym przeglądzie ogarnęliśmy | 
Szkolnym Wileńskim niemal w pełni do: ttylko cyfry i wielkości. Są to jednakże su- | 

robek pracy Kuratorjum. Dość stwierdzić, | chę znaki, konwencjonalne sygnały, poza 

KURIER WI LENSKI — 

Wielka mowa Brianda. 
GENEWA, 101X (Pst) Szwajcarska 

Agencja Telegrsbiczna—Briand wygłosił na 

dzisiejszem posiedzeniu Zgromadzenia Ligi 

Narodów wielką mowę, w której zajął w 

szerokim zakresie stanowisko w stosunku 

do najważniejszych problematów pokojo- 

wych. Liga Narodów jest — zdaniem mini- 

stra — obecnie najwaźniejszem, jeżeli nie 

jedynem schronieniem dla pokoju. Bez Li- 

gi Narodów najdonioślejsze układy, jak 

pakt lokarneński, pakt paryski nie byłyby 

nigdy doszły do skutku. Genewska crgani- 

zacją pokoju w chwili swego powstania 

że w r.1922było ich osiam w całem wole" | któremi Kryje się życie i bujność form | przeszkodziła już wybuchowi wielu wojeń 
wód:twie wileńskiem, zaś w 1927 roku 53. 

Równocześnie wzrosła liczba uczniów z 

168 na 5324. Natomiast Nowogródczyzna 
przedstawia dotąd pod tym względem te- 

ren mniej rozwinięty, posiada bowiem tyl- 

ko 6 szkół zawodowych. W obu wciewó- 

dziwach istnieją ponadto warsztaty rze- 

mieślnicze przy szkołach powszechnych. 

Ogółem w Okręgu stan nasycenia 

osiągnięty został w sammem tylko Wiinie, 

gdy prowincja odczuwa potrzebę stworze- 

nia nowych szkół. Zalecone jest przytem 

daleko idące zróżniczkowanie typów. Obe- 

cnie istnieją w Wileńszczyźaie szkoły o$- 

rodnicze (jedna), techniczne (trzy), handlo- 

we (cztery), rzemieślniczo-przemysłowe (sie- 
dem), artystyczne (pięć), doksziaicające 

(osiem), zawodowe żeńskie (dziewięć) i kur- 

sy zawodowe (dwadzieścia cztery). 

Co do wyznań uczniów najwięcej 

przypada na wyznanie rzymsko-katolickie. 

Na 5820 uczniów, w Okręgu Szkolnym by- 

ło ostatnio 4087 rzymsko-katolików, 1386 

wyzn. mojżeszowego, 284 prawosławnych, 

reszta innych wyznań. 
Uczyło w szkolach zawodowych 429 

nauczycieli, z czego 119 w szkołach pań- 

stwowych, 310 w prywatnych. Lwia część 

si! nauczycislskich, bo 429, przypada па 

województwo wileńskie, gdy w roku 1922 

było ich tylko 82. Już to samo dokusnen- 

tuja należycie ewolucję odbytą w tej dzie- 

dzinie od chwili zorganizowania Kurato- 

rium Okręgu Szkolnego Wileńskiego. 

* * 
* 

Warto nakoniec wglądnąč w kwesiję 

udziału finansowego samorządów w inwe- 

stycjach na oświatę i szkcinictwo w woje- 

wództwie wileńskiem w latach 1922—1927. 

Okazuje się, że poszczególne powiaty stać 

było na skromny tylko wysiłek, skoro w 

ciągu sześciu lat wzaiesiono z funduszów 

samorządowych, bądź przy ich współudziale, 

ogółem 53 budynków szkolnych, w tem 9 

murowanych, pozostałe zaś z drzewa. 

Ujawnia się w tem bezmiar trudao- 

ści, które przychodziło pokonywać w do- 

tychczasowej pracy, przeciwieństw, których I 

przyczyny tkwią w zniszczeniach wo'en- 

nych, pauperyzacji ludności i kraju, dźwi- 

gającego na sobie piętno ciężkich przejść 

wojennych. 
A jednak zdołano w dziedzinie szkol= 

nictwa i oświaty uczynić tak wiele. 

perspektywie upłynionego dziesięciolecia 

można to ogarnąć w właściwych rozmia- 

rach, bez wyoibrzymiania ale i pomaiej- 

szania rzeczy. Tysiące szkč! powszechnych 

setki tysięcy dzieci, które do nich uczę- 

szczają, malejąca z roku na rok gwałtow- 

nie ilość amaliabetów w młodem pokole- 

SMI TNS SS TEST TOBA OO TRAKTORY A 

Kto z właścicieli gospodarstw mniej- 

szych chce mieć prawdziwie dobrą mło- 

carnię, niech kupi „Ku tnowian К Е" 

sztyftową, cepową lub szerokomłotną, 

kto jaką chce, każda z nich będzie jed- 

nakowo dobrą; zaś maneże do nich 

„Orzeł* DAW lub C. 
й Znajdziecie te znakomite maszyny 

w składzie Zygmunta Nagrodzkiego w 

Wilnie, ul. Zawalna Nr. 11-a. Kto chee 

dostać na wypłatę, ułech przedstawi skła- 

dowi poświadczenie gminy o tem co ma. 
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Zamknięcie Wystawy: Targów. 
Oti po wszystkiem, mówi sobie z 

żalem wilnianin, widząc rozkładane na czę- 

ści pawilony, wozy rozwożące towary i 

tsbory, „żywiołk:* eychodzące z opłotxów 

u podnóża gór Zamkowej, Trzykrzyskiej 

iBekieszowej. A właśnie, że nie po wszyst- 

kiem. Regionalna Wystawa trwa dzięki Bo- 

gu i pobędzie jeszcze parę tygodni, by 

młodzież szkolna mogła ją dokładnie obej- 

rzeć. Warto, by tam młode pokolenie po- 

szło nie raz, nie dwa, by wysiłek epoki 

przełomowej, powojennej dobrze móc za- 

chować w pamięci. Wszak to, co tam zo- 

baczą w dziedzinie wykresów, map, foto - 

grafij, kolejnictwa, higjeny społecznej, to 

są stworzone z niczego skarby pracy in- 

tensywnej, gorączkowej niemal. To są dzie- 

dziny obowiązków społecznych, w które je 

los zaprzęgnie, gdy tylko dorosną. Niech 

więc się uczą, niech patrzą—godzina Wy- 

stawy nauczy je więcej niż kilka miesięcy 

wykładów. 
Zosianie też miła, słodka jakaś este” 

tyka tego uroczego zakątka, do którego 

wilnianie szli i szli, rozglądając się i medy- 

tując sobie, że oto tak, może być, jest już 

nawet schludnie, ładnie, kwiecisto, po £uro- 

pejsku i po wileńsku zarazem, co dawniej 

nie mogło być połączone w pojęciu. 
Jak śliczny obrazek, jeden Z najład- 

niejszych jakie prcf. Ruszczyc namalował, 

pozostawały w pamięci przyjezdnych te 

mury, te kwiaty bajeczne, ta zieleń, te bia- 

łe i pstre pawilony I wzgórza nad niemi. 

Ostatnie dni ożywiły jeszcze i tak liczną 

frekwencję. Nic bo dziwnego. Ruszyła wieś.   

nieprzebrana, jakiej nie sposób ująć w licz- | 

bę, trudno zaś nawet słowem wyrazić. Н 
Lecz same tylzo cyfcy ukazują ogrom * 

pracy, najżmudniejszego trudu i borykania | 
się z przeciwieństwami najcięższych lst po- 

wojennych, w których wypadło wypełnić ; 

wyrwy i usunąć głazy pozostałe po naj-j 
gorszych czasach, rzecząch i ludziach. 

Dziesięć lat pracy szkolnej i cšwia- 

towej na Ziemiach Północno-Wschodnich 

wydało wielkie dzieło. 
Dr. Adolf Hirschberg. 

E Z EE 

Igon Kazimierza Kamińskiego. 
Sztuka polska i teatr polski poniosły 

onegdaj niepowetowaną stratę. O godz. 

5 nad ranem zmarł po dłuższej chorobie 

jeden z najznakomitszych artystów drama: 

tycznych Kazimierz Kamiński. 
Urodzony w r. 1865 w Warszawie, 

po raz pierwszy wstąpił na scenę Wr. 1884 

w teatrzyku Eldorado za dyrekcji Anasta- 

zego Trapszy. Poczynając od roku 1890, 

kiedy to grywał w Teztrze Polskim w Pe- 

tersburgu Kamiński zaczyna słynąć jako 

wybitny talent dramatyczny. Przenosi się ! 

do Krakowa, gdzie- za dyrekcji Pawiikow- i 

skiego występuje w nowym teatrze im. | 

Słowackiego. Pozostaje na scenie krakow | 

skiej za dyrekcji Kotarbińskiego, zajmując 

jedno z pierwszych stanowisk w Óówczes- 

nym teatrze polskim. W r. 1901 przenosi 

się na scenę lwowską, a Od r. 1905 obej- 

muje stanowisko głównego reżysera w b. 

teatrach rządowych w Warszawie. W r. 

