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Wszystkie państwa świafa przystępują do paktu

Polska i Litoa © obliczu Ligi Narodów.
Na litewski rozwój kulturalny na\
rodu ta gra podwójna w polityce rosyjskiej nie wywarła wielkiego wpłyprzyjmowu. Koncesje lud litewski
nie robił rządowi,
kończoność polsko-litew. zatargu. Ca- wał z uznaniem,
ły świat polityczny znu.zony i znie— wstrętów, ale z linij rozwoju własnej
owcierpliwiony tym stanem rzeczy
do- kultury narodowej nie zboczył,
maga się i oczekuje od Ligi Narodów, szem, szedł po niej dalej.
litewże tym razem wypowie ona swe władPierwociny piśmiennictwa
Modlicze i rozstrzygające słowo w sprawie, skiego były bardzo skromne.
grożącej w każdej chwili poważn em tewniki, katechizmy, kalendarze, podzakłóceniem spokoju w Europie zacho- ręczniki gramatyczne, zbiory pieśni lidniej.
tewskich, wreszcie książki kucharskie
Jesteśmy przekonani, że Liga Na- — оЮ cały tłorobek ówczesnej
literodów musi czuć się zniewoloną do u- rackiej twórczości litewskiej.
Wszyczynienia energicznego kroku.
Statut stkich druków ukazywało się zaledwie
Ligi Narodów w sprawach
spornych po kilkadziesiąt rocznie i to wydawamiędzy narodami
nakłada
na Ligę nych przeważnie w Prusach Wschodnietylko obowiązek
udzielania
stro- nich. Niema w tem nic dziwnego. Pionom rad i napomnień, ale w razie po- nierami kultury narodowej, w jej zaratizeby i obowiązek interwencji
czyn- niu było szczupłe grono ludzi: Downej. Taka potrzeba obecnie
zachodzi. kont, Danksza, Szlupas, biskup
Wo, Jest jeszcze drugi powód. Zadanie Ligi łonczewski
innych.
i kiłkudzięsięciu
obecnie ułatwione zostało przez to, że Rzecz jasna, że ich literacka produkna poprzedniej
czerw. sesji zapadło cja musiała być nikłą i przystosowaną
na Radzie Ligi na wniosek Chamber- do poziomu umysłowego ludu.
laina postanowienie, že na sesji obecodrazu, że ówczesny
Zaznaczamy
nej Liga nie ogólnikowo i nie ewen- ruch kulturałny nie miał dążeń
polituałnie, jak tego chciał
Woldemaras tycznych.
zadaniem było wyjego
ale stanowezo i w całości rozpatrywać odrębnienie się językowe i narodowe
będzie sprawozdanie o
rokowaniach od wpływów polskich.
delegacyjnych między Polską a Litwą.
Politycznym stał się ten ruch od: cza
W przekonaniu, że takie rozstrzy- su wojny japońskiej 1904 r. i pierwgające znaczenie mieć będzie rozpoczy szej rewolucji rosyjskiej. Wtedy ujawnająca się dziś Sesja
Ligi Narodów niła się w pełni wzrastająca, a tak nieskłoniło nas do napisania
niniejszego pożądana niechęć do wszystkiego co
memorjału, który stara się ze stano- polskie. Rozważanie, skąd się ta niewiska
publicystycznego
rozpatrzyć chęć wzięła, przekraczałoby ramy nisprawę litewską w jej całokształcie*). niejszego artykułu. Powiemy więc tylko, że b. rektor uniwersytetu kowieńRok 1863 i „Odrodzenie
skiego Birżyszka, który niedawno odLitwy".
wiedzał Wars zawę i Kraków przypiW historji stosunków polsko - li- sywał ją temu, że „w młodzież litewWczoraj 30 b. m. rozpoczęła się w
Genewie czwarta z kolei
sesja Ligi
Narodów, na której ma być rozpatrzona sprawa przedłużającego się w nies

tewskich rok 1863 był rokiem przeło-

mowym.

Powstanie

narodowe,

w

tra-

cji stułetnich walk o wolność poczę4 skończyło się straszną klęską. Pomimo bohaterskich wysiłków
upadło
w nierównej walce. Mściwa ręka zwy
cięzcy zaciężyła
. na wszystkich
._dziedzinach i przejawach naszego
życia.
Na Litwie siłę narodową
polską
postanowiono zniszczyć tak, aby
nie
zostawić dorobku, który pług polski
wyorał i genjusz cywilizatorski
polski zdobył.
A jednocześnie tragiczny splot wypadków sprawił, że klęska Polski stała
się początkiem odrodzenia Litwy. Tam
„wszędzie,
gdzie
z tworów
polskiej
pracy pozostały tylko gruzy i popioły,
gdzie pola chwastem porosły, zaczęły
się wydobywać na powierzchnię płonki samowiedzy i pracy
litewskiej,
z
początku wątłe i słabe, aby z czasem
rozwinąć

się

i wzmocnić,

naturalnie

kosztem stanu posiadania
polskiego.
Zwęził się ten stan po klęsce powstania bardzo znacznie. Można powiedzieć bez przesady, że kraj t. zw. półmocno - zachodni był przed * powstaniem społecznie i ekonomicznie polski;
własność ziemska była prawie wyłącznie w rękach polskich, polską była inteligencja
zawodowa.
Szkoły
były
przez polską
młodzież
przepełnione.
Gdy to wszystko zostało złamane, albo silnie podważone, musiało też ulec
"zmianie polityczne oblicze kraju.
Zmieniło się, bo jakżesz nie miało się
zmienić? Programem rządu
stał pogrom polskości. Na egzekutora
tego
programu powołany został Murawjew.
Za jego to inicjatywą, albo z jego rozkazu dokonywana eksterminacji. Wy-

szedł ukaz grudniowy, który wydarł z
rąk

polskich

ziemi.

kilka miljonów

Codzień

i deportacje;

zapadały

hektarów

kary

śmierci

codziennie ogłaszano kon

fiskaty i kontrybucje. Zamknięto polskie pisma, księgarnie, teatry i rozwiązano stowarzyszenia. Kościoł katolicki stał się specjalnym

celem

prześla-

dowania. Usunięto z urz ędów
administracyjnych prawie wszystkich
Po-

łaków.
Jakież

było

postępowanie

rządu

ro

syjskiego względem Litwy? Było ono
zupełnie odmienne, a mianowicie: prowadził

jjnej

on

strony

b:

tutaj

podwójną.

począł faworyzować

sposób)
ie skaptować

—

grę

Z jed-

(na

Litwinów, chcąc ich sow walce

z buntownika-

mi polskimi. W tym celu dopuszczono częściowo język litewski do szkół
ludowych;

stworzono

parę seminarjów

litewskich; wyznaczono
litewskiej

stypendja

dla młodzieży

na

*) Pisząc ten memoriat“

korzystalem

z prac następujących: 1) „Litwa i Białoruś"

|

Leona Wasilewskiego, 1925 r. — znakomity podręcznik do sprawy litewskiej, 2) Byt
ludhości

polskiej

w _ państwie

fitewskiem,

WI. Wielhorskiego, 1925. 3) „Politigue ėtran

gėrė“ par Emil Bourgeois.
4) „La Pologne restanrće"
gorzewski.

1927.

5)

par Henri Grappin.

„Pologne

Tom IV.
par Cas.

1919.

et

1926.
Smo-

Lithuanie“

(Przyp. aut.).

które zajęły Wilno. wydali entuzjazjastyczną odezwę, o polskości Wilna,
zakończoną

okrzykiem:

„Niech

Bóg

błogosławi Polskę",
{
Ten flirt trwał bardzo krótko. Niemieccy naczelnicy wojskowi i cywilni,
którz. przyszli. po tych trubadurach
politycznych,
zorjentowali się bardzo
prędko, że ze wszystkich narodowości,
któr.

zamieszkiwał.

Litwę

i Białoruś,

znaczony

„Komitet

Trzech"

stąpieniado paktu Kelloga. W dniu wczorajszym nadeszły
tu oficjatne zawiadomienia m. in. od Holandji, Luksem'berga, Panamy, Urugwaju i in.

Nawi członkowie Rady Ligi Narodów.
Zgromadzegie Ligi Narodów p:zepro"GENEWA, 1. 9. PAT.
i Kow=*adzi wybory członków Rady w miejsce Chin, Holandji
iłrimbji, których mandaty wygasają. Chiny mają przedstawić wniosek 0 ponowne ich wybranie. Na miejsce Hoiandji ma być
wy“brana Hiszpania, a zamiast Kolumbji jedno z łacińskich
państw
akmeryki, prawdepodebnie Venezuela.

Sąsiedzi Sowietów winni się zkroić.
Takie jest maniemanie bigi Narodów.
GENEWA,

"komisji do
z
międzynarodowej

i. 1X. Pat. Onegdaj zamknięta została

ssąsiddów Rosji.
jest to już trzecie z kolei uznanie ze strony
nie. Ligi Narodów, że sąsiedzi
Rosji nie mogą być

'bodzie

druga

sesja

specjalnej

$abrykacji broni. W artykule 16 nowego
rOjakia
kuo
uznano įednomyšlnie szczegėlnie stanowisko Polski i innych

organizowania

obrony

państwowej,

bez

wielkich mocarstw, na tereniczem ograniczeni w swó-

jednoczesnego

związania

się

podoesnemi ograniczeniami i na tych samych warunkach ze strony
Sowietów:
Pierwsze uznanie tego stanowiska wyraził artykuł 29 konwencji
o reglamen-

z łona.

Ligi Narodów. Na sesji czerwcowej
„Komitet Trzech”
zjawił się ze swo-

stacjiitandlu bronią w .czerwcu roku 1925, a drugie
w kwietniu 1927
'powszechnej konwencji o ograniczeniu stopy zbs;ojeń w czasie pokoju.

jem sprawozdaniem, ale nie mógł go
odczytać,
wskutek
niespodziewanego incydentu:
Przewodniczący Rady
oświadczył,
że rozpatrzenie miejsca:
mieć nie może, ponieważ jego ekscelencja p. Woldemaras bez uprzedzenia przewodniczącego
tylko co opuŚcił Genewę, zaś jego następcy Szidzikauskasa nigdzie nie można
było
znaleźć.
Przyjęto
.uśmiechami
to
oświadczenie,
pojąwszy,
że to jest
dezercja z pola bitwy.

sstał kadzie Ligi Narodów, ksóry rozpatrzy go na bieżącej sesji,
pewac do trzeciej komisji ogólnego zgromadzenia Ligi.

śNowy

prejekt konwencji

o jawności

fabrykacji

broni

projekt

przedstawiony

odsyłając

ze-

za-

Achmed Zogu preklamawany królem.
"WIEDEŃ,

1.9. PAT. Do

Neue

Freie

Presse donoszą

z

Tira-

ny: Komisja, wyznaczona,przez albańskie
Zgromadzenie
Narodowe do zmiany Konstytucji, uchwaliła prokłamowanie
Achmeda ;Zwgu krółesn Albanii. Uroczyste
proklamowanie
odbyło się
w sių Rze
1
Achmeda Zogu
królem przez
arlatnent, posłowie udali
s
o rezydencii no
Ó
:łem złożenia mu hoždu.
3
Ё
;
PR

Z Niemiec do Włoch można

paszportowej.

iechać

bez wizy |

Gdnalezienie kawalka samolofu Amundsena

Epokowy

wynalazek.. aibo

amerykańska bujda.

Klub kokainistów w kinie.

Witte

kazał wydrukować

Wiestniku“,

„Prawit

w

co było rodzajem

na prawomyślność.

Reakcja,

patentu
która

na-

stąpiła w Rosji po roku 1906 stłumiła
przez kilka lat objawy ruchu narodowego na Litwie. Wybuchnał on znowu

. rystyczne.

Reprezentując

Litwę,

nie

uznaną jeszcze de jure za państwo,
«(uznanie nastąpiło dopiero w r. 1922),
członkowie delegacji nie mieli urzędowego wstępu na Konferencję i odnoszono się do nich jak .do petentów.

z całą siłą w połowie 1914 roku, kie- Traktowano ich zgóry, ale nie można

dy rozpoczęła się Wielka Wojna.

uniwersyte-

eyjnej.

hr. Pfeil i rotm. Beckerath,
dowódcy
pierwszych
oddziałów
wojskowych,

przy-

zamiar

sposób nieoficjalny,

w

aczkojwiek

tywnie,

już pozy-

wyraziło

35 państw

1-9. PAT.

(GENEWA,

żenie, politycy litewscy uznali, że trze władzy
chrześcijańska - demokracja
ba zrobić jakiś krak, manifestujący so (krikszczioni); ci rządzili przez lat 6, po
lidarność narodu litewskiego z Rosją, nich nakrótko stanęli u steru władzy
która faworyzowała ruch litewski i wy łudowcy (laudinnicy). W r. 1926 Wolzyskiwała go przeciwko Polakom. W demaras
redivivus
zrobił zamach
dniu 8 sierpnia 1914 roku poseł Iczas rewolucyjny, rozpędził sejm,
pociągzłożył w Dumie „w imieniu
Litwinów nął za sobą wojsko i został
dyktawszystkich stronnictw'* uroczystą de- torem Litwy Kowieńskiej.
klarację“, że naród litewski
którego
losy były „zawsze związane z losami
Skarga Litwy.
Słowiańszczyzny'* idzie na tę woinę,
W dniu 27 października 1927 roku
„jak na wojnę świętą”, że
zapomina
premier
litewski wniósł
do Ligi Nawszystkich krzywd, w nadziei, że Litwini rozdarci na dwie części (w Pru- rodów Skargę przeciwko Polsce. Jest
sach i w Rosji) zostaną złączeni pod to obszerny, na kilkunastu stronicach
spisany elaborat, prawie wyłącznie dowspólnym sztandarem rosyjskim.
szkolnictwa litewskiego
na
Ale ten nastrój
był przemijający. tyczący
W kwietniu 1925 r. wojska niemieckie Wileńszczyźnie. Nie będziemy przytaw
skardze zaprzerwały front rosyjski i rozpoczęły czali zamieszczonych
odpoofenzywę. Obszar okupowany
półn.- rzutów, ponieważ rząd polski
kontr-oskarženiem
wschodni został ujęty w administrację wiedziai na nie
wojskową, „Ober-Ost', do którego z rządu litewskiego o prześladowanie
w Kowieńszczyźnie.
czasem (okupacja trwała lat 4) włą- Szkół polskich
rozpatrzenia
tych
wzajemnych
czone zostały wszystkie ziemie litew- Do
skarg
był
jeszcze
w
grudniu
r.z. wyskie. W pierwszym okresie
okupacji