1907 rozstaje się z pracą sceniczną na 

stałe, występując jedynie gościnnie. W se- 

zonie 1925 — 26 był dyrektorem Teatru 

Narodowego. Ostatnio, w sezonie ubiegłym, 

grywał w „Panu Damazym“ i „Ogniach 

sztucznych *. 

Dziennikarze niemiecty W Warszawie. 
Wczoraj przybyła do Warszawy ze 

Lwowa delegacja dziennikarzy n'emieckich, 

którzy zwiedzili Targi Wschośnie. Delega- 

cja składa się z 7 dziennikarzy, pracowni 

ków najpoważniejszych pism niemieckich. 

W godzinach popołudniowych wydział pra- 

sowy w M. S. Z. podejmował dziennikarzy 

niemieckich śniadaniem. 

Jaspekrja P. 0. P. P. | Fumi. Bezrobocia. 
Bawiący w Wilnie minister Pracy i 

Opieki Społecznej p. d-r St. Jurkiewicz w 

dniu onegdajszym w godzinach popołud- 

niowych dokonał w towarzystwie naczelni- 

ka Wydz. Pr. i Op. Sp. Urz. Wojswódz- 

kiego p. Jocza i kier. Opieki Społecz. te- 

goż urzędu p. Trockiego wizytacji Państw. 

Urz. Pośredn. Pracy i Obwodowego Biura 

Funduszu Bezrobocia przy ul. Subocz 20 s. 

Kronika telegraficzna. 
= Na Opióżnione przez śmierć Ś. p. He:- 

ryka Melcera etatowe stanowisko nauczyciela 

warszawskiego kursu gry fortepianowej Państw. 

Konserw. Muzycz. w Warszawie został mianowa- 

ny p. Józef Turczyński. Nominację tę poprzedził 

ogłoszenie konkursu. : 

= Rewizyta Brisnda u kanclerza Austrii 

Seipla trwala 25 minut. Briand omówił w przy- 

jazmy sposób kwestje polityczne i gospodarcze, 

dotyczące Austrii. 
« Frarcuski min, oświaty Herriot zaręczył 

się z hrabianką austrjacką Hildą Auersperg. 

  

  

Inaczej, jakże inaczej niż dawniej! Nie szu- 

kać już wśród dorabiających się na nowo 

ziemian owej buńczucznej, szlacheckiej 

próżności, przykrywającej nieraz za daw- 

nych wystaw rzetelny owoc pracy poszcze” 

gólnych ziemian. Dziś każdy pracuje istotnie 

intensywnie i racjonalni*. Nauczyli się wie- 

le. Zwłaszcza tutaj u nas. W innych pro- 

wiacjach może są przedwojenne zbytki, u 

nas O tem mowy być nie może. Panie i 

panowie zabrali się de hodowli lub prze- 

mysłu gospodarskiego i dźwigają swe dzie- 

dzictwa całą siłą muskułów. 

Zauważono, iż wystawa hodowiana 

przedstawia stosunkowo małą liczebnie 

ilość gospodarstw. Istotnie, ale też nie 

trzeba myśleć, że prócz wystawców nie- 

ma już ma całą Wileńszczyznę, Polesie i 

Nowogródzkie jednostek gospodarczych, 

któreby nie miały czegoś do wystawienia 

pod względem hodowli. Tylko że takie 

wyslanie na Wystawę to rzecz kłopotliwa 

i kosztowna. Więc też wielu rolników mu- 

siało się powstrzymać, zwłaszcza & dal- 

szych stron. W tem wskazówka, by poka- 

zy jednodniowe w małych ośrodkach mno- 

żyć i tam skierowywać również nagrody i 

premje. 
Posypały się złote i srebrne medale 

i nagrody pieniężne: z więcej znanych firm 

wyliczmy: p. Bancewicza za precyzyjne na- 

rzędzia chirurgiczne w Wilnie wyrabiane 

złoty medal, Perkun za silniki, Ort, żydow- 

ska szkoła zawodowa, wiłeńska przędzalnia 

wełny za samodziały, Kołomaż medal srebr- 

ny. Śp. akc. Zjednoczeni Papiernicy, Pa- 

piernia Nowowerki, Albertyńska, Jaszuń- 

Ska, Rajówka, Olkienicka, Grzegorzewo 

złote medale, ta ostatnia dyplom uznania   

i zatamowała rozwój jednej wojny ш% ® 

chwili iej wybuchu. Dr. ga pokoju jest w 

każdym razie usisna rozlicznemi i często 

wielkiemi przeszkodami, które muszą być 

pokonane. 
Przechodząc do problematu rozbro- 

jenia minister francuski dowodzi, że niema 

co myśleć o natychmiastowem zniesieniu 

wszelkich zbrojeń na lądzie, wodzie i 

powietrzu. Niektóre kraje, nie należące do 

Ligi Narodów powiększyły swe zbrojenia, 

Niemcy posiadają w istocie armię, złożoną 

z 100 tysięcy ludzi. Mają jednakże elbr<y: 

mią ilość silnych mężczyzn, którzy moZą 

GENEWA. 10. XI. (Pat.) Agencja Hawasa podaje, 
Ligi Narodów, Briaad powiedział między innemi: 

że łatwiej u mnie o słowa niż o czyny. A przecież pakto głoszonem na Zgromadzeniu 
clerz Milier zarzucał mi, 
lokarneński i paryski są czynami. Rosja domaga 

rozbrojenia, ale sama codziennie powiększa swe zbrojenia. 
mającą doskonale zorganizowane kadry, 

wreszcie olbrzymie rezerwy ludzi. Trzeba 
całkowicie i posiadają armię, 
dzia pozwalające na dostarczenie sprzętu, 

więc ażeby duch pokoju przeniknął do narodów, niedopuszczając do złego 
mówca przytoczył przykłady wysiłków Francji na 

przez rządy swej władzy. Zkolei 

  

być uzbrojeni, Wszystko to Są czynniki, 

które pozwalają jedynie na powolne kro- 

czenie drogą ograniczenia zbrojeń. Najważ- 

niejszą jest zdecydowana wola pokojowa 

narodów, które wspierają stale dzieło Ligi 

Narodów. Już dziś można stwierdzić z žy- 

wem zadowoleniem, że zaprzestano WyśŚci- 

gu zbrojeń. Niebawem nastąpi również ogra- 
niczenie zbrojeń. 

W końcu swoich wywodów Briand 

porusza mniejszości. Mówca poparł nie- 

które krytyczne uwagi min. Zaleskiego, 

co do wniosku Beelaertsa van Blocklanda. 
Los mniejszości był przed wojną gorszy. 

ich głos o pomoc ginął niewysłuchany. 

Dziś jednak Liga Narodów bierze ich w 

swą obronę. Przy dalszym rozwoju ochro- 
ny mniejszości musi się wszakże postępo- 

wzč z jak największą ostrożnością. Mnieį- 

Szość nie powinaa być dopuszczana do 

występowania przeciwko państwu, w któ- 

rem żyje. W przeciwnym bowiem razie po- 
kój byłby poważnie zagrożony. Przemówie- 
nie Brianda spotkało się z gorącemi okla- 

skami, jakkolwiek poszczególne delegacje, 

jak np. niemiecka, powstrzymały się osten- 
tacyjute od oklasków. 

że w przemówieniu swem wy- 
Kar- 

się natychmiastowego powszechnegę 
Niemcy nie rozbroiły si- 

znakomite narzę 

używania 

drodze do rozbrojenia, cyłując między innemi układ morski z Anglją. 

Briand wyjaśnia. 

GENEWA. 10. IX. (Pat.) Minister Briand przyjął stu dziennikarzy międzynaro- 

dowych i udzielił im wywiadu. Na zapytanie dziennikarzy niemieckich Briaad obszernie 

wyjaśniał znaczenie niektórych ustępów swej porannej mowy | podkreślał kilkakrotnie, 

że w jego stosunku do Niemiec nic się nie zmieniło. Mówiąc o możliwościach pro- 

wadzenia wojny przez Niemcy przy pomocy posiadanych przez nie kadr stu tysięcy 
oficerów i podoficerów, Briand podkreślił, że bynajmałej nie pragnął powiedzieć jakoby 

obecne Niemcy i obecny rząd niemiecki 
wierzy w pokojowe tendencje rządu i narodu niemieckiego, 

szykowały się do wojny odwetowej. Briand 
widząc ich zapowiedź w 

ostatnich wygikach wyborów do parlamentu. 

Po wywiadzie Brianda nastąpiło pewne odprężenie w nastrojach panujących dziś 

w Genewie i zniknęło częściowo powszechne zdenerwowanie panujące zwłaszcza w ko- 

łach niemieckich. 

Poruszenie wśród delegacji niemieckiej. 