narodowość połska była najliczniejszą,
najlepiej zorganizowaną,
najtrudniejszą do uwiedzenia. To też rychło roz<Ribańskie biuro prasowe
zaprzecza stanowczo,
rozpowszeZakończenie memorjału litewskiego
poczęło się prześladowanie
organiza„chnionej zagranicą pozlosce, jakoby poseł angielski w Tiranie,
Po wzmiance o tem,
cyj społecznych i szkół polskich. Jedno było kapitalne.
a
przeciwko
ebwolaniu
Achmeda
Zogu królem
cześnie Ober-Ost rozpoczął przyjaciel że 1ząd polski, reagując na zamknięcie
„alba
m.
Kowieńszczyźnie zaz przedstawicielami szkół polskich w
ską, kształcącą się w literaturze rosyj- skie pertraktację
pewną ilość szkół
skiej, wpajano poglądy zatrute jadem inteligencji litewskiej, co mu trudno mknął również
nie przyszło. Zaimprowizowana Rada litewskich i aresztował kilku duchownienawiści ku Polakom".
Wilnie,
zdecydowanie an- Krajowa Litewska (Taryba). utworzo nych i kilku agitatorów w
Propagatorami
przez Ober-Ost podejrzanych o akcję przeciwpafńistwoza- na z nominowanych
byli synowie
ti-polskiego kursu
`
złożyła 11 wą, p: Wołdemaras
pisze, że rząd
możniejszych chłopów litewskich, stu- wybitniejszych obywateli,
BERLIN, 1 IX. PAT. Pomiędzy Niericami a Włochami
został
denci uniwersytetów z Petersburga i grudnia 1917 roku. deklarację, wypo- litews% dopatrzył się „w powyżej przyumowa, na mocy której z dniem i5 sierpnia r. b. zostały ale sio
prześladowaniach jedynie wata
Szło z nimi równorzędnie wiadającą się za „wiecznym, mocnym toczonych
Moskwy.
wizy paszportowe w komunikacji między Rzeszą
niemiecką
a Włochami.
nowe pokolenie księży litewskich, któ- stosunkiem związkowym _ litewskiego pogwałcenia traktatu o mniejszościach
Obywatele ©bu krajów mogą się udawać swobodnie przez granicę
państwa
z
cesarstwem
niemieckiem“.
z
dn.
28
VI.
1919
r.“
Później.
wszena poddo
rasowej
i
animozj
nej
rzy do wrodzo
stawie tylke wewnętrznych paszportów.
jawalki: na W odpowiedzi na to ukazał się 23 mar lako rząd litewski się przekonał
łączali jeszcze pragnienie
manifest Wilhelma
II koby, že „rząd
polski
wprowadzač
gruncie kościelnym i prowadzili ją z ca 1918 roku
niesłychaną zawziętością przez kaza|- ogłaszający Litwę, jako „państwo woł zaczął w życie plan ogólny przeciwko
niepodległości Litwy".
nicę, konfesjonałyi przez język „nabo- ne i niezależne, o Niemcy oparte".
BERLIN, 1. IX. Pat. United Presse donosi z Kopenhagi
Na szczęście czy nieszczęście
tej
Na czem wszakże, na jakich fakdodatkowego”. Ale zauważeństwa
że
przybył parowiec Prodd, który przywiózł z sobą
położył tach to przekonanie oparte zostało, o
żyć należy, że młodzież demokratycz- nowej orjentacji niemieckiej
e Ek,
sdaAd
S
samolotu Latham, na którym, jak wiadomo, Amundsen wyleciał
na i postępowa a kler katolicki były kres rozgrom Niemiec (listopad 1918 tem w memorjale nie znajdujemy ani
na poszukiwania ekspedecji generała Nobile. Pływak ten znaleziony
Niemniej
wszakże
był wczoraj
to dwa różne obozy, zawzięcie konku- r.) Taryba, z której wystąpili przed- jednego słowa.
wieczorem w odległości dziesięciu mił na północny zachód od Thorsva
stawiciele
grup
demokratycznych,
оsobie
ające
p.
Woldemaras
domaga
się
O
pociąwydzier
sobą,
ze
rujące
ag fakt ten
zdaje się potwierdzać przypuszczenie o Śmierci Amundsena, który
litewskiego, kazała się niezdolna do tego, aby wy- gnięcie Polski
ludu
do odpowiedzialnošci
wzajemnie duszę
miał utonąć
zyskać
kruszenie
się
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powiedzieć,

Trzy orjentacje.

tach rosyjskich. Z drugiej strony rząd

rosyjski nie zaniechał
przeprowadza| nia nadal na Litwie polityki rusyfika-

Kelloga.

Kto wyrobił sobie pojęcie o Litwi
twardej
nie, jako o typie człowieka
woli, upartego i nieustępliwego charakteru,

ten musiał

trząc, jak grono
którzy szykowali

doznać

zawodu

pa

polityków litewskich,

się do odegrania roli

zmieniało ze
w życiu państwowem,
zdumiewającą elastycznością w ciągu
:
lat kilku swą orjentację polityczną.
Po wybuchu wielkiej wojny, który
wywołał na Litwie wstrząsające wra-
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nie

wskórali.
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Woldemaras wrócił do Kowna jako
tryumfator i zaraz,
po proklamowaniu niepodległego państwa
litewskiego, został prezesem Rady Ministrów.
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Na sesjach Ligi Narodów.
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o Wilnie,
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z równorzędnym
naromarasowi. Zarzucił mu, że rozmyślnie dem".
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że 8 ra- Prowokowanie nie przestało być uluprzewleka rokowanie.

port Bloklanda wywołał

ogólne

roz- bioną metodą

czarowanie.
Ogłoszenie
nowej konstytucji z Wilnem, jako stolicą, potępił, jako akt drażniący i sprzeczny z
uchwałami i życzeniami Rady. Co jest
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ciekawe,
jak

i Blokland,

nie

ujawnił,

litewskiego

premiera.

O sesji czerwcowej musimy tu jeSzcze nadmienić,
że na niej Woldemaras przewidywał tylko ewentualne poruszenie
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polsko-litew-
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że całokształt
problematu winien być

o' jaki tu

powiedział tylko,
akt chodziło,
on jest „znany nam wszystkim".
Ta postawiony
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Oto jest cały szereg faktów z
była wskazaną, nie chcemy
oceniać). dawniejszej
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przeszłości
Dalej ostrzegał Chamberlain, że mały Stosunków polsko-litewskich. Na tem

naród nie powinien nadużywać
jej słabości

i „uciekać

się do

swo-

prowo-

kacji, na które żaden wielki naród nie
ośmieliłby się pozwolić sobie, gdyby

tle rozgrywać się
sprawa

zatargu

będzie w

Genewie

Litwy z Polską.

Erazm Piltz.
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Sowiefy przystępują do pakiu Kelloga.
Litwinowa

do ambasadora

W piątek wręczona została w Mo,kwie am»basadorowi francuskiemu p.
sierbette
odpowiedź na
zaproszenie
Sowietów do udziłu w pakcie Kelloga
Na

wstępie

dokumentów
stępuje:

nota

podkreśla

poczem

odbiór

brzmi ona jak na

paryskiego nie uważa
„Inicjatorzy pakt
li za właściwe zw
Г
kiego bądź to o wzięcie udziału w rokow
niach, bądź też w opracowaniu tekstu pak-

tu. Tak samo

nie

zostały zaproszone

mocar

stwą prawdziwie zainteresowane w utrzymywaniu pokoju z racji faktu,
że czy to w
przyszłości (Turcja i Afganistan), czy też w
teraźniejszości (Republika wielkiego narodu
chińskiego) byty lub też są przedmiotem a„Zaproszenie
przystąpienia
do
paktu
przekazane przez rząd francuski nie zawiera
warunków, któreby pozwoliły rządowi sowieckiemu wpływać na sam tekst dokumen
tu, podpisanego w Paryżu. Tymczasem rząd
sowiecki stawia to jako
aksjomat że pod
żadnym warunkiem nie może być pozbawio
ny prawa , z którego korzystałyby lub mogły
były korzystać rządy, które podpisały pakt
i opierając się na tem prawie, rząd sowiecki musi poczynić uprzednio szereg uwag co
do swego stanowiska względem paktu.

„Przedewszystkiem

rząd sowiecki nie mo

że powstrzymać się od wyrażenia . swego
najgłębszego
ubolewania, że pakt paryski

nie zawiera

jakiegokolwiek

zobowiąz

ania,

dotyczącego rozbrojenia. Delegacja sowiecka w komisji przygotowawczej konferencji
rozbrojeniowej miała już sposobność oświadczyć, że jedynie przez
połączenie paktu
potępiającego wojnę z realizacją całkowitego i powszechnego
rozbrojenia możnaby
osiągnąć istotną gwarancję utrzymania powszechnego pokoju i że przeciwnie, między
narodowy traktat, potępiający wojnę, które
mu nie towarzyszyłaby tego rodzaju elementarna gwarancja, jaką stanowi ograniczenie
zbrojeń
postępujących
stale,
pozostałaby
martwą literą bez żadnego realnego znaczema.

„Oświadczenie publiczne, złożone ostatnio przez niektórych sygniatarjuszy paktu pa
ryskiego, dotyczące nieuniknionego dalszego prowadzenia zbrojeń nawet po zawarciu
paktu, są wyraźnem potwierdzeniem powyż
szych twierdzeń.
„Co do tekstu paktu rząd sowiecki uważa za potrzebne podkreślić brak
ścisłości

i jasności

w

pierwszym

artykule

—

samej

formule, zabraniającej wojnę,
ałbowiem for
muta ta pozwala na różnorodne i dowolne
interpretacje. Z jednej strony rząd sowiecki
uważa, że wszelka wojna międzynarodowa
winna być zabroniona, czy to jako instru-

ment tego, co się nazywa polityką narodową

czy to jako środek służący do innych cełów.
naprz.
represje w stosunku do wyzwoleńczych ruchów ludów i t. d. Zdaniem rządu
sowieckiego należy zabronić wojny, nietylko w śensie jurydycznym i formalnym tego słowa, t. zn. przypuszczając
wypowiedzenie wojny i t. d., lecz również działania
wojskowego tego rodzaju, jak naprz. interwencję, blokadę, czy okupację wojskową оbcych terytorjów, obcych portów i t. d. Historja lat ostatnich ma dosyć tego rodzaju
działań wojskowych, które sprowadziły na
ludy potworne klęski. « Republiki sowiecki:
były same przedmiotem podobnych agr
a w obecnej chwili wielki naród
c
cierpi z powodu tego
rodzaju agresji.
więcej, takie działania wojskowe przybiera
ją czasem rozmiary
wielkich
wojen, których rozwój jest czasem zupełnie niemożliwem powstrzymiać — a jednak pakt nie zawiera wzmianki o tych kwestjach, tak poważnych z punktu widzenia pokoju.
„Ż kolei tenże sam art. 1 paktu mówi o

konieczności

rozwiązywania

wszelki

kusyj i wszelkich
międzynarodowy
оgów środkami wyłącznie pokojowemi.
pierając się na tej te
rząd sowiecki uwa-

ża,

że

należy

zaliczyć

do

liczby

środków

niepokojowyc
zabronionych przez pakt,
środki tego rodzaju, jak odmowa nawiązania normalnych stosunków pokojowych pomiędzy narodami, lub zerwanie stosunków,
gdyż tego rodzaju fakty, usuwające Środki
pokojowe, które mogłyby rozstrzygnąć spory, zatruwają stosunki i przyczyniają się do
stworzenia atmosiery, korzystnej dla rozpętania wojen.
„Wśród zastrzeżeń poczynionych na Dismie, w toku rokowań dyplomatycznych, toczących sie pomiedzy pierwszemi sygnatarjuszami paktu, należy wymienić notę angiel

ską z dnia

19 maja r. b. Rząd angielski za-

strzega całkowitą swobodę działania w stosunku do szeregu
terytorjów, których nie
wymienia nawet specjalnie. O ile chodzi o

terytorja, wchodzące

w skład

imperium

an-

Francji p. Herbette.

gielskiego lub jego dominja, to są one już
wszystkie objęte paktem i wypadek agresji,
skierowanej przeciwko nim
jest przewidzia
ny przez pakt, tak że zastrzeżenia rządu angielskiego względem terytorjów
mogłoby
się
wydawać conajmniej zbytecznem. Jede o ile chodzi o inne terytorja, sygnatarjusze paktu mają prawo wiedzieć dokładnie, gdzie zaczyna się swoboda działań rzą

od 12 do Zi od4 do 10w

Dwie orkiestry

du angielskiego, a gdzie ona się kończy; ale
rząd angielski zastrzega sobie całkowitą swo
bodę działania nietyiko na wypadek agresji

zbrojnej

przeciwko

tym terytorjum, lecz ró-

wnież na wypadek jakiegokolwiek aktu nie
przyjaźnego lub mieszania się, które usprawiedliwityby rozpoczęcie
wrogich kroków
ze strony rządu angielskiego.
Przyznanie
tego rodzaju prawa wzmiankowanemu rządówi oznaczałoby
usprawiedliwienie wojny
i mogłoby być zaraźliwym przykładem dla
innych
gnatarjuszy paktu, którzy, wobec
zastrzeżonej równości praw, rościliby sobie
również
pretensje do tej samej
swobody
wględem innych terytorjów.
Ostatecznym
tego wynikiem byłby fakt, że prawdopodobnie nie znalazłoby się ani jedno miejsce na
całej kuli ziemskiej, gdzie pakt mógłby być
zastosowany. W istocie zastrzeżenie
uczynione przez rząd angielski zawiera wystosowane do drugiego sygnatarjusza paktuo

usunięcia

z pod

działania

tego
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ROSYJSKIE GIMNAZJUM ŻEŃSKIE
HUMANI

L.

STYCZNE

POSPIELOWOWE)
w Wilnie ul. Ostrobramska

ostatniego

oraz

Dwa chóry

TARGI POŁNOCNE

Egzaminy

jeszcze innych terytorjów.
ząd sowiecki
nie może powstrzymać się od uważania tego zastrzeżenia za próbę użycia samego paktu jako instrumentu polityki imperjalistycznej. Jednakże wzmiankiwana nota rządu
angielskiego nie została zakomunikowana rzą
dowi sowieckiemu jako część składowa paktu, lub też aneks do tego paktu.
To też
nie może ona być utrzymana jako obowiązująca dla rządu sowieckiego, tak samo jak nie
są obowiązujące inne zastrzeżenia dotyczące paktu, a wzmiankowane w korespondencji dyplomatycznej pierwszych
sygnatarjuszy. Rząd sowiecki nie może również zgodzić się na wszelkie inne zastrzeżenia, mogące usprawiedliwić wojnę, a w szczegółności na zastrzeżenia, poczynione we wzmia
nkowanej
korespondencji w celu wyłączenia od działania paktu decyzyj, wynikają-

cych ze statutu Ligi Narodów
dów locarneńskich.