BERLIN. 10. IX. (Pat.) Koła urzędowe otrzymały dziś wiadomcść z Genewy, 

że delegacja niemiecka edbyła wieczorem specjalne posiedzenie poświęcone sprawie mo- 

wy Briauda. Sekretarz stanu Schubert odby! rozmowę 

Brianda pa plenarnem Zgromadzeniu Ligi najpóźniej w ciągu tygodnia 
odpowie na mowę 

z Briandem. Delegzcja niemiecka 

Ulzynie wrażenie mowy Arianda w hiena. 
PARYŻ, i0.IX. (Pat.) Dzisiejsza mo- 

wa Brianda wywołała olbrzymie wrażenie 

w kołach politycznych Berlina i odbiła się 

sensacyjnem echem o szpałty prasy berliń- 

skiej. Cała prasa berlińska komentuje mo- 

wę Brianda, jako ostrą odpowiedź, udzie- 

loną kanlerzowi Mulierowi, przytaczając 

cały szereg argumentów i zwrotów, z któ- 

remi Briand miał się zwrócić bezpośrednio 

do delegacji niemieckiej siedzącej naprze- 

ciwko niego. Prasa nacjonalistyczna podno- 

si fakt, że Briand zarzuca kanclerzowi Mul- 

lerowi użycie partyjnych argumentów i pod 

jego zdresęm skierował zarzut, iż Liga 

Narodów nie jest międzynarodówką par- 

til politycznej, lecz międzynarodówią na- 

rodów. Na sali Ligi Narodów niema za- 

tem dyskusji o interesach stronnictw, lecz 

tylko © interesach całych narodów. 

W sprawie rozbrojenia podnosi pra- 

sa berlińska atak Brianda przeciwko Rosji 

Soeleckiej i kanclerrowi Miillercwi, pod- 

kreślając, iż uwaga Brianta, że o rozbro- 

| jeniu nie można mówić tylko retorycznie, 

zwracała się bezpzśre!nio przeciwko kan- 

clerzowł Niemiec. Manifestacje za rozbroje- 

niem, które Briand miał nazw:ć niecdpo- 

wiedniemi dla męża stanu, komentuje prz- 

ga nacjonalistyczne, jako Impertynencię i   

bezwstydne zaatakowanie kanclerza Niemiec. 

Szczególny niepokój i oburzenie pra- 

sy niemieckiej wywołał ustęp mowy Brian- 

da dotyczący t. zw. potencjału wojennego, 

istniejącego w Niemczech w wielkich roz- 

mierzch mianowicie w formie kadr Reichs- 
wehry, mogących siużyć za podstawę ol- 

brzymim sarmjom jeszcze dziś, oraz ten 

ustęp, w którym Briand podkreśla, że nie- 

miecki materjał wojenny został wprawdzie 

zniszczony, ale zbrojenia Niemiec mogą 

być podjęte w każdej chwili nanowo i 

rozwijać się w bardzo szybkiem tempie. 

Nader gnębiące wrażenie wywołało w 

Niemczech porównanie, przeprowadzone 

przez Briaada pomiędzy zdolnością Nie- 

misce do ponownego uzbrojenia a rozwo- 

em niemieckiej floty handlowej, która po 
wojnie niemal zupełnie znikła, a teraz 0d- 

zyskała z powrotem Swe przedwojenne 

stanowisko. Ogólne wnioski prasy niemiec= 

„łej wyrażają się w oświadczeniu prasy 

nacjonalistycznej. Briand w  dziziejszem 

swem przemówieniu udzielił kanclerzowi 

Mil'erowi kategorycznej odpowiedzi Od- 

mownej. 
Red. polityczny „Dautsche Al'g. Zei- 

tung podnosi, że mowa Brianda nie skła- 

dała się tym razem z frazesów, lecz posia 

Nr._207 (1254) 

Prate regionalne Jedynki. 
Odpowiedź na warcholstwo 

opozycji. 

W Lidzie odbyło się informacyjne ze- 
branie poselskie, na którem wzięli udział 

przeważnie rolnicy. Poseł Kamiński poin- 

formował zebranych o wszystkich sprawach 

gospodarczych, rozpatrzonych przez Sejm. 
Część przemówień poświęcona została w 
sprawie demagogicznej działalności opozy- 

cji prawicowej, która oóbyła tu wiece swo- 

je, na których przypisypano Rządowi za- 

miar usunięcia nauki religi! ze szkół pol- 

skich, piętnując tych działaczy partyj- 

nych, którzy tendencyjnie rozgłaszeją, i4- 

koby Rząd i posłowie Bezpartyjnego Blo- 

ku Stali na stanowisku nienauczania reli- 

gii. Po refsracie posła Kamińskiego o 

zmianie Konstytucji zapowiedział on, że 

Sejm na najbliższem posiedzeniu zajmie się 

najżywotniejszemi sprawami włościan, jak 

to: przeprowadzenia komasacji, eksploata- 

cji leśnej i odbudowy na ziemiach wschod- 

nich. Posłowie Bsznartyjnego Bloku przy- 

gotowali już w tej sprawie odpowiednie 

wnioski. Przemówienie posła Kamińskiego 

wzbudziło wśród miejscowych drobnych 

rolników ogromne zainteresowanie. 
Na terenie woj. nowogródzkiego od- 

będą się w bieżącym miesiącu, z udziałem 
senatora Kamienieckiego, następujące ze- 

brania informacyjne B.B, 16 b. m. w Sło- 
nimie i 17 b. m. w Baranowiczach. Po- 
selska grupa regionalna woj. nowogródz- 

kiego zatwierdziła powiatowe organizacje 
B. B w Słonimie, Baranowiczach i w Li- 
dzie. 11 b. m. odbędzie się zebranie mę- 
aa” w Wołożynie i 27 b. m. w 

zie. 

Budowa nowych międzymiastowych prze- 
wodów telefonicznych. 

Z końzem sierpnia r. b. zakoficzona 
została budowa nowego bronzowego prze- 
wodu telefonicznego z Lidy przez Nowogró- 
dek do Baranowicz. Nowego tego przewo- 
du używa Dyrekcja Poczt i Telegrafów do 
ulepszenia telefonicznej komunikacji pomię- 
dzy Wilnem a Nowogródkiem i Baranowi- 

czami,—a to przez połączenie no xowybu- 

dowanego wyżej wzmiankowan?go przewo- 
du z istniejącym już przewodem bronzo- 
wym Wilao— Lida. 

Otrzymane w ten sposób nawe po- 
łączenie telefoniczne dostosowanz do pro- 

wadzenia rozmów na dalekie odległości, 
będzie wykorzystase w ten sposób, że w 
godzinach od 8 do 15 służyć będzie dla 
bezpośredniej komunikacji Wilno—Nowo- 
gródek, w pozostałych zaś godzinach t. j. 

od 15 do 8 rano — dla bezpośredniej ko- 
munikacji Wilno—Baranowicze. 

Dzięki uzyskaniu dobrego połączenia 

z Baranowiczami, Wilno może obecnie 

przeprowadzić rozmowy i z dalej położo- 

nemi miejscowościami, jak Nieśwież, Stołp- 

ce, Słonim it.d., co dotychczas było połą- 
czone z dużemi trudnościzmi. 
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dała niczwykłą moc rzeczową, oddziaływu- 

jącą, jako druzgocące uderzenie młota w 

gmach polityki pojednania. Rozbija on 

wszystko, co zostało zbudowane w ciągu 

lat ostatnich. „Fossische Zeltung'' daje ty- 

tuł w swej depeszy „,Wielkie rozczarowa- 

nie“ i stwierdza, że mowa ta pozbawiła 

Brianda wielu sympatyj, które dotychczas 
posiadał. Centrowa Germania przyznaje, 

że mowa Brianda była najbardziej i naj- 

mocniej oklaskiwana ze wszystkich mów, 

które detychczas wygłosił. Pozatem pod- 
kreśla „Germania“, že od 5-ėlu lat nie 

słyszane tak Ostrej mowy z ust Brianda, 
a nawet od 12 miesięcy Poineare nie mó- 

wił tak ostro, jak Briand w dniu dzisiej- 
szym. Germania wyciąga wniosek, że w 

' ostatnim tygodniu musiało się bardzo wie- | 
'le odmienić w konstelacji europejskiej sko- 
ro tak mćgł mówić Briand. ы 

  
w dodatku. Zakład litograficzny Mac i syn, 

Lux za wytworne druki, Kruk za parasole, 

Lides za kreślarskie wyroby, Bałtyk za kon- 

serwy, Olkienicki za miody i kto by je 

tam policzył! 
A w dziale gospodarsko hodowlanym 

święciły triumfy panie: hr. Marja Tyszkie- 

wiczowa z Laniwarowa, p. M. Kotwiczowa 

z Tuiłów, p. Kayserlingowa, p. Skindero- 

wa otrzymały za zarodowe klacze i mło- 

dzież nagrody pienięźne i medale. Bo też 

i oczy ciągnęły te śliczne stworzenia, pie- 

szczone i rasowe, stajnia p. Laszkiewicza 

(anglo-araby) i p. Skinderowej, gdzie piąt- 

ka koni rywalizowała w piękności z piąt- 

ką przešlieznych rosyjskich chartów, zWra- 

cając oczy wszystkich. A cóż dopiero się 

działo z praktycznymi ludźmi z miast 1 wsi 

na widok krów: polskiej czerwonej rasy, 

coraz ulepszanej, przystosowywanej do na- 

szych łąk i paszy, czarno-białych, wielkich 

nolenderek iich przychówku! Profani gapili 

się dalej na „metryki* tych stworzeń, któ- 

rych nazwę niewiadomo czemu obrał s0- 

bie niewdzięczny człowiek za miano obel- 

żywe. A wszak to jeden Z najlepszych przy- 

jaciół taki świntuch, biało-różowy, o ocz- 

kach sadelkiem zapłyniętych; aż się widzi 

w wyobraźni te wędliny: kumpiaczki, sal- 

cesony, boczki, kiełbasy, głowiznę więdną: 

cą w wysokiej wędlarni, dymkiem  jałow- 

cowym, letnim, przez długie tygodnie o- 

wianej. Gdzież takie jak u nas wędliny?! 