ой 8 do 10 w.

PIERWJZE

wstępne

3 i 4-go

zajęć 5-go września. Do
torjum,

przyjmowani

września

pierwszych

Nr 8.

rb. o godz.

czterech klas,

9-ej rano.

codziennie,

prócz
J

NAJLEPSZA OPONA ŠWIATA
„FORT DUNLOP“

gwarantować

cie

sprawy

„Wszelako,

ponieważ

pakcie,

paryski

najważniejszej

t. j. kwestji

rozbrojenia

dla

mawiali

skich

Zgodnie

z tem

bęćę miał

łaty

na-

jusz

obfitym

mieć w Ge-

własną,

Nie

całkiem

może

po kolei:

od

trybunę

Kosmetyczny

Gabinet

i duchu

prze-

(którzy,

broń

hiszpań-

i

posiedzenia

popołudnio-

Ukraińców

mi

utworzenia

Szkło

Platery

Naczynia
kuchenne

mniej-

i

Nowogródzkiej

organizacyjnych, intere-

poruszane

Z

teczną

były

okręgu

Między

sprawy

inne-

organiza-

wyborczego

i

redakcję

projektów

ustaw,

zgłaszanych przez
członków obydwu
Grup.
Do Komisji wniosków ustawodawczych zostali
wybrani p.p.- seaatorowie W. Abramowicz
i A. Achmatowicz, oraz poseł
B. Podoski,
przyczem Komisji
tej polecono
opracować projekt
noweli
do ustawy do
organizacji szkolnictwa, oparty na za-

|

dla

„gwałcić*

pracy posłów z tego okręgu, obejmującego powiaty, wchodzące w skład
województw
Wileńskiego
i Nowogródzkiego, oraz sprawa
utworzenia
wspólnej dla obu Grup Komisji wniosków ustawodawczych, której zlecono
opracowywanie,
opinjowanie
i osta-

bagażem

1480.

mandatar-

do

obydwie grupy.

cji Lidzkiego

Porcelana

zaszczyt.

sadach,

uchwalonych

na

wspólnem

posiedzeniu Grup w dniu 8 lipca r. b.
Po zakończeniu wspólnego posiedzania obie Grupy obradowały osobno, każda nad swemi sprawami orga- '
nizacyjnemi,

absolwentki

Zėr.

wolno

Wileńskiej

sujących

Alu

KROJU
SZYCIA i modelowa- A
i y nia S. Stefanowiczówny, ul.
V Wielka 56 3. Zapisy codziennie na $
"rsa dzienne i wieczorowe. Uczeni- gą

Wzmacnianie biustu
t.p.
B
elektryzacją.
Wydz.

warszawskiego

jako

dążących

nie

W. R.

|” Fajans

ce kończące

Portowa 28-—5, od 10—2 i od 4—7. В
—0

i

pod przewodnictwem
p. senatora W.
Abramowicza.
Posiedzenie poświęcone było omó-

rozszerzonych

wągrów,

jawnie

ludzi

zatem

(Przyznać

W dniu 31 sierpnia r. b. odbyło
się w
Wilnie wspólne
posiedzenie
członków Grup Parlamentarnych B. B.

Usuwanie wszelkich wad cery, jak to:
porów

poseł sejmu

na-

Posiedzenie grup parlamentarnych
B. 8.W.R. Wileńskiej i Nowogródzkiej.

Paris“ B
a ra
„Inetitat de Aeantė Ko
zmarszczek,

wszędzie,

że

szosci narodowej
przebywającej
w
jego granicach.
Tem się zakończył pierwszy dzień
kongresu.

propagandy komunistycznej, pod potak tezorem utopji rozbrojeniowej,
raz korzystają z okazji, aby ponownie swój występ
agitacyjny
powtórzyć.

i

deklaracji,

kongresie.

wieniu spraw

roz-

międzynarodową

że

państwu

albo nie chce

delegat

Katalończyków

Podczas

propagandowym. Podobnie jak w czaprzygotowawczej
komiśji
sie obrad
użyły
do konferencji rozbrojeniowej
Sowiety

się

własnego
państwa
oczywiście
z
uszczerbkiem Państwa Polskiego, jest
zjawiskiem...
conaimniej Oosobliwem!)
Kongres zaprotestował dalej prze-

Jak należało. przypuszczać, odpowiędź sowiecka
na zaproszenie
do
udziału w pakcie wykluczającym woj:
iest

zjednoczenia

swej

występujący

Mniejszości

musiały

wego oświadczyli delegaci

*

obciążona

w

kulturalne

trzeba,

mann.

Panie Ambasadorze. wręczyć Panu w najiższym czasie instrument
przystąpienia
mego
rządu do paktu, skoro tylko formalności z tem związane zostaną załatwione.

nę,

do

na genewskim

sprawy

której

dążyć

i do utworzenia jednego, narodowego państwa... Delegat ukraiński
poseł warszawskiego
sejmu
Lewicki

Boże, nie uważają siebie za Hiszpanów!) Węgier z Czechosłowacji poseł
dr. Szūllė, przedstawiciel żydowskiej
w Polsce dr.
mniejszości narodowej
zasiadający
Motzkin tudzież Niemiec
dr. Schiew ryskiej izbie poselskiej

strzygnięcie jest nadal
jedyną
gwarancją
zdolną uchylić wojnę, rząd sowiecki wyraża zgodę na przystąpienie do paktu parys-

kiego.

będą

W tym też sensie

ukła-

tkimi tymi, którzy uczestniczą w

kwestji

pokoju,

Mniejszości Narodowych w
Sekretarjacje Generalnym
Ligi — i wysłał
telegram do Kelloga.
W
telegramie
tym wyraża nadzieję, że po podpisaniu ;paktu
wyrażającego
potępienie
wojny, państwa podpiszą jeszcze drugi pakt zastrzegający,
®%2е żadnemu

rodowych.
robić.

kłada na mocarstwa pewne
zobowiązania
względem opinji
publicznej i daje rządowi
sowieckiemu nową sposobność
postawienia

przed w:

dencje wyraźnie — asymilatorskie. Przeciwko tym tendencjom zmuszony: jest
kongres
jaknajkategoryczniej
reagować. Nadzieje
pokładane
na „Wydział Mniejszości Narodowych" przy

przestanie

Ligi Narodów niezależną. Liga Narodów nic nie robi dla mniejszości na-

zobowiązania

pakt

rodowa mniejszość ukraińska w Polsce dąży do własnej
państwowości
i pod
tym
kątem
widzenia
traktować musi swoje
postu-

newie Komisję

istnienie szecelu uniknię-

pozoru

pokoju.

oświadczył

tudzież
Ukraińców
z Polski, biorących po raz pierwszy udział
w kongresie, Zaraz potem
zaczepił ostro
Ligę Narodów, która, zdaniem mówcy, nie zajmuje się interesami mniej
szości narodowych, jak tegoby życzyć
należało. Dotychczasowa przeto lojalna współpraca Mniejszości
Narodowych z Ligą Narodów
musi
nolens
volens nabrać cech krytycznej
ороzycji, Mniejszości
narodowe
gotowe
są wejść w skład państwa,
które im
daje obywatelstwo swoje lecz ani myšlą rozpływać się w tym lub owym

narodowe

pokój, — niedokładność i mgli

jakiegokolwiek

względem

powitania grupy Bułgarów. z Rumunji

Lidze Narodów zawiodły.

„Reasumując powyższe
wywody pozostaje do stwierdzenia brak w pakcie zobowiązań, dotyczących rozbrojenia, które jest
jedynym istotnym
czynnikiem,
mogącym
stość zakazu wojny, wreszcie
regu zastrzeżeń, mających na

zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
że nie godzą się
oni na stanowienie
„części
składowej' jakiegokolwiek państwa. Delega<i ukraińscy
protestowali
przeciwko
podziałowi narodu ukraińskiego między Rosję, Polskę, Rumunję
i Czechosłowację.
Naród
ukraiński
nie

ciwko nominacji urzędnika
hiszpańnarodzie. Tymczasem w łonie Ligi skiego ministerstwa spraw zagraniczNarodów zaczynają ujawniać się ten- nych na kierownika Wydz. dla Spraw

Rozpoczęcie

za zezwoleniem Kura-

są chłopcy.
Kancelarja czynna
Świąt od lo
1 po poł.

Czwarty
kongres
paneuropejski
Mniejszości
Narodowych,
odbywający
się w Genewie równolegle z sesją Ligi Narodów, rozpoczął
29 sierpnia posiedzenia swoje, obrady
i działalność.
Bierze
w kongresie
udział
70
delegatów
przybyłych z
różnych krajów Europy. Przewodniczy
dr. Wilfan, Słoweniec,
członek
włoskiej izby deputowanych.
Wielką mowę swoją inauguracyjną rozpoczął dr. Wilian od gorącego

`

Nota

Wobec wyprzedaży
cenach znacznie

B

*

—.

W szkolne

oddajemy po
zniżonych.

i

Awvyać

otrzymują

cechowe.

świadectwa

Uczą

samodzielnie

opraco= WJ

kroje według gą

ostatnich mód. Mieszkanie
jezdnych

.

dla przy-

zapewnione. _

L

+tP6£

ZAB: TEYDEOCERPE CENOWEJ

Na nowogródzkich

drogach

Raid samochodowy
dookoła Wo- la białe sciany domków, tonących w
jewództwa
Nowogródzkiego
dostar- zieleni sadów. Ulice, obramowane choczył uczęstnikom
kalejdoskopicznych dnikami z płyt
betonowych, czyste,
wrażeń, dodatnich i milych. Oto wje- swieżo
pomalowane
hale
targowe,
żdżamy do Nowogródka. Rok temu, odnowione sciany nielicznych kamieubiegłej jesieni, witało nas u wjazdu niczek 'są nailepszem
Świadectwem
do siedziby władz
wojewódzkich ba- poprawy na lepsze, stałego, postępu i
joro lepkiego błota.
Dorożkarze
no- wzrastającego porządku. O ile przedwogródccy, ludzie o niezbyt żywym tem Nowogródek, Słonim
lub
Iwie-

ów podział na rządzących
i rządzonych,
jak w województwie
Nowogródzkiem. Może dzieje
się to dlatego, że na tle małych skupień ludzkich,
jakiemi

są

miasteczka

silniej występują różnice, a dość zna- , Pod względem stanu dróg przoduczna liczba urzędników
nie może się jące miejsce niewątpliwie zajmuje porozpłynąć i zatrzeć w masie ludności, wiat nieświeski.
Od
kilku
miesięcy
tworząc

stale

zwartą

Być

może

również

te warstwy

oprzeć

temperamencie,
stoi

i darli

kleli

dziesiątą

na

na podwórzu

Świat

czem
skórę

z

nie-

szczęsnego pasażera, który nie miał
siłach przebrnąć
odwagi o własnych
przeszkodę
ą
ekiwan
nieocz
tę
przez
po trudach parogodzinnego kołatania
idącym z Nowosię w samowarku,

„ jelni.
Teraz to
przeszłości.
rodzajowych
i.kaloszy w
my oglądać.

nałą szosą,

ruin zamku

Gedymina

w

Że

Lidzie.

jest to zasługą

innej

powodeni

tego

społeczne,

polska

na

któ-

najpewniej

się może.

pracuje

na

drogach

gruntowych

spe-

cjalny pług motorowy,
nadając drogom prawidłowy proiil, równając wyrwy i wyboje. Mimo, że na zakup pługu

potrzebne

są

większe

fundusze

już po kilku miesiącach
praca jego
znacznie się opłaca.
Dotychczasowy
system reparacji dróg, t. zw. system
Szarwarkowy ma tę niedogodność, iż
większość
robót
wykonywana
jest
niedbale,
bez kierunku
fachowców.
Ponadto roboty szarwarkowe
były i

Są wykorzystywane przez

wrogą

w

znacz-

nym stopniu administracji miejscowej,
o tem nie trzeba mówić. Wogóle całe
województwo na pierwszy
rzut oka
robi wrążenie zdyscyplinowanej i karwszystko należy już do nej jednostki, gdzie dość wyraźnie
że tych można odróżnić drobną
grupę, rzą| chwała Bogu,
masy
kol dzącą na tle wielkiej
rządzo- jewództwa współzawodniczą
obrazków gubienia
na tem
3
błocie więcej nie będzie- nych.
polu i ten czynnik współzawodnictwa
Ww żadnem
jedziemy
teraz
doskoz województw kreso- jest rzeczą niezmiernie dodatnią. Ammijamy swiecące się zda- wych tak jaskrawo inie uwydatnia się bicje lokałne sprawiają, że , praca ta

wiąc już o tem, że będzie

nowiła skuteczną obronę
sączącej się ze Wschodu
bolszewickiej. Niestety, na
two Nowogródzkie jeden

Ona

sta- godnych

po-

wspaniale

miejsc,

uwagi

przeciwko łożonych, pełaych zabytków nie zajrzy,
zgniliźnie mówiąc trywjalnie, pies z kulawą nowojewódz- uą. Dlaczego? D.atego, że mieliśmy
tylko
trzeba
po- okropne drogi, że na dojazd

na-

białoruskim prowadzona, nazywała ro-

boty szarwarkowe „pańszczyzną" it. p.

żny raid nowogródzki stwierdził, iż nabyć drugi pług, poszedł samorząd
drogi, które stanowiły największą na- powiatowy nowogródzki, a niebawem
szą bolączkę, tamując rozwój gospodarczy i kulturalny, osiągnęły już ten
stan, że są dostępne dla komunikacji
samochodowej, a nawet
można
na
nich rozwinąć wcale poważną
szybkość. Odbudowa zniszczonych
dróg,
konserwacja istniejących prowadzona
jest intensywnie zarówno przez władze wojewódzkie
jak i sejmiki,
Poszczególne samorządy powiatowe wo-

oświatowy nie zaorze
Zapuszczoneį również z powodzeniem stanąć może
gleby, będzie
utrudnione.
Pod
tym schronisko
turystyczne,
nastrojowe
względem ogromne usługi oddać mo- Wołkowicze, Ruta lub otoczona lasem
że praca referentów
Światy
poza- Switeź, przeniesione na zachód Polski
szkolnej, którzy drogą odczytów, po: oddawna byłby miejscem pielgrzymek
gadanek, ułatwieniem otrzymania lite- licznych rzesz turystów. Tymczasem u
ratury popularnej podnieść mogą po- nas tylko od rokujodkryto Świteź, jaziom kulturalny naszej wsi, nie mó- ko zakątek turystyczny, a do
innych

szemu państwu
agitację, Demagogja
czerwonych agitatorów, pad
szyldem

Odbiegliśmy cokolwiek od tematu W okresie
Hramady
na porządku
tylko dlatego,
że w gamie
wrażeń dziennym były wypadki oporu ludnoraidowych i te o których mowa, miały Ści przed wykonywaniem
robót. Teswoje mieisce. Powróćmy jednak do raz sytuacja zmieniła sie -na lepsze.
raidu.
Agitacja osłabła, a ludność sama najOsiemset czterdzieści kim. po dro- lepiej mogła się przekonać o dobrogach gruntowych
w ciągu niespełna dziejstwach poprawionych dróg, wybru20 godzin jest
najlepszem šwiadec- kowanych
wsi i całych mostów. Za
twem stanu dróg, sprawności maszyn, przykładem
sejmiku
nieświeskiego,
a przedewszystkiem kierowców. Okrę- który zamierza w najbliższym
czasie

niec sprawiały wrażenie ładnej i wartościowej rzeczy, niesłychanie jednak
zaniedbanej, to teraz jest wręcz odwrotnie.

ludzi

jest, iż biurokracja miejscowa, skądinąd spełniająca doskonale
swe administracyjne zadania
składa się w
przeważnej części z ludzi, którzy
nie
wyrośli na tej ziemi, a tu przybyli i
jako przybysze czują się obco. ;Nieznany jest im kraj,.nie mogą zrozumieć jego ducha, a rozwiązując niektóre zagadnienia kierują się ciasnem
doktrynerstwem, zrażając w ten Spo

rych państwowość

samochodów

kastę

kategorii, patrzących trochę pogardliwie i pobłażliwie
na. autochtonów.

sób

Postój

wojewódzkie,

nie jest suchem wykonaniem obowiązku a staje się żywem dziełem,
w
którem cała
Świadoma i społecznie
wyrobiona część mieszkańców powiatu bierze udział.

ma zakupić dla swych dróg pług motorowy sejmik
stonimski. Założone

prawie we wszystkich

toniarnie

dostarczają

sejmikach

rur

be-

|

Załoga zwycięskiej

17. Od
słonimski

wiat Stołpecki
tej dziedziny,

posiada

lewej

ku prawej stoją kontroler p. Foranowski,
i kierowca p. kłorodko.

instruktora

&*

przetoko-

wych, niezbędnych przy budowie mostków oraz płyt do chodników.
Drogi powiatowe są wysadzane
drzewami. Służba drogowa ma z tem
nie mało kłopotów i utrapienia.
Zaniedbana kulturalnie ludność nie sza:
nuje dobra publicznego, niszczy więc
rok rocznie sadzonki,
wyrywając
je
niejednokrotnie z korzeniami. Žadrzewienie dróg jeszcze długo, zanim pług

Województwo

starosta

p. 4 /ł. Henszel

Nowogródzkie,

z było tracić po parę dni
drogi kosztowało niemało
kosztów.

i

odbycie
zdrowia i

Teraz gdy stan dróg — co stwier-

a dził raid samochodowy, — uległ znacz-

jak np.
zwłaszcza niektóre powiaty,
Nowogródzki lub Nieswieśki stanowią
Turyteren turystyczny.
doskonały
jedstyka u nas jest w powijakach.
jej
warunków
z koniecznych
nym
przez daną
rozwoju jest posiadanie
połać kraju wygoduej i dostępnej koTuhanowicze,
munikacji. Przepiękne
rolnicza, a
gdzie ma powstać szkoła

ne]

poprawie,

gdy

drogi bite, można
rozwój

turystyki

na

powstają

mieć

Kresach

szybko naprzód. Korzyści,
powstaną,

tłumaczyć

mi sposobami

aż nadto

iż

pójdzie

jakie stąd

nie trzeba,

kład zagranicy, popierającej
chyba

nowe

nadzieję,

przy-

rozmaite-

ruch turystyczny,

przekonywujący.

jest

Sz.

SŁOWO

Dziś pieroszy dzień WyŚCIgÓW hommych © Pośpieste z Totalizntorem.
Początek o godz. 2-ej min. 30.

KRAJOWE

Bank

bist z Polesia.

do naszych

bra-

tury

Austrji

na latarnie

niu
niu

na

i Prus.

życiu

naszem

gospodarczem

chcemy

zainponować

cy-

wilizowanemu, nową strukturą konstytucji,
Na wzór średniowiecznych medyków оsłabiamy chory organizm wypuszczają krew
odżywczą, zmniejszamy siłę odporu
organizmu, w imię wyśnitych teoryj odrodzenia
ludu.
Reforma rolna, wszczęta pod hasłem uszczęśliwienia mas,
pozbawionych chleba
przy swoim szablonie i biurokratyžmie, zubożyła kraj: przeważnie wschodnie kresy.
Polityka finansowa
Grabskiego i jego poprzedników, pozbawiła nas faktycznie gotówki i środków jej
zdobycia,
wtrącając
w nędzę tysiące rodzin
odbierając nabytą
podczas wojny gotówkę.

Pogląd

-

ten

olśnienia

zagranicy

raczej

Jest'on decydującym

motywem

czy niechcąc

tego zrozumieć,

w

"Tymczasem

my w życiu

gospodarczem

gotówki

pomocy

jest

leczniczej

zorganizowanie

po

wsiach

lo-

dla

Niedawno

w gminie

Wielkiej

strukcji od
na kurację,

przekązana

nemi, tak łatwo w klimacie naszym się udzie
lającemi, zapalenia płuc i chronicznemi katarami błoń szluzowych — nie posiada żad-

nego szpitala dla obsługi licznych ciemnych,
analfabetów, — Na cały
brudnych mas -

Wilno

—

Wielka

upoważniony

jest przez

Magistrat

m.

Wiina

na

podatków: gi LORĄbI | NIERUGHOMOŚCI
ŚWIATŁD

Wpłaty

44

inkasowanie:

oraz należności za

ELEKTRYCZNE

są przyjmowane
ВЕНО

od 9 rano

CZECREE

do 6 wiecz.

cuskich

towarzystw

POLSKA*,

krajowej

naftowych,

zjednoczyły z dniem

sprzedaży

przemysłowych

i

handlowych

„MAŁO-

1 września b. r. dotychczasowe organizacje

Towarzystwa

„OLEUM*

i „KARPATY*

pod

firmą:

„KARPATY
we

Sprzedaż Produktów Naftowych

LWOWIE

która za pośrednictwem

Sp. z ogr. por.

ul, Batorego

własnych

26

oddziałów i agencyj, rozrzuconych

na

całym obszarze Rzeczp., sprzedawać będzie z ośmiu
rafineryj Копсегпоwych, a mianowicie: Drohobyczu (dwie), Dziedzicach, Gliniku Marjampolskim, Jedliczu. Peczeniżynie, Trzebini i Ustrzykach Dolnych

KAROSERIE
ciężarowe,

furgony

reklamowe,
dla
celów
specjalnych
i-AUTOBUSY
na podwoziach wszelkich marek wykonywa

FABRYKA

Е. BERMOLE
Warszawa,

ul. Wspólna

drugiemu

doktór,

i znane
ze swej jakości

oleje

doktorowi

powrócił

na

porozumienia nie przyjęto,

SGZGZAZGZAZACA ОРа
РО РО Ра РО РЕ СЬ

EAG
SEA

m
a

“а
sa

Insiytut Nauk Handiowo-Gospotarczych
Wydziały: 1) Bgólno-Handlowy, 2) Rolniczo-Handlowy.
3-letni
Wstęp

dla osób

płci

specjalnej

szkoły
Sekretarjat

czynny

Wilno,

tym

o

samym

lub

pacjent

po operacji

chirur-

mógłby

czas

zagojenia.

Przy

utru-

stacje takie
są nieodzowne. Każda
rana
potrzebuje
opatrunków
każdodziennych:
na powracanie
do doktora
oddalonego o

ba,

nawet

dwadzieścia

FIRMY
MARKA

FABA.

SĄ

odbijających
rodziny,

waleli, skazanych

się

na

ułomnych

na ciężar

setkach ka-

dzieci,

oby-

rodziny i spo-

miejscu, głosować będzie bez namysłu,
typem lokalnej lecznicy.
Brak tylko zrozumienia istotnych

za

po-

trzeb lokalnych lub zarozumiała chęć popisu i przewodnictwa przed drugimi,
może
być powodem sprzeciwu w tej mierze.

Wincenty

sporfowe,

DBUWIE

8—14

i od

Mickiewicza

godz.

18.

16

18.

2-858£

NIEPRZEMAKALNE

PŁASZCZE

Uwaga!

FABRYKI w ŁODZI
Spisy

Aleksandrowska 156, tel. 45-90 i 60-93.
Boczna 10, tel. 29-74.

książek

Rudnicka

WARSZAWA,

6, tel. 14-47.

Jedyna

Gęsia 6.

GDAŃSK, Brotbankengasse 43.

LWÓW, Trybunalska 1.
KRAKÓW, Gertrudy 26.

WILNO,

Giełdowa 7.

BIAŁYSTOK,

Własna

i Gimnazjach

Zawalna

wytwórnia

Wschodnich

13.

NA

Polska

Hurfownia

Piśmiennych

IE R<

SEZON

S-ka

Akc,

Telefon

SZKOLNY

zeszytów, bruljo
i nów
innych wyrobów

i innych

501.

24. Tel. 292.
Mundurki szkolne

Kożuszki zakopiańskie.

od

introligatorskich.

iabryk.

53

i

ul. Wielka

Kresach

Wyłączna sprzedaż papieru Tow. Akc. Mirkowskiej Fabryki Papieru.
wyrobów papierowych Fabryki R. w. Hawelka i Syn.
Fabryczna sprzedaż
wyrobów
Chem.
Fabr. M. Leszczyński i S-ka

a

WINTARNIA

SZ. Akseirod i R.Szwarc

zł. 55.
—0

WŁASNY

na TARGACH

PÓŁNOCNYCH

Celem umożliwienia Szanownej Publiczności wypróbowania
naszego bogatego wyboru win krajowych i zagranicznych, sprzedajemy

w

naszym

„

Zagraniczne Gd 1 Zł. ,,

wina krajowe

Przyjmujemy
jemy punktualnie.

Czekolada

fabryczny

pawilonie

—

na

Targach

50 gr. za szklankę

obstalunki w detalu i hurcie,

ądajcie naszego

zdrowia

4 Piūsock vau
jest bardzo
smaczna
i pożywna dla dzieci.

Najstarsza firma w kraju (egzyst. od 1840 r.)

Żądać

METAMORBPHOSA
Radybalnie vsuwa Dregi.

, ZODAOSZCZANI MODESO. SW,

r

wszędzie.
EPS

" ŚWIĘCIANY!
D-r B. KOWARSKI
powrócił

z zagranicy.

wpanka)
*które "wyl

cennika.

|

Fir ma $. NilpiszeWski оаааоdo
wiadomości swoich klientów:

fabryki

ul, Dominikaūska 17,
fel. 10-58.

1.

*

poleca pp. Detalistom i Spółdzielniom wiel ki wybór materjałów szkolnych
i kancelaryjnych po cen. ach niskich.

ŁÓDŹ, Wschodnia 76.

Wilńo,
Paita jesienne od zł. 65.

na

„. s» AP

POZNAŃ, Woźna 10.

GEODEZJA

Nr.

używanych we wszystkich
Szkołach
udzielamy bezpłatnie.

Papieru i Materjałów

ЛУ НЕГОЕ 11%

| Targi Bótnocne

Uwaga!

FILIE I SKŁADY KONSYGNACYJNE:
WILNO,

OPTYKA I FOTO

i Optyk Rubin

DO NABYCIA

i tenisowe

ludowe

PAWILON

Stoisko

od godz.

PRZY Ul. DOMINIKAŃSKI EJ 4. TEL. 8-45

Łubieński.

A. G. Rathenow

Główny,

ukończeniu

wKSIEGARNI s»WOJCIECHA

i 4 LOSZE
i ŚNIEGOWCE

kilka

kilometrów złej drogi, rzadko który z pacjentów może sobie pozwolić i skutki tych

Reprezentacja i skład

lub

POPRECZNIKI
SZKOLNE

UYRGRÓW. KRAJOWYCH

kilka dni pozostać

ieniach komunikacyjnych Polesia, odleościach, ciemnocie i niechlujstwie ludu,

ojców

gimnazjum

WSZYSTKIE

ŻĄDAJEIE WYŁĄCZNIE

by chorą.

ginekologicznych

których

dla przeprowadzenia

braków,

klasach

handlowej.

25

w tych
powia-

ją wyspowiadał
i wzmocnił
wiatykem na
diogę wieczności.
Nie jedyny to wypadek
śmierci
przy
tych lub innych okolicznościach u nas powtarzający się, - spowodowany brakiem w
powiecie przy ambulansach pomieszczenia

lek

nauki.

marki

przyjeździe chorej koło kościoła, na wozie

kilkanaście,

kurs

obojga po 6-ciu

Nigdzie po drodze przyjąć ją nie chciano, z obawy zarazy uciekano, drzwi szczelnie zamykając, jedynie ksiądz katolicki w

krótki choć

211-13.