Tu także widzimy hodowlę ziemia- 

nek: p. Zawadzka z majątku Jody wystawiła 

taką mamunię z dziesięciorgiem progeni- 

tury, że tylko o ruladzie człek marzył, 

przechodząc tamtędy, a znów p. Wsgnera 

z Solecznik hodowla, to już handel na 

wielką skalę w pierwszorzędnie uprzemy- 

słowionym majątku, będącym chlubą rol- 

nictwa w Wileńszczyźnie. Najmniej było 

owiec i bardzo zaniedbanych. Jak to się 
stało, kiedy tam dslej widzieliśmy przetwo- 

ry wełniane w takiej obfitości i pięknym 
gatunko? 

Z mniejszej „żywiołki” kury p p. SIiź- 
niów, i rozmaitych innych właścicieli, im 

ponowały mnogością i odmiennością ga- 

tunków, gołębie były prześliczne i pewnie 

całe gromady uczniaków bywalców targów 

gołębich na Łukiszkach, oczy sobie wypa- 

trywało ma te różna pawiki i wachlarzowa- 
te, pstre duże i maeł, pocztowe i zwykłe. 

Trochę kotów i jeszcze mniej psów— 

cetery i charty, oto i cała gospodarstwo na 
ziemiach naszych. Teraz, jeśli się chce u- 

stalić j kiś bilans z tego, cośmy widzieli 

na Targach — Wystawie, to, nie wchodrąc 

w rzeczowe szczegóły, które na łamach na- 

szego pisma omówią później specjaliści, 

zaznaczyć musimy, jako pierwsze wrażenie 

po ukończeniu tego pokazu, że musi ono 

być stanowczo dodatnie i zachęcające na 
przyszłość do dalszej pracy. 

Jeśli się pomyśli, patrząc na rezultat 

rolniczych, przemysłowych i t. p. wysił- 

ków, że wszystko to dopiero lat 6-7 pra” 

cuje normalnie, że gospodarstwa rolne, 

które za ostatnie, ocalałe z Rosji lub w 

zagranicznych bankach grosze, stworzyło 

się na nowo po wojnie 1919 r, že wszyst- 

ko co się przez ten rek 19/20 z gorącz- 

kową szybkością, w ogniu wojny u granic 

zrobiło, zostało znów i to jeszcze dokład 

piej zniszczone, że ziemiaństwo, dla tych 

lub innych przyczyn natury politycznej,   wracało do swych siedzib powoli, lub nie 

wracało wcale, bo nie było do czego, to 

się widzi, że tempo pracy wzrosło niez- 

miernie. Nietylko 10. Ale i racjonalność 

poszczególnych hodowli, ich celowość, za- 

stosowanie do warunków krajowych i da- 

nej jednostki gospodarczej. Nie można so* 

bie dziś wyobrazić chyba jakiejś bez ra- 

chunku, dla fantszji prowadzonej imprezy 

gospodarczej, czy to będą cvkłerki Śmie- 

tankowe, czy hodowla nasion. 

Nie można też iść sobie „swoim dwo- 

rem* w pojedynkę, żubrzym  obyczsjem. 

Poczynania rządu i ster administracyjnych, 

dążących ku pomocy zrujnowanemu okrut- 

nie rolsictwu, jest tym elementem zrzesze- 

nia sił fachowych, które daje mu moc 

prężności i wspomaga w osiągnięciu z£- 

mierzonych celów. 
Przed rolnikami tego kraju leży 

olbrzymia praca. W pojedynkę podołać jej 

nie sposób. To też zrzeszenia, kooperaty- 

wy, pokazy, Stacje doświadczalne, wszyst 

kie te pomoce rolnika, obmyślone i zorga- 

nizowane bardzo umiejętnie i praktycznie, 

ale nie dosyć obszernie zastosowane, Oto 

co powinno być jednem z zadań związ- 

ków rolniczych. 
Praca kobiet na polu drobniejszvch 

gospodarstw leży dość odłogiem i ziemian- 

ki Wileńszczyzny są zrzeszone nledosta- . 

tecznie, nie mogą wykazać całej siły gospo- | 

darczej do jakiej byłyby zdolne, gdyby 

zmysł społeczny „był więcej wśród .rnas 

rozpowszechniony. A na to potrzeba dwóch 

rzeczy, ciągle I nieustannie: oświaty i pra- 

cy, pracy i oświaty! HR   —— |
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Przyjazd do Wilna Prezydenta Rzeczypospolitej 
W dniu 23 bm. odbędzie się w Wilnie i N.-Wilejce uroczystość poświęcenia 

Sztandaru 85 p. p. Dzieci Wileńskich. Na uroczystość tę spodziewany jest przyjazd 
Prezydenta Rzeczypospolitej prof. Ignacego Mościckiego. 

Monarchiści rosyjscy opuścili granice Polski. 
W dniu wczorajszym opuścili granice Rzeczypospolitej Polskiej 

rosyjscy z Wilna, korzystający w Polsce z prawa azylu. 
Na podstawie zlecenia władz centralnych wyjechali z granic państwa Michał 

Myślin, Aleksander Denisow, Włodzimierz Gapanowicz, Zacharjusz Michasiewicz i 
Anatoijusz Samochwałow. Część wysiedlonych udała się do Francji. 

Olbrzymia defraudacja w kasie kolejowej w 
: Grodnie. 

Dnia 6 b. m. urzędnik kolejowej kasy ambulansu w Grodnie Jerzy Kołanko zdefraudował 
sumę 30.000 zł. i zbiegł w niewiadomym kierunku. Za defraudantem rozesłano listy gończe. 

Śmierć od pioruna. 
| W tych dniach podczas szalejącej ni terenie gm. Bieniakonie burzy, został zabity przez piorun 

mieszkaniec Bieniakcń Adam Wojświcz. Natychmiastowa pomoc lekarska udzielona przez miejseo- 
Wego lekarza rażonemu nie odniosła skutku. 

Ucieczka niebezpiecznego opryszka. 
W dniu onegcajszym zbiegł z więzienia w Lidzie niebezpieczny opryszek Franciszek Wińcza, 
Zbiegly został przed kilku dniami ujęty przez organa policji w chwili gdy wraz z bratem 

Leonem dokonał włamania do mieszkania kupca w Pilesie gm. 
Peścig za zbiegłym nie dzł pozytywnego rezultatu. 

Napad rabunkowy. 
Onegdaj na odcinku granicznym Suchodoły w rejonie Kucewicz na pograniczu polsko-sowiec- 

kiem na przej'żdżających kupców napadło 3 ch niewykrytych dotychczas osobników. Steroryzo- 
wawszy przejeżdżających bandyci po zrabowaniu pieniędzy i kosztowności zbieg. Zarząćz ny ро- 

Ścig narazie nie dał pozytywnego rezultatu. 

Targi Północne. 

jad Konkursowy przyznał szereg M: 
gród dla eksponatów Wysławy - 

Leisk) 
W dniu 6 b. m. odbyło się pod prze- 

wodnictwem dyrektora p. J. Korolca posie- 
dzenie Sądu Konkursowego przy I-szych 
Targach Północnych i Wystawie Rolniczo- 
Przemysłowej i Regjonalnej w Wiłnie w 
składzie członków sądu p. p.: inż. ] Czer- 
niewskiego, Ł. Kruka, inž. J. Lastowskie- 
go, inż. W. Niewodniczańskiego, prof. J. 
Remera, prof. F. Ruszczyca, inż. W. Sła- 
wińskiego, W. Szaniawskiego, inż. J. Szysz- 
kina i K. Gorzuchowskiego. Sąd Konkur- 
sowy przyznał szereg nagród dla przed- 
siębiorstw i osób z Wilna i Wileńszczyzny, 
które wzięły udział w wystawie. 

Nagrody zyskały eksponaty: 
Bancewicz (narzędzia chirurgiczne) — 

medal złoty. Cel (zakłady mechaniczne) — 
medal złoty. Gasperowicz Józef (bryczki)j— 
list pochwalny. Rodziewicz (bryczki) —bron- 
zowy medal. Nalepko Józef (ialomctor- 
wialnia)—list pochwalny. Bampi w Radosz- 
kowiczach (maszyny do obróbki Inu) —list 
pochwalny. „Ort* szkoła zawodowa—wiel- 
ki medal złoty, Maciejewski j. (sprzęt 
elektrotechniczny)—medal srebrny. Wileń- 
ska Przędz. Wełny — medal złoty. Olkie 
niski (wojtok)—medal bronzowy. Kurlandz- 
ka olejarnia—dyplom uznania. J. Trocki i 
S-ka (olej) —wielki medal srebrny. Mydło 
„Byk'*—wielki srebrny medal. „Polmin* w 
Wilnie (olej i smary) —list pochwalny. Pa- 
piernia w Nowych Werkach—wielki medal 
złoty. Tekturownia w Jaszunach — medal 
złoty. Tekturownia Rajówka M. Bohdano- 
wicza—wielki medal złoży. „Qirzegorzewo”* 
tekturownia—wielki medal złoty. Tekturow- 

"nia Platerów—wielki med. zł. Tekturownia 
Waka Murowana—wielki med. zł. N. Mac i 
Syn (litogrzfja)—wielki medal złoty. „Pa- 
pier* (wyrcby introligatorskie i szkolne)j— 
wielki medal srebrny. Władysław Borkow- 
ski (księgi i druki gospodarcze) — wielki 
medal srebrny. Tłocznia „L.vX*—medal zło- 
ty. Dąbrowski w lwieńcu (kafle)—bronzo- 
wy medal. Mozer, Nowa-Wilejka (koronki 
i hafty)—medal srebrny. H. Jensz, W. Ja- 
cewicz i S ka (meljoracje wodne) — wielki 
medal złoty. Uciechowski (cegły kanaliza- 
cyjne)—wielki medal srebrny. Нонма!4 ® 
Rakliszkach (rury drenarskie) — list po- 

chwalny. . 
Barański (wyroby betonowe) — medal 

bronzowy. „Lignoril“ (szczotki i pendzle) 
—wielki medal złoty. Sejmik šwigciafiski 
(wyroby koszykarskie) — list pochwalny, 
Sejmik dziśnieński (wyroby koszykarskie)— 
medal srebrny. F. Pieślak (wyroby bednar- 
skie)—wielki medal srebrny. Betcher (wy- 
roby bednarskie)—medal bronzowy. Dere- 
czyński (szatkownice do kapusty) — list 
pochwalny. Szuchno Kuźma (wyroby bed- 
narskie) — list pochwalny. Panasienia Ma- 
ciej (wyroby bednarskie) — list pochwal- 
ny. Józef Tulejko (beczki do miodu) — 
list pochwalny. „Atlantik" (konserwy ryb- 
ne)  miedal bronzowy. Akselrod i Szwarc 
(wina krajowe) — wielki medal srebrny. 
„Bałtyk* (konserwy rybne) — wielki me- 
dal złoty. „Fortuna“ (tabryka cukierków) 
—duży medal srebrny. Pierwsza Wileńska 
Wytwórnia Win — medal złoty. Strugacz 

+ — Oszmiana (wyrób drożdży) — wielki 
medal złoty. Browar „Szopena* — dy- 
plom uznania. Rutkowski i Domagała (za 
wzorowo urządzony kiosk) — wielki me- 
dal srebrny. Zakłady „Praca* (wyroby rę" 
czne) — wielki medal srebrny. P. Boro- 

" wikowa woj. newogr. (wyroby wędlin) — 
wielki medal srebrny. P. Wendorfówna, 
maj. Sawicz (wędliny) — medal srebrny. 
Łastowicz (wędliny)—med. bronzowy. Zw. 
Spół. Rolniczych — srebrny medal. Żyt- 
kiewicz (wędliny) — medal złoty. Łodziń- 
ski (trofea i przybory myśliwskie) — me- 
dal złoty. Sejmik (tartak) — wielki medal 
srebrny. Tartak „Soleczniki* — wielki 
medal złoty.   

monarchiści 

abłoć, 

Bezpodstawny atak na inspekiora szkolnego 
w. Oszmianie. 

W 163 numerze „Słowa* z dnia 20 VII i w 
205 z 7-go 1X b. r. ukazały się artykuły, ataku- 
jące St. Starościaka b. Inspektora Szkolnego w 
Oszmianie, zajmującego obecnie stanowisko Insp. 
Szkoln. na m. Wilno. 

Autor artykułów zarzuca p. Starościakowi 
pokrywanie działalności b. nauczyciela A. Króli- 
kowskiego, który przez Sąd został skazany na 
trzy lata więzienia za czyny lubieżne i deprawację 
małoletnich - uczenic. raz po ukszaniu się 
pierwszego art. Oddz. Pow. Z. P. N. S. P. 
w Oszmianie wysłał do Red. „Słowa” sprostowa- 
nie, którego jednak nie umieszczono. Wobec tego, 
że Red. „Slowa“ nie umiała zachować bezstron- 
ności, zwracimy sią z prośbą do Wielce Szanow- 
nego Pana Redaktora o zamieszczenie na łamach 
swego poczytnego pisma następującego wyjaśnie- 
nie. 

P. Starościak natychmiast po ujawnieniu 
przestępstw Królikowskiego rozpoczął dochodze- 
nie na terenie szkoły wśród nauczycielstwa i 
dzieci. Gdy natrafił na pewne dowody zwołał 
posiedzenie Rady Pedag. szkoły, gdzie sprawa 
została rozważona i postanowioną wyłonić z 
pośród siebie Komisję, składzjąca się z trzech 
osób, która miała za zadanie przesłuchać dzieci. 
W skład komisji wszedł z urzędu p. Starościak. 
Po przeprowadzeniu dochcdzenia przez Komisję, 
p. Starościak zawiadomił o zajściu władze i za- 
wiesił p. Królikowskiego w czynnościach. Jak 
z tego widzimy, postąpił tak, jak nakazują jego 
obowiązki służbowe. Obowiązkiem Insp. jest 
zawsze przeprowadzenia najpierw dochodzenia we 
własnym zakresie, a dopiero później wyciąganie 
konsekwencyj i stawianie wniosków. 

Dalej jest mowa w artykule o szykanach 
ae strony p. Insp. „nauczycielki klas wyższych”, 
która jskoby ujawniła przestępstwo p. Królikow” 
skiego. Pani o której mowa, nie była wcale nau- 
czycielką klas wyższych, a była kontraktową in- 
struktorką robót kobiecych i tytuł nauczycielki 
jest jej zupełnie niewłaściwie przypisywany przez 
autora artykułu. Jest nieprawdą, że doniosła ona 
o zajściu p. Starościakowi i że z tej racji była 
rzez niego szykanowaną w formie pozbawienia 

ki posady. Pan Starościak zwrócił jej jedynie 
uwagę za niewłaściwe załatwienie sprawy, ponie- 
waż pani ta po ujawnieniu zajścia nie powiado- 
miła o tem Inspektora, a rozpoczęła na własną 
rękę badanie zainteresowanych uczenic w pra- 
cowni wobec dziewczynek 6-tego oddziału, demo- 
ralizując w ten sposób całą klasę. 

Zrzut pozbawienia jej posady przez p. 
Starościaka jest również zmyślony, ponieważ była 
ona kontraktową, a wszystkie kontrakty stosow- 
nie do umewy zawieranej przez Władze Szkolne 
kończą się z dniem 30-czerwca i do tej daty po-; 
zostawała Ona na stanowisku instruktorki robót 
ręcznych. 

Na następny rok szkolny p. Starościak, bę- 
dąc zupełnie mocen nie zawierać nowego kon” 
traktu z wymienioną panią, tego jednak nie uczy- . 
nił a zakontraktował ją jako Instruktorkę do ; 
szkoły w Holszanach. Fakt ten zupełnie jasno į 
stwierdza, jak objektywnie w całej sprawie p. Sta- 
rościak się zachował. 

Pisze p. autor również z przekąsem, że p. 
Starościak ma osobliwe zasługi na polu szkol- 
nictwa w Wileńszczyźnie. Tak, p. autorze, p. Sta- 
rościak ma bezwątpienia olbrzymie zasługi, jeżeli 
idzie o szkolnictwo na Wileńszczyźnie, tylko p. 
będąc analfabetą w 4 dziedzinie, nie potrafi tego 
ocenić. Kilkuletnia ofiarna praca p. Starościaka 
na terenie powiatu dała olbrzymie rezultaty, Pow. 
Oszmieński rozwojem i poziomem szkolnictwa na 
każdym kroku zawsze przoduje. Niech p. prze- 
czyta statystykę Kuratorjum, wykazującą pracę 
oświatową pozaszkolną nauczycielstwa, udział 
nauczycielstwa w pracach samorządowych i spo- 
łecznych, procent kwalifikowanych nauczycieli, 
stopień organizacyjny szkół, to pan się wówczas 
zorjentuje w zasługach p. Śtarościaka. Może się 
pan zetknąć ze społeczeństwem i nauczycielstwem 
pow. Oszmiańskiego, to pan się dowie, z jakim 
szacunkiem wszyscy odnoszą się do p. Starościa- 
ka ioni pana poinformują bliżej o lego zasługach., 

Praca p. Starościaka jest oceniana nie tylko 
przez społeczeństwo, nauczycielstwo , Kuratorium 
ale i władze centralne, które swego czasu porie- 
rzyły mu pełnienie obowiązków wizytatora Kura- 
torjum, a obecnie stanowisko inspektora w Wil- 

nie. zas to, stwierdzamy, źe wszystkie 
zarzuty, stawiane w wyżej wymienionych artyku- 
łach są najpodlejszem kłamstwem, godnem jedy- 
nie autora artykułu, który tą drogą chce wpro- 
wadzić w błąd opinję publiczną. 