„GALKAR“

ani środków ani sposobu, ani injak ją leczyć. ani technicznej mosąsiednich szpitali
powiatu
sąwysłać, gdzie
bez poprzedniego

dla operacyj

Telefon

benzynę
oleje smarowe
oleje automobilowe

w 3 dni, na swoich- drabinkach, po poleskich groblach
i brodach,
wyłożonych
przez Niemców
klawiszami dyli. Lekarze

gicznych, w

46.

naftę

Juljań Nowicki i Syn

Pawilon

SET2222

BASE

T

Koncerny naftowe PREMIER i DĄBROWA oraz firmy Spółka Akcyjna NBFTA i Spółka Akcyjna FANTO, złączone obecnie w grupie fran-

jej trzęsącym wózku z powrotem
do
jej
osamotnego ustronia doczekać
się śmierci
Biedna przepodróżowała
120
kilometrów

nie mieli
strukcyj,
źżności do
siedniego

AA

władzy,
nie
przyjęto
nigdzie
lecz
zostałą
na „bumadze*

kilometrów
mieszkającemu,ktėry
samych
będąc
warunkach,
co

towy

BANKOWY

T. BUNIMOWICZ

doktora w Kamieniu Koszyrskim, odległym
o piędziesiąt kilometrów. Tam dla braku
szpitala i miejsca, środków zaradczych, in-

łeczeństwa. Każden z tych nieszczęśliwców,
nie zdajemy
sobie w wielu razach z tego nie wyliczając kobiet, wijących się z bólu
sprawy i budujemy na piasku.
gorączki popołogowej, po kilkadniowym nie
Powiat nasz naprzykład, jeden z najroz- prawidłowym połogau
zakażonym organizciągliwszych z sąsiedztwa, © przestrzeni Z mie, zapytany o wybór, czy dobrodziejstwa
górą 3000 kilometrów,
pozbawiony dotych- dalekiego w powiatowym
mieście szpitala
czas wewnątrz komunikacji, przez większą
czy
doraźnej
lecznicy
na
część roku do połowy zalany
wodą, z wie- woli,

cznemi zarodkami stałych chorób i epidemjami malarycznemi, gruźliczemi, wenerycz-

DOM

Głuszy

zdarzył się incydent następujący: — Chora
niewiasta, matka rodziny ubogiego rolnika,
zaniemogła na tyfus plamisty. W stanie gorączki 40 stopni wrzucono
ją na
wózek
jednokonny, by wieźć ją do powiatowego

przy rozwo-

spokojnej ewolucji, bez
stopniowej ciągłej
przeskakiwania, tkwi siła twórcza i tak życia ekonomicznego jak duchowa potęga kul
tury. A wszędzie przeskakiwanie przesłanek
mści się na sile duchowej rozwoju.

gruntów

codziennych coraźnych wypadków
i niezbędnego
dozoru
chorych,
ginących
od
braku tegoż dozoru podczas choroby.

swojemi

że jedynie

niezbędnem

kalnej

tworami pokutował u nas nietylko przy usta
ieniu bytu podstaw naszej
państwowości.

ju prac prywatnej inicjatywy. Piszący te sło
wa przed paru laty spotkał się ze stanowczą
odmową pana ministra oświaty, gdy wystąpił do niego osobiście z podaniem i propozycją, dobrowolnego dabetu kilkunastu hektarów (25 hektarów i zabudowania) na ceie fundacji we wsi. głębokiego Polesia wśród
zascianków drobno - szlacheckich polskich,
warsztatów rzemieślniczych stełarzy':i<kowaЁВ dla synów drobnych karłowatych rolników polaków, rozsypanych wśród wzrastającego się przez reiormę rolną na prowincji
elementu rusińskiego, gasnących dla sprawy
polekiej na kresach, na skutek rekrutowania ich przez fabryki i miasta,
Motywy odmowy podania mojego dane mi
przez pana ministra były: że aczkolwiek war
sztaty typu projektowanego mogą dać dla
polskości na kresach niewątpliwe korzyści
to jednak, przez państwo nie mogą być zmo
bilizowanemi, gdyż dla braku dostatecznego
uposażenia nie będą wobec
zagranicy doPolska świe
skonałością w którym kierunku
cić powinna i wyda uczni półfachowców tyl
ko, ze wstydem dla instytucji.
Wynikałoby z tego że przyczynić się do
prywatnej czy społecznej albo
współpracy
społeczeństwo w
doskonałej albo zostawić
dotychczasowej ciemności i brudzie.
en sam grzech, za przykładem sier decydujących w stolicy pokutuje u nas i w po
prac społecznych
wiecie przy rozpoczęciu
i autonomicznych. „Silicet parva comparari
magnis“ w powiecie na każdem niemal miej
scu te same błędy popełniamy, nie mogąc

oświato-

Wygodniej
jest
nam
oczekiwać
na
przyobiecane środki w przyszłości, mające
wystawić kiedyś szpital, centralny powiatowy cacko, ostatni wyraz wynalazku sztuki lekarskiej i techniki, stację popisu dla lekarza, reklamy, nie bacząc, że obecnie
choroby i śmiertelność swobodnie wśród
ciemnych i brudnych chat włościan grasują,
że dla obszaru powiatu o tak utrudnionej
komunikacji nie centralny
wydoskonalony
szpital jest na razie niezbędny w odległości 30 do 40 kilometrów
od chorych, ale

i znacze

Światu

włościańskich

my.

naszem politycznem, już przy zakładapodwalin naszego państwowego bytu.
Przy ustaleniu zasad naszej konstytucji

marcowej,

w budżecie

nie. żałujemy. Bibljoteki małoruskie; urządza
my odczyty, przyjęcia, stypendja; bawimy
się w automobile dla panów radnych analfabetów z sejmiku lustrującymi drogi; opła
cami sowicie djety;
malujemy
okna pod
lakier, drzwi, podłogi wyścielając je chodnikami w urzędach powiatowych i gminnych.
Na to
znajdziemy środki w przeciążonym
budżecie ale brak nam także gotówki gdy
chodzi o zabezpieczenie w głębokiej prowin
cji jednostki zarażonej dziedziczną chorobą;
gdy chodzi o ratowanie kobiety, matki rodzącej w bolach, przy kilkodniowym niepra
widłowym połogu i złem wychowaniu
шmierających tak licznie z powodu braku dozoru- na odległych
niedostępnych zaściankach. Szukamy "sławy, dla nas reklamy, pochwały a nie istotnej pomocy dla tych, dla
opieki których u szczytu postawieni jesteś

Przyczem źródłem wielu z tych naszych
niedomagań jest,
pokutująca zawsze u nas
manja teoretyczno - dedukcyjna traktowania przedmiotu według wysnutego ideału, z
katedr akademickich, nie licząc się z warunkami istniejącemi faktyczn
siłami, rozporządzanemi.. Fantazja na
buja sobie swobodnie i wmawia w nas, że dzieła naszej
wskrzeszonej Polski, nie mogą być innemi
jak tylko „doskonalošcią“
budzącą podziw
zagranicznego świata, jako ostatni
wyraz
doskonałośsi,
jako wzór
naśladowania dla
rzeszy narodów.
Pokutująca ta u nas manja sławy w kon
cercie wszechświatowym,
czy też reklamy
„doskonałości postępu* srodze odbiła się u
nas

magiczne

wym; na importowanie rozpłodowców bydła rogatego czy z chlewni z zagranicy nieznoszących naszego klimatu i naszych pasz
kwaśnych; na utrzymanie instruktorów, czy
agronomów przed poprzedniem
osuszeniem

i scaleniem

(ęmuch B-i Jublkowskich, 1 BM
TENS

Eau

i z kolei przechodzimy

ków i do działalności instytucyj, po maco
szemu traktowanych przez sfery decydujące
Jako ogólną cechą tej działalności ujemnej, zaznaczyć musimy iej chorobliwą teorjomanję
i
chroniczny
szablon,
podług
jednego wzoru,według danej z góry instrukcji, w którą wtłaczamy każdą pracę społeczną, czy gospodarczą, podług modły opracowanej na zachodzie bez względu na indywidualność
objektu i bez brania pod uwagę
kolosalnej różnicy warunków bytu i produkcji ledwie w zarodku rozwijającej się na kre
sach wschodnich w porównaniu unormowanych stosunków naszych powiatów zachodu, mających za sobą skutki stuletniej kul-

B Śozozoznaś

mu

Р

prerwszego dziesięciolecia istnienia 'wskrzeszonej Polski, dalecy jesteśmy od optymiz-

| VAVAVZAYJ

i

į

2 290 arzśnia rv. PRZENOSI SWĄ siedzibę na ul. Mickiewicza
18)

powiat mamy ledwie
dwóch
doktorów,
działających w ramach
ciasnego budżetu,
lub odnośnego rozporządzenia władzy. Nie
do pojęcia jest, ta obojętność sier decydujących przy układaniu
budżetów
higjeny
powiatowej, na nędzę bliźniego i na tragizm
śmiertelności.
Na lakierowanie słupów
przydrożnych; LTE

Šių

usiłowań
ych organizacyj
a
nych i pańs wowych w powiecie,

Streszwyniki

|NATAWAWAW

— Nowe bolączki, Brak szpitala.
czając w liście poprzednim doda

Zwiazku Spółek Zarobkowych:
"ODDZIAŁ WILEŃSKI

ABWAYAWAWA

ECHA

|

1) że

nie mogąc z przyczyn do niej niezależnych uczęstniczyć w wystawie rol-

|
|

niczej, uprzejmie
uprasza klientów,.
zwiedzających wystawę, w razie
ży”

czenia obejrzeć nasze

plantacje

na-

sion, awizować w „Sklepie Rolniczym*
Wielka 15 (Szwarcowy
1) dzień i
godzinę przyjazdu, w dniu
poprzed-

nim. Dojazd
ka". 2)

autobusem

fosfat i drzewka owocowe
wszystkim 17 b. m. Ktoby
mał,

„Pośpiesz-

że jesienny cennik

upraszamy

żądać

na super-

rozesłany
nie otrzy-

powtórnego.

Najdogodniejsze źródło zakupu

myka cechy rzemieślnicze i szuka zaczepki do Tow. Kupców.
Na jakich
prawach egzystujecie i władacie
do-

Wszelkiego

rzyszeń kupieckich. W dn. 2-go b. m.
mem? Prezesem kupców wtedy był p.
obradować będzie Naczelna Rada ku- odbędą się w własnej siedzibie Sto- Lud. Zabłocki, energicznie zabraliśmy
piectwa oraz odbędzie się Zjazd regjo- warzyszenia (przy ul. Bakszta T).
się do obrony naszych praw, odszukaPolskie kupiectwo kresowe, zawsze
wierne swym tradycjom, które w księgę
dziejów
jego
wpisały
niejedną
chlubną kartę,
poraz
pierwszy
od
chwili uzyskania niepodległości znaj”
duje możność wspólnych obrad.
Ta
okoliczność, że miejscem zjazdu jest
Wilno, że do tego grodu
zawitali

wych. Społeczeństwa jednak z pewną
rezerwą odnosiło się do Stanu Kupieckiego, jeszcze tam, gdzie trzeba było

sprawy,

przedstawiciele

potrząsnąć

sam

widzia-

Zwróćmy

się

teraz

myślą

wstecz,

aby się przyjrzeć z jakiemi trudnościami trzeba było walczyć i jakie było
życie towarzyskie, kulturalne i oświaw
społeczeństwa,
towe ówczesnego
którem sfery kupieckie ilościawo i jakościowo, zajmowały niepoślednie sta
nowisko.
,
Z
c
hodzą
kie burze i szykany, a przec
datuducha oświaty
Rozbudzenie
aniu
posiad
w
jest
dziś
ojca na syna,
je
się
od
r.
1879.
wnuków. Druga maleńka księgareńka
słowa Eliza OWielka mistrzyni
Wołk i Romanowski — później zakuKupiectwa
Szranki
w
staje
i
rzeszkowa
j
zkowe
Orzes
E.
ść
piona na własno
Walki przeSztandar
podnieść
—aby
egz.)
—(nie
tini
Fioren
erja.
Gałant
Sp.
pod hasłem UKontekcja damska Penkala później Ja- ciw rusyfikacji, która
Szersze
coraz
zataczać
zaczęła
gody,
egzy
nie
(firma
ska
roszyński, Kamiń
stuje). Szatrawska — (nie egzystuje). kręgi.
Zawdzięczając poparciu ówczesneKołonjalne magazyny L. Zabłocki i Ka
PetersburAptepotentata Adwokatury
go
wski.
Kuliko
—
lita, Kruszyński
pouzyskano
Spasowicza,
An- skiej p. Wł.
Grużewski,
karskie magazyny:
istniejąprzemianowanie
na
ezwolenie
(nie
j.
drzejkowicz. Optyk. Malecki
i Romanowski
gzystuje). Apteki. E. Spohr, Mikuto- cej księgarni p.t. Wołk
oraz na WySp.
i
wicz, Siekierżyński. Cukiernie: Bóhn, na EL Orzeszkowej
i
Elementarzy
Kalendarzy,
j
dawnictwo
późnie
Szatner —
D'Aman
Habit,
druk
których
K. i B. Sztralowie. Zaktady Žyrardow- wogóle dzieł literackich,
konkurowaty z wyro- po 1863 r. był zabroniony. Z prawa teskie skutecznie
całą siłą prabami jarosławskiemi, długi czas dyrek. go wspólnicy skorzystali
przeszło
wyszło
lat
2-ch
ciągu
w
jego
cy
i
śmierc
po
a
Szejna
był Józef
tysią-

działem, w czem osobiście udział przyj
mowałem.
Była nas garstka niewielka, księksięgarnia
garnie: j. Zawadzki,
Firma
ianów.
fortep
drukarnia, skład
założona w 1802 r. przetrwała wszyst-

na początku

Ruciń-

p. Roman

wojny,

ski — z początku jako dyrektor — obecnie już jako właściciel . Niektóre
cudzoziemskiem,

nazwiska o brzmieniu

jednak byli to obywatele dawno osienarodowość
dli tutaj, którzy przyjęli
polską.
Garstka tych kupców polskich bylka jednak nieupadała na duniewie
ła
chui przeciwstawiała się na każdym
kroku czoła zakusom rusyfikacyjnym.
chrzešciStowarzyszenie kupców
początek
którego
jan w momencie,
mam opowiedzieć, egzystowało oddaa mając

wna,

przez

przekazane,

sobie

poprzedników swoich, oprócz tradycyj
moralnych, fundusze materjalne w pokapitału,
domu i niewielkiego
staci
starało się kontynuować wynikłe stąd
na
dochodów,
obowiązki, używając
zimarłych kuprodzin
wspomaganie
w
ców, opłacało wpisy i to nietylko
Szkołach

wileńskich,

średnich

ale

i w

potaUniwersytetach. Subsydjowało
jemne szkoły polskie, a jak się tylko
nadarzyła sposobność, założyło i własnym kosztem utrzymywało wieczorospecjalnie dla
handlowe,
kursy
we
tej
orem
Kurat
w.
wnikó
praco
swoich
szkoły był A. Jaroszyński z zamiłowaniem spełniający swoje zadanie aż do
śmierci.
Spełniając te obowiązki dobroczyn
ne, zastanawialiśmy się niejednokrotnie że nie jest to właściwie nasze pomarzyliśmy
słannictwo kupieckie —
o założeniu własnej hurtowni.
„m
Było

to pod

panowania

koniec

sjan — Wojna przeszkodziła
wistnieniu projektu.
Zdawało

się, że

ze

Ro-

urzeczy-

wstąpieniem

Niemców— okna na Zachód będą otwarte i nastanie swoboda myśli i dzia
mołań. Stało się przeciwnie, czego
skal nie mógł zrobić, Niemiec dokończył. Jednym zamachem odciął nas i
odgradzając
chińskim murem opasał,
.
od całego świata
nasze,
Głód zawitał pod strzechy
były nawet
pieniądze,
ale nie było
chleba, mąki, nie było skąd nabyć najniezbędniejszych da życia produktów.
Wolno było uczyć dzieci ale
nie
wolno

było

książek

sprowadzać

nauki.
Pierwsi zakrzątnęli

zakładając Spółkę

się

do

księgarze

Wydawniczą: Nie-

bawem najpotrzebniejszych kilka pod-

ręczników napisanych przez
miejscowe siły, przy akompanjamencie
huku

dział armatnich, zostało wydanych.
tysiącach
Książki rozeszły się w

egz. i dały możność | dziatwie konty-

nuować nauki a nam księgarzom przetrwać najcięższy okres okupacji
niemieckiej.
po

wyjściu

Niemców

Ponadto Bank Ziemski i Handlowy

rozwinęła się i dobrze praš

mile

widziani — pozatem w towarzystwach
załedwie tolerowani. W'pewnych sferach utrzymywano, że kupcom
wykształcenie jest zbyteczne. Szewc niech
będzie szewcem, kupiec niech pomaga
ojcu. Tylko my „Homines nati et pose
sionati'
powołani jesteśmy da wyższych stanowisk. Tego samego zdania
był

i Rząd

utrudniając

dostęp

nawet

do gimnazjów. Nowowstępujący
uczniowie — oprócz przygotowania naukowego
musieli, się wykazać szlachectwem, dostateczną materjainą pozycją

swych

rodziców

a nawet

šwia-

dectwem szkołnem swego ojca.
Ale już okoła 1901 r. daje się zauważyć wzrot. Hr. Antoni Tyszkiewicz
rzuca swoje miljony w
przedsiębiorstwa handlowe i przemysłowe a więc
zakłada młyn parowy, piekarnie, tartaki, łaźnie parowe i zakłady Ślusarskie.
Tak przeżywaliśmy długie lata niewoli ciągle prześladawani

7-mio

klasową.
dowym
całkowicie

klasowa

oraz

niższą

wnocześnie

Towar.

Su-

generał (niestety Polak) gdy u siebie
w magazynie pocichu porozumiewałem

sią z klijentami. W

tymczasie rząd za-

:

LEKCJE 4UZYKE

В

Ё

koszt

1-ej i od 4-5 pp.

Informacje od li-ej

roku

5, 6,

7 lipca

hr.

A

k

ai

kios Asi k Al A K

Fort Pranciszka Rymaczewskiego

Farb
Wilno, ul. Ad. Mickiewicza 35, oraz
farba ochronna do malowania mostów
żelaz. i drewn.
SZ

SZKOLNE KSIĄŻKI
nowe i używane
Materiały pismienne

TN

+

Ś-to Jakóbska 6 —1.

L

A

Najlepsze farby, pokost,

pędzle, szczotki i t. p. poleca

Zamówienia

zamiejscowe

odwrotnie

KUPUJE

za

zalicz.

KSIĄŻKI

wysyła
poczt.

UŻYWANE.

Podręczniki szkolne
nowe

&-го oddz. Palska Szkoła
Początkowa

i używane

piśmienne

Materjały

Haliny SIEWICZOWEJ
Racjonalne

poleca

Kura-

kupiectwa,

.

TANIOL

poleca:

fortepian i teorja
udziela Michał Jbzefowicz prof. Konserwatorjum,

P

do szkół

у

I piętro.

2

Benedyktyńska

Wilno,

Wł

przygotowanie

średnich. Zapisy dzieci codziennie od
3 do 6 popoł. w kancelarji
szkoły
ul. Uniwersytecka, 1.
—0

SZKOLNEJ

MACIERZY

POLSKIEJ

KSIĘGARNIA

torem naznaczony został Prezes. Stowarzyszenia naszego L. Zabłocki.
Tegoż

ETAT
RTW

L Aa

4-0

©

WITOLD JUREWIEZYS
były majster

KUP

Paweł

LOS

Wilno,

cenach

17 Polskiej Loterli Paistūowej

ilość

w

Zamiejscowym

wysyłamy

Zamkowa

sięga

£-ZESE gg

L. Mieszkowski
22.

MSENSZE

kolekturze

К. Gorzuchowskieg0
Wilno,

pracowni

jesien.

MICKIEWICZA

szczęśliwej

Filji

podszywających

czapki, rondelki
owskie
szk. państw. i OO. Jezuit.

KAPELUSZE

50 zł.

losów

Ża

pod firmę nie odpowiada.

UCZA

PZ:
—— AUO ZE
gena całego fosu — 200 zł.
niewielka

przystępnych.

nie posiada.

sasas
SESEa
EA LSESEZEAD3Esana

u

Pozostała

4.s4

REIK
EUR TEST
SARS CENTAS

м МЕ
оо
Główna wygrana
700.000 x
.
Gena 1[2 losu —

Burepy

Mickiewicza

i najrozmaitsze 8
najlepsze
oraz
Ssumienną
naprawę po,

PBPoleca
mg ogarki

=

firmy

SZKOLNE

KSIĄŻKIĄ

dla wszystkich

Nr, 9.

pocztą konto czekowe P.K.O. Nr. 80365.

szkół

Gebethner i Wolff 1 5-ka

©

i
ul. Mickiewicza 7.

Księgarnia. Wilno,

RUSABARZNNSSSZEOORARCW

POLSKI

KSIĘGARNIA

WACŁAWA

MIKULSKIEGO

Wileńska

Tel. 664.

Wilno.
Poleca

R.O
Ponadto

25.

kupuje

i sprzedaje

płacąc
KC

#

najwyżce

ceny,

CZE CZ OO AR

UŻYWA

oraz zamienia

i

i

ul. Rossa 14
pomniki

NIE

ICB O

konkurencyjnych:

gotowę i na obstalunek z gra-

A

O SR

I

W

| Księgarnia „sŁowo” |
w

Wilnie,

Wielka 12, vis A vis poczty

Wszystkie podręczniki szkolne nowe
i używane sprzedaje i kupuje. Tamże
do nabycia wszelkie materjały piśmienne. Wielki wybór nut.
=

į

K. Rio)

Wilno, ul. Zamkowa
wszelkie

Posiada na składzie papiery

Nr.

artykuły

różnych

7.
pismienne

gatunków,

dla

przybory

kancelaryjne, artykuły
Pocztówki z widokami
Towar

cenach

na nowe.

Polski sklep papieru i matejałów piśmiennych
WŁADYSŁAWA PUKACZEWSKIEGO
Poleca w wielkim
wyborze
młodzieży szkolnej.

po

nitu, marmuru i kamienia
oraz wykonywa portatele, mensy i inne roboty kościelne.
Wykonanie sumienne.
2

Na Sezon Szkolny
(dawniej

KAMIEN'ARSKI

BARANOWSKIEGO

poleca

DRĘGZNA
KI ЧОЛ КОВЕ
:
do wszystkich szkół
—

P'0:D
R EC ZNI KA

CK

A.

ZAKŁAD

malarskie
i kreślarskie,
ramy,
obrazy.
Wilaa oraz inne artystycznie wykonane.
Bilety wizytowe i t. d.
pierwszorzędny.
Ceny przystępne.

szy

Dobra

sposób

rada.—Najprostszy i najpewniej-

pozbycia

się

zaparcia,

które

często staje się źródłem znużenia i chorób,
polega

rine

na racjonalnem

Leprince

w

wieczorem

podczas

wszystkich

aptekach.

stosowaniu

а-

По$с! 1 lub 2 pigulek|

jedzenia,

co

przywraca

prawidłową działalność kiszek. Sprzedaż we
—o

ką o Polskę. A poświeciliśmy go krwią

dla Wilna. Ze-

powstałego

|BNGBMZERZSZNARSBZBZZZECBZE

Oczywiście z językiem wykła
utrzymywaną
rosyjskim —
na

18.

co ma.

UOSODSDUDZZEZSNOZGNZNENAEŃ

&
R
B
8
R
4

B-ciaJabikowscy Sp. Akce.

gnębicieli.
Rok 1905 przyniósł nam pewne ulgi. Dostaliśmy szkołę handłową średnią

magazynu.

DOM TOW. PRZEM.
A WIL.
|
R
B
8
WILNO, Mickiewicza

przez swych

naszych dzieci i wnuków, kazamatami
mogiłami
środkowanie urzędników Połaków lu- czrezwyczajek i nieznanemi
ch
społezamęczony
ofiar.
do
wniosło
dzi inteligentnych,
W. Makowski.
czeństwa pożądany element kulturalno - oświatowy, wielu z tych urzędniróków było naszymi członkami lub

miały i inne znaczenie

ów-

townia „Papier** pod kierunkiem p. ŻU

kowskiego
speruje.

kupcy -byli

16 oknach

w

wystawy

na

uwagę

zwiócić

Prosimy

Oświato-

Tyszkiewicz uzyskał
pozwolenie
na
3 przedstawienia teatralne artystów z
Warszawy. W końcu grudnia za staraniem p. Montwiłła — na dochód Czerwonego Krzyża — otrzymano pozwolenie na 6 przedstawień trupy Leszczyń
skiego. Jakoś rzucono myśl.
„Szyldy
polskie" pewnej nocy zawisł szyld pol
20 dzieł, które się rozeszły w
ta firma ski oczywiście w dwóch językach na
cach egz. Działalność jaką
uwagę więży kościoła św
siebie
na
Jana.
Księgarnia
rozwinęła, zwróciła
1882 W. Makowskiego — i prawie
w
już
i
jednorosyjskiej
administracji
„nieżeła- cześnie na ul. Zawalnej wywiesił szyld
za
r. księgarnię zamknięto
tielnuju diejatelnośt'.* Orzeszkową in- polski p. Z. Nagrodzki. Policja zaweternowano w Grodnie na lat 4, a jed- zwała mnie abym szyld zdjął — ja ze
Chełmińskiego swej strony zaproponowałem, zróbcie
nego ze wspólników
to sami — naznaczyli karę 50 rb. ale
wysłano na miejsce urodzenia
Dopiero w 10 lat później po wielu szyld wisiał — zachęcając innych do"
tygod— po paru
trudach, związanych z dużemi koszta- naśladownictwa,
mi udało mi się wznowić ducha tej niach 50 rb. zwrócono na skutek prośprawniksięgarni pod moją własną firmą, któ- by wystosowanej za poradą
ra do dziś dnia egzystuje a której dzia ków. Następują czasy jeszcze gorsze.
łalność szczegółowo opisałem w Prze- Rok 1919 — 20 to najšcie bolszewickich hord. Niektóre handle zamykano
glądzie Księgarskim (1925 r.).
a właścicieli
Rozhudzony duch antyrusyfikacyj- w celu upaństwowienia
zaczypowoli
również pomoja
Wilno
Księgarnia
swoje.
więziono.
ny zrobił
na się ożywiać. Powstają nowe firmy dległa upaństwowieniu a ja zostałem
handlowe polskie, przyjeżdżają z War aresztowany. Cukiernia Sztrala zostaszawy rzemieślnicy — przedsiębiorcy ła upaństwowiona — przy wejściu wy
robót budowlanych — malarze, złatni- wieszono kartę „Sobakom i burżujam
cy i jubilerzy.
wchod wospreszczon** Bolszewicy jezapakupiectwa
rozwoju
dla
dli tam i pili dopóki starczyło
rolę
Wielką
i rzemieślników odegrały Banki Ziem- sów.
Niektórzy, a było takich liczba sposki i Handlowy. było to w r. 1885.
Ówczesny dyrektor p |. Montwił, ra, zostawili swoje dobytki a sami z
członek naszego tow. Kupców przyczy walizkami nie pomnąc na słowa Roty
nił się bardza do odrodzenia Przemy- Konopnickiej „Nie rzucim Ziemi skąd
słu i Handlu, kupcy i rzemieślnicy ko- nasz rod“ — uciekli na Zachód.
Siedziałem w podziemiach
domu
rzystają z tanich kredytów i zapomóg.
$.р. ]. Montwiłł zakłada dla rzemieślni gdzie dziś oficerski klub — róg Wików Bazar. Szkołę Rysunkową. Zakła leńskiej i Mickiewicza razem z pp. MiTyszkieIntraoligatorskie i na nejko (rozstrzelany), hr. A
dy Stolarskie,
na ten cel buduje specjalny dom na wiczem (wywiez. do Rosji)i tam zmarł
tworzy na tyfus. Cichorz (ślusarz, rozstrzelaniemowląt
Dla
Pohulance.
(rozstrzela„krople mleka". Żłobek dla dzieci za- ny), Sienkiewicz młody
kłada Tow. Śpiewacze Lutnia, Szkołę ny), kupiec dewocjonalny z p. Ostrej
Urzą- Bramy razem z zjęciem (rozstrzelani)
dla Organistów buduje Teatr.
introligator Aleksandrowicz jakkolwiek
„Mieszkań,
dza Wystawy
Jego staraniom za- wypuszczony z więzienia w parę dni
:
armat z pod
wdzięczamy uzyskanie pozwolenia na zmarł i in. i in. aż huk
(1900). Warszawy zmusił do ucieczki bolszeWystawy rolnicze w Wilnie
wików—ci nie mieli czasu zrobić z na
Oszmianie i Szawlach.
Kupcy i rzemieślnicy wileńscy о- mi porządku.
Daty w mojej nieudolnej
notatce
czywiście chętnie brali udział w tych
wymienione są szczeblami, po których
Wystawach a zarządy robiły dla nic
Ё społeczeństwa wspinało się do „Wolwszelkie udogodnienia.
Towarzystwo ności”; bywały wypadki że szczeble
Powołuje do życia
Popierania Pracy Społecznej, wreszcie się łamały, a my spadaliśmy aby znów
zaczynać. Aż wynik
dla urzędników Banku kil- na nowo robotę
buduje
kadziesiąt domów , przez co wszyscy naszych usiłowań przeszedł oczekiwauczęstniczą w nia, na ostatnim szczeblu zaopiekowaci właściciele domów
jedynej ła się nami i przygarnęła da siebie NajMiejskiej
Rady
do
wyborach
t jaśniejsza Rzeczpospolita.
;
instytucji z wyborów.
Sztandar, który dziś święcimy, zdo
instytucji
żadnej
Nie było w Wilnie
brał
byliśmy
stojąc. wytrwale
na szańcu
nie
M.
].
którejby
w
filantropijnej,
tych rubieży uczciwą pracą i stałą waludziału.

bjektów handlowych. Niebawem wzra
czesny prezes Stowarzyszenia Kupców sta ruch, na ulicach i w magazynach
K. Miskiewicz, doprowadził do skutku powoli ale systematyczie język polski.
założenie hurtowni — jednak z niedoSatrapi moskiewscy ruch ten sponych
ów.
cieczo
powod
zginął z ręki strzegają — zostaje wydany zakaz иskrytobójcy.
,
żywania polskiego języka w magazyDzieło jego prowadził syn jego p. nach i na ulicach. Kupiec niema praT. Miśkiewicz — po paroletnim świet- wa odzywać się po polsku nawet jenem prosperowaniu trzeba było zli- żeli klijent w tym języku się zwraca
kwidować . Jednocześnie prawie pow- do niego.
Posypały się kary administracyjne.
staje Składnica polskich książek zragobowana doszczętnie podczas 2-go na- „Po kakowski wy eto gaworitie
strofował
mnie
jazdu hord bolszewickich,
zato hur- spodin Makowski?*
Dopiero

workiem,

w

Gminy o tem

Nr. 11-a.

wypłatę, niech
poświadczenie

Przy niedostatecznej funkcji przewodu
pokarmowego, katarze żołądka i kiszek,
stanach zapalnych kiszki grubej, naturalna
woda gorzka „Franciszka Józefa* usuwa
objawy chorobowe. Stosowanie wody Franciszka Józefa reguluje tunkcje przewodu
pokarmowego. Wydz. Zdr. Nr. 46 12 IV. 27 r.