Nauczycielstwo pow. oszmiańskiego szcze- 
rze przywiązane do osoby p. Starościaka, dcenia- 
jąc jego ideową pracę i poświęcenie eię zawodo- 
wi, z żalem żegna go i życzy mu owocnej pracy 
na tak odpowiedzialnem i zaszczytnem stanowisku. 
Prosimy przyjąć wyrazy szacunku i poważania, 

Ża Zarząd Oddz. Pow. Zw. Polsk. Naucz. 
Szkół Powsz. w Oszmianie. Konieczny Jan—prze- 
wodaiczący, Muraszko Stanisław—sekretarz. 

Grono Siedmioklasowej Szkoły Powszech- 
nej w Osrmianie: 

Mieszkuciowa Marja, Hakamerówna Jad- 
wiga, Rutkowska Wanda, Górski Albert, Sawic- 
ki Włodzimierz, Hodzin Grzegorz, Chudy Wła- 
dysław. 
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KRONIKA. 
  

Dxis: Prota M., Jacka, 
Wtorek | Jutra; Imienia Marji. 

11 Wschód ułońca—g. 4 m. 37 
września.| Zachód ы g. 17 m. 58 

BAETEOROLOGICZNA. 

-— Spostrzeżenia Zakładu Meteorologi- 
cznego U. S. В. х dn. 10, IX, b. r. Ciśnienie 
średnie w milimetrach 769. Temperatura średnia 
+ 160C. Opad w mil metrach—Wiatr przeważają. 

ONY: Pogodnie, Maksimum na dobę : 

Tendeacja barometryczna: spadek ciśnienia. 

OSOBISTE 
— Przyjszd dowódcy K. O. P. do Wilna. 

Gnegdaj w towarzystwie szefa sztabu Korp. Ochr. 
Pogr. pułk. Marszewskiego przybył do Wilna do- 
wódca K. O. P-u gen. Minkiewicz. W dniu wczo- 
rajszym gen. Minkiewicz udał się do Landwaro- 
wa na inspekcję tamtejszych oddziałów K.O.P-u 

URZĘDOWA. 
‚ ,— Przyjęcia u p. wojewody. W niedzielę 

ubiegłą 9 b.m. p. wojewoda Raczkiewicz odbył kon- 
ferencję z prezesem Banku Rolnego p. Ludkie- 
wiczem i dyrektorem Wacławem Staniszewskim, 
w sprawie ORCO województwa co do aktu- 
alnych kredytów dla rolnictwa w związku z nie- 
urodzajem paszy. : 

W „dniu wczorajszym przyjął p. wojewoda 
p. pułk. Świślaka, który w imieniu 85 p. p. zapro- 
sił p. wojewodę na uroczystość poświęcenia sztan- 
daru pułku, która się odbędzie w dniach 23 I 24 
bież. mies. 

SPRAWY PRASOWE. 
„Sielanskaja Niwa* przestaje wychodzić. 

Jak się dowiadujemy ostatnio przestał wychodzić 
w Wilnie organ Białoruskiego Związku Włościań- 
skiego „Sielanskaja Niwa*. Wydawcy z braku 
środków materjalnych, nie mogąc nawet części 
wydatków pokryć dochodamize sprzedaży gazety, 
postanowili pismo zawiesić.” 

WOJSKOWA. 

— Oficerowie mają prawo chodzić bez 
broni siecznej. Na mocy decyzji Ministerstwa 
Spraw Wojskowych oficerowie poza służbą otrzy- 
mują prawo chodzenia bez broni siecznej. 

Z UNIWERSYTETU. 

— Wpisy na Wydziale Humanistycznym 
U. S$. B. odbędą się w następującym porządku: 
1). Wstępujący kandydaci winni złożyć w Dzieka- 
nacie Wydziały Humanistycznego podanie w ter- 
minie od 15 do 28 września b. r. Następnego 
dnia po złożeniu podania kandydaci otrzymują 
odpowiedź, poczem muszą niezwłocznie dokonać 
wpisu. Żadnych podań po terminie Dziekanat 
bezwarunkowo nie przyjmuje. Do podania należy 
załączyć: oryginalne świadectwo dojrzałości, me- 
trykę chrztu lub urodzenia, ewentualny dokument 
stosunku do służby wojskowej, świadectwo mo- 
ralności (o ile szkołę średnią ukończyli wcześniej 
aniżeli w ubiegłym roku szkolnym), własnoręcz- 
nie napisany życiorys, kwestjonarjusz (do naby- 
cia u odźwiernego Uniwersytetu), trzy fotograije 
własnoręcznie podpisane. Studenci, przenoszący 
się z innego Uniwersytetu, muszą nadto przed- 
łożyć świadectwo odejścia. 

2. Kandydaci, którzy w ubiegłym roku akad. 
byli studentami Wydziału Humanistycznego, obo- 
wiązani są rozpocząć normalną pracę 1 paździer- 
nika, a wpisy uskutecznić od 28 września do 18 
października, trzymając S'ę najściślej porządku 
ogłoszonego na tablicy Wydziałowej.. 

SPRAWY SZKOLNE. 
— Dyrekcja Gimnazjum Państwowego im 

E. Orzeszkowej w Wilnie powiadąmia, że nabo- 
żeństwo szkolne na początku roku szkolnego 
1928/29 odbędzie się w kościele św. Jerzego o 
godz. 9 i pół w dr,13b. m. (czwartek). Uczennice 
winny stawić się bezpośrednie do kościoła. 

Z POCZTY. 
— Nowa agencja. Z dniem 16 września br. 

uruchamia się agencję pocztową Horodyszcze 
k/Pińska, pow. pińsk, wojew. poleskie. 

SPRAWY ŻYDOWSKIE. 

— Wybory przewodniczącego Rady Gmi- 
ny Żydowskiej, W ubiegłą niedzielę odbyło się 
pierwsze posiedzenie nowoobranej Rady Gminy 
Zydowskiej, na którem miały być dokonane wy- 
bory prezesa. Wobec rozbicia głosów wybory nie 
dały pozytywnego rezultatu i zostały odroczone 
do dnia 17 b. m. 

RÓŻNE. 

— Echa Wystawy wileńskiej. Najwyższą 
ilość nagród w dziale maszyn rolniczych otrzy- 
mała, dla reprezentowanych przez siebie fabryk, 
lirma Zygmunt Nagrodzki w Wilnie, a mianowi- 
cie: 1 mędal złoty, 3 medale wielkie złote i 1 dy- 
plom uznania t.j. nagrodę najwyższą, jaką Wy- 
stawa rozporządzała. 3010 

— Odsłonięcie tablicy bohaterów 1863 r. 
W dniu wczorajszym 10 b. m. staraniem Oddziału 
Wileńskiego Polskiego T-wa Opieki nad Grobami 
Bohaterów odbyła się przy ul. Ofiarnej uroczy* 
stość odłonięcia na gmachu sądów tablicy pamiąt- 
kowej poświęconej pamięci straconych Bohaterów 
powstania 1863—64 r. O godz. 9 m. 30 rano po- 
święcenia tablicy dokonał w cbecności p. woje- 
wody Władysława Raczkiewicza, przedstawicieli 
władz wojskowych i cywilnych oraz licznie zgro- 
madzonej publiczności J. E. ks. Arcybiskup Me- 
tropolita Wileński Romuald Jatbrzykowski, po- 
czem krótkie przemówienie okolicznościowe wy* 
głosił przedstawiciel T-wa Opieki nad Grobami 
Bohaterów. Odsłonięta tablica mieści się na rogu 
mę Ofiarnej i Mickiewicza nawprost gimn. Lele- 
wela. 

— Z wileńskiego komitetu uczczenia pa- 
m'ęci Berka Joselewicza. Jak już w swoim cza” 
sie podawaliśmy komitet dla uczczenia pamięci 
Berka Joselewicza organizuje wydanie pamiątko- 
wej księgi, która będzie zawierać artykuły treści 
historycznej, poświęcone postaci bohaterskiego 
pułkownika — Żyda z doby wojen napoleońskich. 

Onegdaj wyłoniono komitet redakcyjny dla 
opracowania niniejszego wydawnictwa. W skład 
komitetu wchodzą: dyr. Wacław Gizbert—Stud- 
nicki, dr. A. Wirszubski, L. Chomiński i dr. Adolf 
Hirschberg, sekretarz komitetu redakcyjnego. 

Postanowiono zaprosić do współpracy pro- 
fesorów: Szymona Askenazego, Majera Baławana, 
Mieczysława Limanowskiego oraz Ernesta Łuniń- 
skiego. Ponadto zostanie przeprowadzona kwe- 
renda w archiwach krajowych, głównie w War- 
szawie i Lwowie Oraz w Paryżu, które to poszu- 
kiwania przeprowadzi p. dyrektor Wacław Stud- 

nicki. Księga wyjdzie nakładem spółki wydawni- 
czej „Kresy” i pojawi się w druku prawdopodob- 
nie już w listopadzie b. r. Ž 

jęcia w T-wie Przeciwgruźliczem. 
stacji Nr. 7 Wil. T-wa Przeciwgru- 

  

Przyjęcia na 

źliczego (ul. Żeligowskiego 1 m. 16) dla dzieci do 
lat siedmiu zagrożonych lub chorych na gruźlicę 
w rozmaitych postaciach odbywać się będą od 
dnia 15-g0o września r. b. codziennie od godz. 
11 i pół do 13 (1 popoł.). | 

„ _— Wszechpolski zjazd cukrowników w 
Wilnie. W dniach 13—15 b. m. odbędzie się w 
Wilnie wszechpolski zjazd cukrowników. Na zjazd 
przybywają delegaci z terenu całej Polski. Z racji 
tej 13 b. m. o godz. 10-ej rano odbędzie się na- 
bożeństwo w Katedrze, poczem o godz. 13 m. 30 
w Sali Śniadeckich U. 5. B. nastąpi uroczyste ot- 
warcie zjazdu. Jednocześnie wygłoszone zostaną 
referaty na temat „Flistorja cukrownictwa na zie- 
miach b. W. Księstwa Litewskiego” i „Spożycie 
cukru w Polsce", 

Teatr I muzyka. 
TEATR REDUTA (na Pohulance) 

— Dziś w Wełkowysku tragedja St. Żerom- 
skiego p. t. „Sułkowski* z Juljuszem Osterwą w 
postaci tytułowej. 

TEATR POLSKI (sala „Lutnia“). 

— „Oficer gwardji*, świetna satuka Mol- 
nara, której premiera odbyła się wczoraj, dziś 
grana będzie po raz drugi. 

„Premjera wczorajsza pozwala wróżyć „Oli- 
cerowi gwardji* ogromny sukces kasowy w Te- 
atrze naszym. 

Radjo. 
PROGRAM STACJI WILEŃSKIEJ. 

Fala 435 mtr. 

WTOREK. dnia 11 września 1928 r, 

13.00: Transmisja z Warszawy: Sygnał czasu, 
hejnał z Wieży Marjackiej w Krakowie, komunikat 
meteorologiczny. 17.00—17.25, Transmisja z War- 
szawy: Odczyt p. t. „Przegląd polityki międzyna- 
rodowej za m-c sierpień* wygłosi dr. Jan Grzy- 
mała Grabowski. 17.25—17.50: Transmisja z Kato- 
wic: Odczyt p. t. „Jan lil Sobieski na Śląsku w 
ochodzie na odsiecz Wiednia* wygłosi inż. St. 
itsch. 17,50—18.00: Przerwa. 18.00—19.00: Trans- 

misja z Warszawy: Koncert solistów. Wykonawcy: 
Maryla Janasówna (fort.), Kazimiera Kopycińska- 
Pawlikowska (sopran) i prof. Ludwik Urstein 
(akomp.). W programie Gounod, Liszt, Areński 
i inni. 19.05—19,30: Audycja literacka. Zradjcfoni- 
zowane nowele Jerzego Sosnkowskiego w wyko- 
naniu Zespołu Dram. Rozgł. Wileńskiej, 19.30— 
19.50: Muzyka z płyt gramofonowych firmy Józef 
Weksler w Warszawie ul. Marszałkowska 132. Je- 
neralne przedstawicielstwo na Polskę angielskiej 
wytwórni „His Master's Voice", 19.50—20.15: „Że- 
romski w świetle własnych listów — Odczyt z 
działu „Literatura* wygłosi Tadeusz Łopalewski. 
20.15; Komunikaty. 20.15—22.00: Transmisja z Po- 
znania. Koncert pieśni polskiej. 22,00—22.30: 
Transmisja z Warszawy. Sygnał czasu, komunika- 
ty: P. A. T., policyjny, sportowy i inne oraz mu- 
zyka taneczna. 

ŚRODA dn. 12 września 1928 r. 

13.00: Transmisja z Warszawy: sygnał czasu, 
hejnał z Wieży Marjackiej w Krakowie, oraz ko- 
munikat meteorologiczny, 17.00 — 17.15: Odczyta- 
nie programu dziennego i chwilka litewska. 17,15— 
17.30: Komunikat L. O. P, P. 17.30—17.55: Pokaz 
fortepianu fabryki Antoni Drygas z Poznania ze 
składu K. Dąbrowskiej w Wilnie ul. Nie- 
miecka 3, w wykonaniu A. Zankiewiczowej. Pro- 
gram: I cz, Chopin: a)Etude as dar, b)Etude F-mell, 
c) Etude C-meil. Il-cz. a) Nocturne Nr 8, b) Valse 
Nr 14, c) Fantasie Impramtu, d) Scherze op 54. 
18.00 — 19.00: - Transmisja z Warszawy. Koncert 
popołudniowy. 19,00—10.25: Audycja dla dzieci: O 
zaczarowanych skrzypcach opowie Ciocia Hala. 
19.30—19.55: Transmisja z Warszawy: Odczyt p. t. 
„Nad Trockiem jeziorem” — wygłosi prof. Ale- 
ksander Patkowski. 19.55; Odczyt programu na 
czwartek i komunikaty. 20.00 — 20.25: „Placyd 
Jankowski, sylwetka psychologiczna” odczyt wy- 
głosi Walerjan Charkiewicz. 20 30—22.00: Transmi- 
sja z Warszawy: Koncert wieczorny, poświęcony 
muzyce szwajcarskiej. Wykonawcy: Orkiestra pod 
dyr. Józefa Ozimińskiego, Stanisława Argasińska 
(sopran) i prof. Ludwik Urstein (akomp.). 22.00— 
23.20: Transmisja z Warszawy: Sygnał czasu, ko- 
munikaty: P. A. T., policyjny, sportowy i inne. 

Pokaz fortepianu w Studjo Rozgłośni 
Wileńskiej" 

Zwracamy uwagę Sz. Słuchaczówna dzisiej- 
szy koncert fortepianowy i prosimy 0 przysyła- 
nie nam swoich spostrzeżeń, co do radjofonicz- 
ności i dźwięczności tego nowego fortepianu 
firmy A. Drygas w Poznaniu. 

№ wileńskim kroku. 
‚ — Przejechanė przez auto. W ubiegłą 

niedzielę auto Nr. 14.221 kierowane przez sz0- 
fera Urbańskiego najechało najul. Wielkiej na dwie 
siostry Szczepkowskie przybyłe do Wilna z pro- 
wincji. Obie siostry uległy ogólnym obrażeniom 

SPORT. 
Ubiegła sobota i niedziela w Wilnie obfi- 

towała w szereg imprez sportowych, które pra- 
wie jednocześnie odbywały się w różnych pun- 
htach miasta. Miały więc miejsce wyścigi konne 

    i kolarskie, zawody piłki noźnej i regaty wioślar- 
skie, a wszędzie ruch panował ożywiony. 

REGATY WIOŚLARSKIE O MI- 
STRZOSTWO WILNA. 

„Organizowane rok rocznie przez Wileński 
Komitet Towarzyst Wioślarskich regaty między- 
klubowe mają w Wilnie ustaloną markę, gdyż or- 
ganizatorzy dokładają wszelkich starań, aby rega- 
tom tym nadać jaknajbardziej wszechstronny 
charakter. 

W ub. roku dokonano nawet bardzo znacz- 
nego wysiłku przez sprowadzenie do Wilna kilku 
wyborowych osad z innych miast Polski. 

W bieżącym sezonie starano się również 
zapewnić Wilau udział pozamiejscowych osad, 
przyczem szczególnie liczono na obesłanie regat 
przez Klub o 4 z Poznania, który w ub, roku 
zdobył mistrzostwo Wilna na czwórkach wyścigc- 
wych, oraz na udział Warszawskiego Klubu wio- 
ślarek, z racji porażki, jaką ta znana na gruncie 
warszawskim osada poniosła w spotkaniu z osadą 
A. Z. S-u wileńskiego. 