SORESRIEBIA CZZCZNZCA

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

maszyn

i narzędzi

rolniczych

Fabryk:
UNIA (Ventzki) — siewniki, pługi, kultywatory, wialnie.
ZJEDNOCZENIE
(Moritz, Zawadzki, Sierpczanka) — kieraty, młocarnie, wiałnie, pługi, brony, sieczkarnie.
WOLSKI — walce, ugniątacze Campbella, wialnie, kieraty.

—

to, co

Szacunkowych,

intere-

udział

ul. Zawalna

to chce dostać
na
przedstawi
składowi

T

tylka

wileńskiego.

w obronie

przyjmują

o w Wilnie,

SUCHENI

—

pługi.

Ginekolog dr. med. A. Karnicki

ALFA

dn. 4-go września r. b. rozpoczyna
przyjęcia chorych. Mickiewicza 28 8
od godz. 5—-ej.
-0

Motorki „MOCARZ-URSUS* krajowe traktoryśoraz motory „Deeringa*
st
Pozatem wyroby wielu innych fabryk krajowychi zagranicznych.

LAVAL

WERMKE,

—

wirówki i instalacje mieczarń.

GERD-EVEN, GROSS — pługi i brony łąkowe.

NTT

Opowiem

innych

dzielnic, potwierdza
nierozerwalność
interesów gospodarczych naszych Kresów z resztą Polski.
Witając Zjazd, życzymy mu owocnych wyników,
a przedewszystkiem
osiągnięcia tej konsolidacji, która stanowi o przyszłości.

kupiectwa

Karia z dziejów

z

Komisjach

—

lub sze-

TTT

wyborami do lzb przemysłowo-handlowych. Na porządku dziennym
obrad
następusię
znajdują
Rady Naczelnej
kupiectwa,
jące sprawy: organizacja
postulaty kupiectwa wobec powołania
do życia lzb przemysłowo-hanalowych,
ustahandlu w dziedzinie
postulaty
Poww
wodawczej, udział kupiectwa

kupiectwa

energicznie

kupictwa

męskich

cepową

rokomłotną,
kto jaką chce, każdą z
nich będzie
jednakowo
dobrą: zaś
maneże do nich „Orzeł* Daw, lub C.
Znajdziecie te znakomite maszyny w skłądzie Zygmunta Nagrodzkie-

="

się

sów

włóknistych

wiankę* sztyftową,

AVAAVAVAAVAI

ze zbliżającemi

stępują

fowarów

Płaszczy damskich i konfekcji
Gałanterji męskiej i damskiej
oraz bielizny wszelkiego rodzaju.

2

związane

Palt i ubrań

no odnośne dokumenty, ułożyliśmy sta
tut no i niebezpieczeństwo zażegnane.
Kupców widzimy
już na rozmaitych
stanowiskach. W Radzie Miejskiej wy-

nalny kupców i przemysłowców z terenu wojew. Wileńskiego, Nowogródzkiego, Białostockiego
i Poleskiego,
przyczem w godzinach
rannych
nastąpi uroczyste poświęcenie sztandaru
Stowarzyszenia
Kupców
i Przemysłowców w Wilnie.
Zjazd regjonalny rozważać będzie

rodzaju

BZBZZBZZBNENEK

Szechnej Wystawie Krajowej, program
następnego zjazdu.
i szereg
innych
Spraw natury organizacyjnej. Obrady

„Kto
z właścicieli gospodarstw
mniejszych chce mieć prawdziwie dobrą młocarnię, niech
kupi „Kutno-

3921-1

W dniu dzisiejszym zjeżdżają
się
do Wilna dyrektorzy polskich Stowa-

3

Šasuaaanusunauuaanaa

Zjazd Kupieciwa w Wilnie.

SBUSEEGZNEZKERESKAGEHZ

BZMZEWENBRZYBYBREBYDZAEBZE

sto

- Targi I Wystawy

zamierzacie

з

w Księgarni

aparatów telegraficznych i telefonicznych bę
dących obecnie w użyciu na stacjach.
W
dziale budownictwa kolejowego
widzimy
wzory materjałów
drzewnych i żelaznyci
oraz modele wzniesionych już budowli (dwo
rzec w Druskienikach, Bieniakoniach, most
na Wace i t. p.) Modele budowli wykonane
są z gipsu.
„Ognisko* kolejowe prowadzące jak wia
domo szeroko pracę kulturalno - oświatową
daje pokaz przedszkola oraz dwa b. ciekawe
działy: pszczelnictwa i jedwabnictwa.
Dowiadujemy się przy okazji, że gospodarstwo
pszczelarskie w Ponarach produkuje już 250
klg. woszczyzny, jedwabnictwo dzięki znacz
nym plantącjom morwy rośnącej wzdłuż to.
ru kolejowego rozwija się pomyślnie.

2

W

prawym

go Targów

skrzydle

pawilonu

Północnych

wnie udekorowany

z

jeszcze

przed

wojną

(wówczas

sobie

skim uznanie, tak
waru, jak
i za
które to warunki

eksponatami

ryskiej fabryki kaloszy „Kontinents* S-ka
Akc. w Rydze.
й
Fabryka, której jedynym
przedstawicielem na województwa
północno-wschodnie, jest D]H. B-cia Troccy, Wilno Niemiecka 26, jest jedną z większych firm tego rodzaju w Europje, a wyroby jej znane

|

Północnych.

dnik*) zdobyły

Główne-

znajduje się gusto-

kjosk

Dziś

Wschóń

|

Stefana

Sł. g. 4 ta. 45

Zach. sł. o g. 18 m. 37

jutro
Zenona

Przemysł łofewski na Targach

na

rynku

za wysoką
eleganckie
pozwoliły

europej-

wartość
towykończenie,
firmie
uzy-

skać na wystawach szereg nagród i dyplomów.
Jak nas informuje firma „Kontinents*
zamierzą

wkrótce

własną fabrykę,
już nabyta

„Prowo-

uruchomić

w

jakim to

w

celu

Polsce

została

Spostrzeżenia
Zakładu

meteorologiczne

Meteorologji

z dnia — 1-1X

U. S. B.

1928 r.

)į о61

Ciśnienie
średnie w m.

Temperatura
šrednia

J

+

I

nieruchomość.

\
}

Doniosły wynalazek w dziedzinie chemi
Farba Fenix zabezpiecza
drzewo
spalenia i gnicia.
Zakłady Chemiczne
„„Zagożdżon*
dokonały
niezmiernie
pożytecznego
wynalazku farby
Fenix,
która
niewątpliwie znajdzie
szerokie zastosowanie w budownictwie współczesnem.
Dnia 26 sierpnia o 5-tej pp. pubłiczność zgromadzona
na wystawie,
naocznie przekonała się o działaniu
tej farby. Równocześnie zapalono dwie
strażnice, z których jedna pomalowa-

1200.

ny

na była farbą Fenix. Strażnice, obłożone suchem drzewem i oblane benUwagi:
pochmurno.
zyną, stanęły w płomieniach.
Ogień Minimum za dobę —9C.
szybko zniszczył niemalowaną
straż- Maximum na dobę 18?C.
stały
wzrost
nicę. Malowana natomiast
osmaliła Tendencja barometryczna:
.
S
się tylko i nie dopuściła ognia
do cisnienia.
LRS
środka desek, a zewnętrzna ich stroSZKOLNA.
na pozostała niedotknięta ogniem.
=
le
egzamina
dojrzałości dła
Farbę Fenix nabywać można
w
Kuratorjum Okręgu Szkolnego
biurze sprzedaży.
Wilno,
Jagielloń- eksternów.
Wileńskiego podaje do wiadomości, zgodnie
ska

S.

2г & 61 Regulaminu
( Dz. Urz. Min. WR

egzaminów dojrzałości
i OP. Nr 2 z r. 1926),

Wilno,

klas

skiego.
Kandydaci

znać

dokładnie

gimnazjów

do

1928

Wilna

GŁÓWRYĄ

WSZELKIE

otwiera

Michalski

się w

Wilnie

za

zaułek 'Nr.

Sejmiku

kraju

pomocy

pochlebnie

stowarzyszenia

uczącym

i poza

powszech,

białoruskie. W

w szkole jak

komitetu

Radosław

Mitrofan

„ Aleksander

chowiec.

Roman

są:

Kiepel,

Helena

Michalewicz,

Padagiel

Wycieczka

a

ul.

38,

Wileńska

2

telcf. 941,

Polecamy
na
sezon szkolny:

Aleksander

działania

przyrządy

fizy-

czne, szkła laboratoryjne,
chemikalia, ta-

trwa

nocne

|

R _

preparaty Z0i
togra ty,
kinema

obrazów

szkolne,

modełe

rysunkowe,

КОВ SA

przyrządy do badań psycho-

logicznych, urządzenia szkolnych gaibinetów lekarskich, modele rysunko-

—

——

UDZIAŁOWIEC

4

do absołutnie pewnego interesu poszukiwany z kapitałem około 10,000
ałotych. Zgłoszenia do redakcji „Słova“ sub. „Udziatowiec“.
—0

® — ————

———
a

pewnym

p. t. „Walka

l. Gonitwa

Jušcinskiego 3) Dagobert K.K. Ważyńskich
4) Cerberus K.K. Ważyńskich.
IM. Gonitwa z przeszkodami.
Dystans
3600

z pracą mas

klm.

Wojsk.

2)

Nagroda

g

w każdej ilości.
Wszelkie materjały budowlane, jak to:

z kopalń

Górnośląskich

dostawą własnym taborem

D. H.
Wilno

m

Miekiewicza 34.

władz

kilka dni,
i

zamierza

wystawę

у
w Wilnie

zwiedzić

rolniczo

-

Targi

ostatnim dniu kursów t. j. 9 b. m. w godzi-

(N.S.

dokonane

przez miejską

LJ

e

PO

SPORT.

nach przedpołudniowych
odbędą się przy
gmachu b. ratuszu przy ul. Wielkiej publicz

straż o- °

gniową pod osobistem kierownictwem
WCZORAJSZE MECZE PIŁKARSKIE.
komendanta p. Waligóry. Głównemi atrakcjami pokazów będzie ratowanie fikcyjne paak już wspominaliśmy wczoraj rozegrane
lącego się gmachu b. ratuszu i z tem zwią- „Žas w Wilnie dwa mecze piłkarskie. Na
zana dalsza akcja ratunkowa jak rzucanie boisku 6 p.p. (Baranowicze) uzyskując wyludzi z pierwszego i drugiego piętra do pła nik 2:0 Gdyby nie brak chęci u atakujących
cht ratowniczych i t. p.
wynik ten byłby stanowczo jeszcze wyrażz
odbędą się przy obecności niejszy.
te
Pokazy
przedstawicieli władz rządowych, samorządo
Publiczności mało, a ta co była nie mowychi poszczególnych organizacji społecz gła wyjść z podziwu, że władze związkowe
sędziowania p. Sznejdera,
nych i wszystkich uczestnków kursu.
dopuszczają do
:
Przyjazd wice - prezesa Izby Kontro- absolutnie niewykwalifikowanego , sędziego.
łi Państwa. W sobotę 1.9.28 r. przyjechali
Na boisku Makabi A.Z.S. pokonał ex mi
Wysta- strza Makabi w stosunku 2:1. Makabi bez
do Wilna na zwiedzanie Targów i
wy Wice - Prezes Najwyższej Izby. Kontro- Szwarca i Kugla. Przewaga była po stronie
bramkarza
li Państwowej p. Zenobjusz
Rugiewicz i Makabi. jednak świetna forma
L
Szef Personalny
tejże Izby pan Konstanty akademików Wiro - Kiro udaremniła wszyst
Pęcherzewski.
kie wysiłki ataku. Publiczności sporo.

i

UA ZAte EN
OGORKIEWICZ
PRZYJECHAŁ Il!
Teatr Polski (sala „Lutnia”*). Dziś po
raz trzeci „Prawo pocałunku* („Embrassez
moi“) lekka satyryczna komedja
doskonałej spółki francuskiej.
is
— Dzisiejsza popołudniówka. Dziś o g.
5 po południu dła najszerszych warstw pu-

bliczności

przemysłową

czek

z poszczególnych

nicy.i
— Kary

doraźne.

innych

miast

W

Polski

ciągu

„Chrześniak wojenHennequina.

Ce

— Premjerami najbližszemi w Teatrze
Polskim będą następujące
|
5
gwardji“ — Molnara,
„Jėsienn
— Surguczowa, „Dzieržawca z Olesiowa
Z. Przybyiskiego, „Rozbitki“ — Blizinskiego, „Pan Geldhab“—Al. Fredry, „Majster i
czeladnik* — Korzeniowskiego, „Powrót do
grzechu* — St. Kiedrzynskiego, „Idjota“—
Dostojewskiego,
oprócz
szeregu
najnowszych komedyj, którę zakupiło kierownictwo,
— Reduta na Pohulance.
Dziś „Ptak*
z Juljuszem Osterwą w postaci studenta. In
ne postacie odtworzą: I. Larowska, M, Zarębińska, S. Butkiewicz, Z. Chmielewski, W.
Gasiński, J. Karbowski, St. Butkiewicz, K.
Pągowski, M, Pill, R. Piotrowski i L. Wolłejko.
Jutro komedja St. Żeromskiego — „U-

A

5 zł. wcześ

kasie
wejściowej
18.30 w
o godz.

EREZESEAEGEA ZESEGER

ŻĄDAJCIE

iż w

wycie-

we

i zagra

ostatnich

będzi

ny”, doskonała krotochwiła
ny miejsc od 20 groszy.

związku z wystawą Targów Północnych w
najbliższych dniach spodziewany jest. przy-

jazd jeszcze całego szeregu

grany

wszystkich

składach

kil-

aptekach

aptecznych

i

znanego

środka od odcisków

ku miesięcy zmniejszyła się wydatnie liczba
kar doraźnych, wymierzanych przez policję
za pomocą mandatów
karnych.
pwiekszść
kar doraźnych przypadała za

Prow

A

ARAD
JU:

I MUZYKA.

—

niej nabywać można w
Północnych a wieczorem
kasie teatru.

po

się

TEATR

Bilety w cenie od 50 gr. —

Pół

PAKB.

Niedziela dnia 2 września 1928 r.
10,10—11,45 Transmisja nabożeńs
z
Katedry Wileńskiej.
!
Pe
12,00—
: Transmisja z Warszawy:

Sygnał czesu, hejnał z Wieży Marjackiej w

Krakowie, oraz komunikat meteorologiczny.
12,00 — 14,00: Transmisja poranku orkie-

stry symfonicznej

0

skim

z

terenu

6.80—16,55: Od

16,30—16,55:

czyt

Targów

w

Pół-

języku litew-

wygłosi Józef Kraunajtis, ”
=
17.00 18,30: Transmisja z Warszawy.
Koncert popołudniowy. Wykonawcy: orkiestra pod dyr. Andrzeja Bromke, oraz Zofja
Pinińska (śpiew). W programie utwory St.
Moniuszki.

18,3
— 18,50:
Przerwa.
0
18,59—19,15; Transmisja z Warszawy:
„Dzieje ruchów rewolucyjnych w Rosji"—
odczyt VIII- (ostatni) pt. „Przewrót komunistyczny — jako skutki i perspektywy ną

pre

czycki.

inę” — wygłosi

prof.

Ludwik Kul-

19,20—19,45: Audycja dla dzieci w
wykonaniu Zofji Tokarczykowej.
ж
19,45—20,10: „Rola LOPP.
w spote-

czeństwie*

odczyt wygłosi dyrektor Komiй
22,00: Koncert chórów wileń-

tetu St. Romer.

„20,15

skich. Transmisja z terenu
cnych.

Targów

Półno-

„„! część: F. Nowowiejski: Hyma „Ufajcie", P. Maszyński: „Pieśń żniwiarska*,

Prosnak: „W wieczorną ciszę*,

Nowowiej-

ski: „Pieśh o orle*—wykona chór mieszany „łlasło* pod dyr.
Jana Żebrowskiego.
„Cześć przemysłowi*, St. Moniuszko: „Przy-

lecieli sokołowie*, Racjusz: „Pieśń stowika", Otto: „Burza*, Ch. Gounod: „Sen*
wykona
chór męski
„Pocztowe Kółko

Ś piewacze,

pod

dyr. Pawła

Juszkiewiczą.

Część Il. „Pierwsza brygada, Duniecki:
„Piosnka żołnierska*,. Kotarbiński: „Noc

majówa*, Kierulf: „Hej te góry*, Fejt: „Pąk
i róża* — wykona chór męski
„Pocztowe

Kółko Śpiewacze* pod dyr. Pawła Juszkie-

wicza. K. Prosnak:
Atenhofer: „Dzwon

„Kalina“, Poniecki:

„Wesele sieradzkie*, +
klasztorny“, E. Kazuro:

„Mazur“— wykona ch6r

mieszany „Hasto“ pod

dyr.

Jana Žebrow-

skiego.
22,00 --22,30: Transmisja
z Warszawy:
sygnał czasu, komunikaty:
P. A. T., policyjny, Sportowy
i inne, oraz muzyka ta-

neczną.

ii

ulo-€

najsolid-

bardzo dogodnie
H.- K. „Zachęta”
Mickiewicza 1, tel.

Najlepsza amer.
PLANOW.

maszyna

IB SwrĄTŁODPUKI
„Kauponies

z

Ф
Łaźnie i wanny
В
hr. Tyszkiewicza
& A. Wilno,
29.
Ё będą czynne odul.dniaStefańska
6 września 1928
ERA RA E НОО

8

GE WEJ КЕУ WEF RZY CZT WY TEG TRY WY CZY TED WY

ROI

38 ВВ В ОВ

НУ

TIR

HE ŁY 3 1 КЕ

r.
0 M R GRO

do

9-05.

li-

czenia, do wsielkich rodzai
obliczeń.

Vi

I S-ka
Tel. 370.

Oberek

niej z mocną gwa-

poleca.

K Zdanowski

1)

Wilczyńskiego,
3)

rancją

e

ipiecowe

zł.

por.

kujemy

cegłę, wapno, papę, smołę, blachę,
= BBg gweždzie
, okucia okienne, drzwiow
1

900

Exspert

na froncie kulturalnym", „ Z dzięnnika wię- Evoira por. Donnera, 4) Boston rtm. Cierźnia* i „T-wo Szkoły Białoruskiej i redakpickiego.
z
cja „Sachy* zamknięte."
IV. Gonitwa z przeszkodami.
Dystans
W treści tych artykułów dopatrzono się 2100 mtr. Nagroda 500 zł. 1) Eros rtm. Pacech przestępstwa przewidzianego w art. 50 czkowskiego, 2) Evviwa por. Donnera, 3)
prawa prasowego i 1 rozporządzenia Pre- Blady Niko por. Donnera, 4) Cerberus K.K.
zydenta Rzplitej.
6)
5) Turkus por. Kamionko
„= (v) Niezwykłe
pokazy
ratownicze Ważyńskich,
Dagobert K. K. Ważyńskich.
я
miejskiej Straży ogniowej przed b. ratuszem
przeszkodami. Dystans
z
V. Gonitwa
Z dniem wczorajszym w gmachu murów
zł. 1) Boston rtm.
700
Nagroda
mtr.
2800
po - Franciszkańskich przy ul. Trockiej roz
i
2) Bajeczna rtm. Dowgiałło
Cierpickiego,
poczęły się kursa dla oficerów ochotniczych
WażyńK.K.
Liberty
3)
juścińskiego,
por.
straży pożarnych Województwa Wileńskieskich, 4) Bandura por. Alexandrowicza, 5)
go.
AŻ
‚ „ Кигза te, które potrwają do dnia 9 wrze Evviwa por. Donnera.
Początek gonitw o godzinie 2.30 pp.
śnia r. b. włącznie, odbywają się pod kierownictwem inspektora wojewódzkiego związku straży pożarnych. W związku z tem, w

l Każdą sumę

ZA CA

KOKS

ś

z płotami. Dystans 2400 mtr.

—

d

podajemy

gonitw.

Nagroda 700 zł. 1) Blady Niko por. Donne
ra, 2) Dunajec por. Dormera, 3) Turkus por
Kamionko, 4) Boston rtm. Cierpickiego, 5)
Expert por. Wilczyńskiego.
Il...
Gonitwa płaska. Dystans 1600 mir.
Nagroda 500 zł. 1) Esmeralda por. Aleksan
drowicza, 2) Bajęczna rtm. Dowgiałło i por.

Oferty

GA [IA STB AM MIA OR STA 26% AGA SFA

Niżej

poszczególnych

w tej branży

i solidnym.

@ WĘGIEL opałowy, kowalski i drze- BB
wny.

wagi

we i wszelkie inne pomoce naukowe.
Uczelniom udzielamy kredytu.

RADJOWA

czenie artykułów

ZAPISY.

się pięć gonitw.

do

pod: „25* do Tow. Rekl. Międz. j.r.
Rudolf Mosse, Warszawa, Marszałkowska 124.

czystych, preparatów mikroskopowych
i filmów),

poważ ia

dobrze wprowadzonym

skopy (do
latai projekcyjne, epidjanieprz
ezro
prześwietlania

bardzo

MA

firmom

busy, minerały,

Szkielety,

jp" GCB ZERCWIE AU EEE) UAB STB GITIS ZAB INm |
Pracownia pasów i bandaży

na woj. Wileńskie

» blice pogiądowe, mapy, glooiagici zne,

Gdda

odbędzie
zapisy

pisma

Postać bohatera sztuki, prof. Przelęckie
go odtworzy Juljusz Osterwa.
„Przepióreczka* powtórzona będzie we
wtorek, dnia 4. b. m. a postać Smugoniowej odtworzy świeżo pozyskana b. artystka teatru im. |. Słowackiego w Krakowie,
p. Jadwiga Kossocka,
która po rocznych
studjach w Berlinie
powróciła obecnie do
Polski.
е

Centrałnego Związku Pola

państwie łotewskiem,
Wycieczka ta, której pobyt

S EZONU!

Ś-te Jańska 2
poleca: pasy gumowe
uszczuplające
figurę, pasy kombinowane
z gumą,
pasy pooperacyjne i poporodowe.

białoruskiego

ciekła mi przepióreczka..."

i Aleksandra By-

ków z Łotwy przyjeżdża do Wilna. Informu
ją nas, że na dzień 6 września r. b. zapowiedziała swój przyjazd do Wilna wycieczka w ilości 5Q osób złożona z członków. Cen
tralnego Związku Polaków zamieszkałych w

meblowych.

|
'
ka

O-

Sokolowa-

Magistrat m. Wilna. Podkreślić należy,

Wilno,

(v) Konfiskata

o firmie

się zarówno

jej obrębem.

strowski,

„JANINA“

—

DZISIEJSZE

Dziś w pierwszym dniu wyścigów konnych na torze wyścigowym w
Pośpieszce

Wil. - Troc-

dniu 30 b. m. p. Wojewoda Wileński zalega
lizował stowarzyszenie p. n. „Komitet Rodzi
cielski Gimnazjum Białoruskiego w Wilnie".
Celem Komitetu jest: utrzymywanie gimnazjum oraz niesienie
moralnej i materjalnej

—

PRZEDSTAWICIELSTWO |

Wyścigi konne.

i

5).

oraz zabytki miasta i jego okolice.
Przyjęciem Polaków z Łotwy zajmie

" WILEŃSKA z POMOC
SZKOLNA”
ogr. Odp.

in-

żebractwa

RÓŻNE.

niebardzo

— Nowe

firmy.

NOWOŚCI

odrzuceniu

goły, dr. Bakun oraz kier. szkoły
w Landwarowie Witkowski,

weiny,

OTRZYMANE

zapo-

egzaminów,

lub

b. a organizacji i zakresie
administracji ogólnej.

hkawęelniany
ch, fawarów

się

zwalczania

„Recha Pracy”. Urząd Starostwa Grodzkie
go w Wilnie zarządził w dniu wczorajszym
konfiskatę białoruskiego czasopisma „Recha
Pracy" Nr. 1 z dnia wczorajszego za umiesz

Wileń- „ne pokazy

orąz o' dozorze jaki powinien był nad robotami rozciągnąć sejmik. Jak nas informują
sprawa przeciwko
firmie Szopa i Zimmerman skierowana zostanie
przez seimik do
sądu.
— Powiatowy Komitet Tygodnia
opieki
nad dzieckiem. W dniu wczorajszym odbyło się
pierwsze organizacyjne posiedzenie
komitetu „Tygodnia akcji opieki nad dzieckiem“ na terenie pow. Wil. - Trockiego.
Tydzień
en trwać będzie od 16 - 23 b. m.
Na zebraniu omówiono
program prac
oraz rozdzielono je pomiędzy
poszczególnych członków komitetu, któremi są: jako
przewodnicząca, znana ze swej działalności na polu opieki nad dzieckiem p. Marja
Przewłocka oraz panie: Sławińska z Kieni,
Konstantowa
Mackiewiczowa z Wilusowa,
Jeleńska, Siostry Urszulanki, hr. Tyszkiewiczowna i Leśniewska (kierowniczka zakładu w Czarnym Borze) ks. dziekan Malukie
wiczz Trok, ks. prob. Grabowski z Mejsza-

Wielki wybór

wyrobów

z Regulaminem

- 29

($w.

ta świadczy

Przyjeżdżaącym na Targi Północne
SUKNI a,

winni

o uwzględnieniu

Założycielami

skład

egzaminu

Z posiedzenia

Niemiecka 26, Tei. 506,

odwiedzić

Okręgu

celu

posiedzeniu Sejmiku
* kiego. Na ostatniem
Wileńsko - Trockiego uchwalono
prelimino
wać jeszcze w roku bieżącym sumę 15.000
ziotych , na przeprowadzenie
niezbędnego
remontu gmachu szkoły rolniczej w Bukiszkach,
oraz
2000 na zapomogi dla gmin
deficyfewych. Gmach szkoły
zbudowany
przez firmę Szopa i Zimmerman i oddany
do użytku w grudniu 1925 roku obecnie już
wymaga gruntownego remontu. Okoliczność

„M. Gordon
firm w całym

ekstern
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"musowej. Kiedy to nastąpi trudno przedwidzieć, a tymczasem ulice roją się od żebra
ków, często zawodowych.
Obecnie w związku ze zbliżaniem się zi
mna ilość żebraków zwiększy się znacznie,
ponieważ wielu przybędzie z prowincji gdzie
po odjeździe letników nie będzie możności
„zarobić”. jest rzeczą pewną, że tylko drogą represyj' policyjnych można będzie zmuSić ich do opuszczenia miasta. Policja powinna otrzymać taki nakaz.
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szkoła specjalna dla ociemniałych przy ul.
Kościuszki Nr. 54.
Przy szkole zorganizowany będzie inter-

Dam łandjowy BRACIA TROCY, Wilno, Niemiecka
am

z dokładnem

szkolnego

Przedsfawisielstwo i skład na województwa Półnozno-Wschodnie

PAWILONIE

tym

uczył się, gdzie i jakie już składał egzaminy, jak przygotowywał się do egzaminów
dojrzałości, 3) świadectwo szkolne, 4): wykaz lektury z jęz. polskiego i jęz. obcego,
5) nienaklejone fotogratje,
6) świadectwo
moralności, wystawione przez władze kompetentne rfiejsca zamieszkania, 7) kwit Kasy Skarbowej, świadczący o wpłaceniu taksy egzaminacyjnej w wysokości 60 zł.
Zgodnie z $ 62 Regulaminu w Okręgu
Szkolnym Wileńskim zdawać egzamin mogą
tylko te osoby, które zamieszkują na terenie tego okręgu lub uczęszczały ostatnio do

petentów

wyrobu Fabr. KÓNTINENTŚ Śp. Ale. Ryga.
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że egzamin dla eksternów w terminie jesiennym 1928 r. odbędzie się we wrześniu r.b.
Początek egzaminów w poniedziałek dnia 17
września r. b.
Podania odpowiednio
udokumentowane
przyjmuje Kancelarja Kuratorjum (pok. Nr.
5) ul. Wolana Nr. 10 w godzinach urzędo-
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Wileńska Dyrekcja Kolejowa na Wystawie Regionalnej
Wileńska Dyrekcja Kolejowa zajęta jeduą z sal wystawy Regjonałnej, dając w niej
przegląd prac i rozwoju kolejnictwa na terenie naszych kresów. Przy wejściu do sali rzucają się w oczy emblematy kolejnictwa misternie ułożone z narzędzi ślusarskich
oraz naturalnej wielkości przedziały wagonowe (ł i HI kl.) wykonane w warsztatach
własnych.
Przechodzimy do oglądania kolekcji inSM
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przyrząd do niwelowania przy pomocy fotografji, odznaczania odchyleń szyn od wła
ściwego położenia oraz szereg innych.
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