Niestety oczekiwania te zawiodły. 
Z zamiejscowych klubów poza grodzieńskim 

W. K. W. Niemen żaden klub zinnych miast Pol. 
ski nie był na regatach wileńskich reprezentowany. 

Przyczyną tego było zbiegnięcie się termi- 
nów regat wileńskich z regatami poznańskiemi i 
stołecznemi, co uniemożliwiło gościom przyjazd 
do Wilna. : 

Regaty wileński: zapowiadały się mimo to 
jaknajlepiej z powodu licznego obesłania biegów 
przez ee kluby i wszystko poszłoby 
normalnym trybem, gdyby nie incydent, jaki miał   miejsce w przededniu regat. 

w 
JI 

Otóż klub sportowy 3 p. sap. wycofał z regat 
wszystkie swoje osady na znak protestu przeciw- 
ko udziałowi silnej osady WiL T. W. w biegu 
nowicjuszy. 

Nie wchodząc w meritum sprawy (incyden- 
tem tym zajmie się Komitet Towarzystw Wioślar- 
skich) trzeba jednak stwierdzić, że z punktu wi- 
dzenia formalnego protest ten był nieuzasadniony, 
gdyż sporna czwórka Wil. T. W. nie zdobyła do- 
tąd l-ej nagrody na regatach klasyfikacyjnych i 
wobec tego była uprawniona do startowania w 
tym biegu, jako osada nowicjuszy. 

Pierwszy dzień regat. 
ю W pierwszym dniu regat (sobota) odbyły 

się przedbiegi, które nie należały do zbyt cieka- 
wych z powodu kilku biegów bez przeciwnika 
(wylosowane walkowery). Р 

1. Przedbieg na czwórkach półwyścigowych 
klepkowych pań (osady słabsze) wygrała osada 
W. K. S. Pogoń bijąc osadę Wil. T. W. o 1 dłu- 
gość łodzi. 

Ii. Przedbieg na jedynkach wyścigowych 
nowicjuszy wygrał Sadowski z Wil. T. W. przed 
Bartoszewiczem # А. Z. S-u, 

III. Przedbleg na czwórkąch półwyścigo- 
wych klepkowych młodzieży szkolnej przyniósł 
zwycięstwo osądzie gimn. Czackiego przed osadą 
gimn. Lelewela, 

IV. Przedbieg na dwójkach wyścigowych 
ze sternikiem wygrała osada Wil, T. W. przed a- 
sadą Pogoni. 

V. Przedbieg na czwórkach półwyścigo- 
wych młodzieży wygrała osada Pogoni przed c- 
sadą Wil. T. W. 

VI. Przedbieg dwójek wyścigowych ze 
sternikiem przyznany został Pogoni ze względu 
na to, że w zwycięskiej osadzie A. Z. S. był wio- 
šlarz wyższej klasy, nieuprawniony do biegu. 

Przebieg regat drugiego dnia podamy w 
następnym numerze. 

PIŁKA NOŻNA. 
Ž. A. K. S. — Makabi (Baranowicze) 9:2, 

Zawody kwalifikacyjne o wejście do klasy 
A. nie należały do zbyt ciekawych z powodu nie- 
równych sił przeciwników. 

A. Z. S$. — 1 p. p. Leg. 3:2. 
Po zwycięstwie nad Makabi, A. Z. S. w to- 

warzyskiej rozgrywce pokonał drugiego zkolei 
przeciwnika mistrza okręgu — 1 p. p. Leg, co 
nie stwarza zbyt dobrych horoskopów dla mi- 
strzowskiej drużyny okręgu w najbliższych roz. 
grywkach ligowych. 

LEKKA ATLETYKA. 
Wilno na mistrzostwach lekkoatl. Polski. 

W tegorocznych zawodach lekkoatletycznych 
o mistrzostwo Polski, które odbyły się w ub. 
niedzielę Wilno było reprezentowane przez 3 za- 
wodników 3 p.sap. (Wieczorek, Żylewicz Gniech). 
Z zawodników tych Wieczorek zajął drugie miej- 
sce w skoku o tyczce (349), Gniech zaś był trze- 
cim w biegu 200 mtr., oraz 6 w biegu 400 mtr. 

Ponadto na zawodach lekkoatletycznych o 
mistrzostwo pań, które w tym samym czasie Od- 
bywały się w Krakowie okręg wileński reprezen- 
towała Lewinówna (Makabi). Zawodniczka ta za- 
jęła 2 trzecie miejsca w rzucie kulą (jednorącz i 
oburącz), bijąc jednocześnie rekord okręgu. | 

Wieczorek (3 p. sap.) weźmie udział w 
meczu lekkoatletycznym Polska—Czechosłowacja, 
który odbędzie się w przyszłym tygodniu w Pra- 
dze czeskiej. Po raz pierwszy więc Wilno w oso- 
bie swego czołowego, lekkoatlsty wystąpi na szer- 
szej arenie sportowej. 

Wieczorek stanie do skoku o tyczce. 
— Zawody sportowe © mistrzostwo armji 

polskiej. W dniu 20 b. m. w Krakowie rozpoczy- 
nają się wielkie zawody sportowe o mistrzostwo 
armii polskiej. Na zawody te garnizon wileński, 
jak również 6 Brygada K. O. P-u wysyłają naj- 
lepszych swych zawodników. = 

Wyniki walk w Cyrku. 
Wczoraj w 24 dniu turnieju walczyły 3 na- 

stępujące pary: w pierwszem spotkaniu Schulz 
contra Ducman, Schulz chwytem „tour d: bet“ 
w 33 min. pokonsł Ducmana, jest to pierwsza 
porażka Ducmana. W drugiem spotkaniu w walce 
francuskiej pomiędzy Szczerbińskim i Rasso mia- 
ła publiczność wiele emocji z powodu brutalnego 
sposobu prowadzenia walki przez Rasso. W ciągu 
25 min. walki nie rozegrano. Zemdlonego Szczer- 
bińskiego wyniesiono z ringu. W trzeciej walce 
Garkawienko powtórnie pokonał Helczera przed- 
nim pasem w 28 m. Dziś dalszy ciąg walk, 

Budowa trzeciego przewodu telefonicznego 
Wilno Warszawa. 

Wileńska Dyrekcja Poczt i Telegrafów 
przystąpiła już do budowy trzeciego prze- 
wodu telefonicznego Wilnc- Warszawa, dzię- 
ki któremu da się usunąć te utrudnienia i 
opóźnienia w ruchu telefonicznym, jakie 
odczuwa się obecnie pomiędzy Wilnem a 
Warszawą na skutek zajmowania istnieją- 
cych w tym kierunku przewodów przez 
„Polskie Radjo* dla transmisji programów. 
Ażeby ukończyć budowę tego nowego prze- 
wodu możliwie jak najprędzej, a to ze 
względu na jego ważne znaczenie dla pra- 
sy i dla sfer przemysłowo handlowych Wil- 
na i jego dalszych okolic. Dyrekcja Poczt 
i Telegrafów prowadzić będzie roboty wię” 
kszą ilością kolumn roboczych i odrazu na 
całej przestrzeni, nie bacząc, że tak przy- 
śpieszone tempo robót może nawet obni- 
żyć w okresie budowy sprawność ruchu 
telefonicznego na istniejących przewodach. 

Przedłużenie Wystawy Regionalnej, 
Na skutek olbrzymiego powodzenia 

jakim cieszy się Wystawa Regjonalna na 
Targach Półaocaych — postanowiono Wy- 
stawę tę przedłużyć na czas na razie nieo- 
kreślony. 

Wejście na Wystawę od strony Tar- 
gów Północnych. 

Za zwiedzanie Wystawy pobierana 
będzie opłata w wysokości 40 gr. Dla 
młodzieży i wojska — 20 gr. 

Wystawa otwarta będzie codziennie 
od godz. 10-ej do 6-ej. 

Komuništi rozbili wiet Banda. 
_._,W dniu 8 bież. mies. przy ul. Nowogródz- 

kiej Nr. 8 odbywał się wiec zwołany przez oddział 
wileński „Bundu*. Na wiec przybyła spora grupa 
młodzieży komunistycznej, która w dniu tym po- 
stanowiła urządzić antyrządową demonstrację. 

Ar komuniści poczęli wznosić okrzyki 
„precz z faszystowskim rządem* przedstawiciel 
władz administracyjnych wiec rozwiązał, Wów- 
czas komuniści przed gmachem usiłowali stormo- 
wać pochód, którego czoło wysunęło się w kie- 
runku ul. Zawalnej. Zawezwana policja zmuszo- 
na była siłą rozpędzić demonstrantów. Głów- 
nych prowodyrów w liczbie 11 osób aresztowano. 
Wśród nich znajdują się znani komuniści Hofman   i Fejgelson.
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„LUX RA 'grzysko z udziałem ECT DOLORES DEŁ RIO. 
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i Е ° e Wspaniały dramat w 10 akt. 
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„Ognisko“ Najstarsza firma w kraju, egz. od r. 1840. z utrzym. 

szy kobiecej. W rolach głównych: Carmen Carteilieri i Maly Delschaft. Ceny miejsc zwykłe BooznaczsaadEC id ZKDWIDCKDTODDKAYCADOIAOXDOXZODKZO DZE Makowa 9—1 2041.2 
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