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i WYSTAWA 
ROLNICZO - PRZEMYSŁOWA     
stauracja czynna będzie w salach dolnej i górnej. 
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zawiadamia, że w okresie Targów Północnych 

i Wystawy Roln.-Przemysłowej w Wilnie Re- 
zespoły rzygrywać będą dwa 
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Wileńska agencja reklamowa 
WILNO, Wielka 14. Telefon 12-34. 
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Targi Północne. 
Dziś ma nastąpić w naszem mieście 

otwarcie Targów Północnych Oraz Wysta 

wy Rolniczo - Przemysłowej. Zadaniem ich 

jest z jednej strony wykazać zasoby i siły 

gospodarcze naszego kraju, z drugiej strony 

— stworzyć atmosferę dla nawiązania licz- 

nych stosunków wymiennych, stać się 

czynnikiem pobudzającym inicjatywę go- 

spodarczą. 
Przyzwyczajono się powszechnie za- 

patrywać na Wilno, jako na |miasto po- 

siadające tradycje centrum umysłowego i 

kulturalnego, jako na cenny zabytek przesz- 

łości. Ale Wilno musi być nietylko mia” 
stem posiadającem sławną i wielką przesz- 

łość, Wilmo musi być także miastem przy- 

szłości, musi mieć wolę do odzyskania 

swego dawnego znaczenia. 
Miastem przyszłości Wilno potrafi 

stać się tylko wówczas, gdy, zachowując 
swoją dawną rolę centrum życia duchowe: 

go i umysłowego, utrzyma także swoją ro- 

. lę, jako centrum życia gospodarczego. WIi- 

no było niegdyś centralnym punktem dla 

obszernych terenów, które geniusz i wola 

władców Litwy historycznej spoiła w: jedną 
całośc. 

W chwili obecnej Wilno tej roli w 
całej rozciągłości spełniać nie może, gdyż 
kraj nasz dzielą trudne do przebycia kor- 

dony graniczne. Ale Wilno musi dążyć do 
odzyskania dawnej swojzj świstności. W tej 
chwili, jako zadanie dni najbliższych, mu- 

simy postawić sobie dążenie do tego, aby 

miasto nasze stało się soczewką, w której 
odbijają się wszystkie przejawy życia go- 

spodarczego tych części dawnego W. Ks. 

Litewskiego, które weszły w skład рай- 

stwa polskiego. 
Wilno było niegdyś także centrem 

handlowem. Leżało na skrzyżowaniu wiel- 
kich dróg, prowadzących z południa na 

północ, z ziem białoruskich do Bałtyku, do 
Libawy i Kłajpedy, oraz z zachodu na 

północny—wschód, z Polski do Pskowa, 

Rygi i Petersburga. Dziś po burzy wojen- 

nej, po przejścin fali rewolucyjnej, po roz- 

pętaniu niszczących nacjonalizmów drogi te 

są zawalone. Ale wierzymy, że będą one 

"kiedyś oczyszczone, że twórcze potrzeby 

życia zwyciężą — i przyjdzie dla naszego 
kraju nowa epoka rozkwitu gospodar- 
czego. 

Musimy pracować nad tem, aby ten 
okres rozwitu jaknajprędzej przyszedł i dla- 
tego musimy dążyć, aby potargane nici 

„łączności gospodarczej, nici stosunków 

handlowych na nowo nawiązać. Jest to jed- 
no z zadań otwierających się Targów. Mu- 
simy pokazać bardziej ną zachód položo- 

nym dzielnicom państwa polskiego co ma- 

my na zbycie, a czego potrzebujemy. 

Szczególnie dużą uwagę musimy zwró- 

cić na nawiązanie kontaktu z krajami bał- 

tyckiemi. Wilno musi stać się w przysz- 

łości pośrednikiem w handlu pomiędzy 

Polską i Ukrainą--z jednej strony, a Litwą 

i krajami bałtyckiemi--ze strony drugiej. 

Jest to naturalna rola naszego miasta, rola, 

która w dużym stopniu jest podyktowana 

przez samą sytuację geograficzną. 

Odbywająca się zaś jednocześnie Wy- 
stawa Wołyńska| oraz obecność na otwarciu 

Targów Północnych prezesa komitetu tej 
Wystawy znanego dobrze w naszem mieś- 

cie p. wicewojewody Gintowt-Dziewałtow- 

skiego niech nam ułatwi nawiązanie. sto- 
sunków gospodarczych z  południowemi 
dzielnicami państwa. 

Pisząc o otwierających się Targach 

nie mogę milczeniem pominąć jeszcze jed- 

nej rzeczy. Jest to pewien wiew twórczej 

energji, wiew inicjatywy gospodarczej, który 

się odczuwał, gdy zwiedzało się tereny 

przyszłych Targów. Wilno określano nieraz 

jako miasto gospodarczo zamierające. Je- 

żeli tak jest istotnie—to wina w tem nie- 

tylko niepomyślnego układu warunków po- 

litycznych, nietylko tych granic, które nasz 

kraj przecinają, ale także i samych wilnian, 

tej ospałości, tego braku inicjatywy, braku 

energji gospodarczej, które charakteryzują 

miejscowego obywatela. 

Wilno jest miastem pogrążonem w 

zadumie, pogrążonem w rozmodleniu. W 

Wilnie bardziej się odczuwa rzeczy wielkie 

i wieczne, niż w jakiemkolwiek innem mieś- 

cie. To są zalety naszego grodu. 
Dlatego też tak bardzo, bardzo ko- 

chamy te mury „wołające do Boga”. 

niewątpliwie brak naszemu miastu tego 

twórczego rozmachu w pracy gospodar- 

czej, który odczuwamy w Warszawie, Po- 

|znaniu lub Gdyni. I to jest naszą wadą. 
Targi właśnie pewien wiew tego roz- 

machu, tej energji i inicjatywy do nas wno- 

szą. My krajowcy wileūscy niezbyt chętnie 
witamy pewne rzeczy, które chce nam na- 

rzucić dominujący dotąd w Polsce centra- 

lizm warszawski, obcą i niezrozumiałą jest 

dla nas ps$chologja tej kategorji urzędni- 

ków, którzy czują się na naszych ziemiach 

jak w kraju podbitym. Ale byłoby rzeczą 
bardzo dobrą,gdybyśmy mogli przeszczepić 
tutaj na nasze zagony więcej tej energji i 

tego rozmachu w pracy gospodarczej, któ- 

re obserwujemy w zachodnich dzielnicach 

Polski. Pewien wiew tej energji wnoszą   nie wychowawcze. Bor. 

Alef 

Targi i na tem będzie polegało ich znacze- | 9 

— Sprostowanie. We wczorajszym artykule 
wstępnym do zdania zaczynającego się od słów 
„Dobrze zazwyczaj” i td. wkradł się błąd, 
który zniekształcił właściwy sens  odnośnego 
wstępu. Zamiast „Metropolita  Djonizy osiągnął 
porozumienie", winno być: „Metropolita Djonizy 
osiągnął z Ukraińcami porozumienie”. Błąd 
ten niniejszem prostujemy. 
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MARKA FABR 

Wyrób krajowy 

Żądajcie wyłącznie wyrobów Krajowych firmy 

„RNGIELSKO - SZWEDZKO - POLSKI PRZEMYSŁ GUMOWY * 

„GENTLEMAN“ 
KALOSZEi ŠNIEGOWCE 

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

WILNO, Rudnicka 6, tel. 14—47 
WARSZAWA, Gęsia 6 
GDAŃSK, Brotbankengasse 43 

- POZNAŃ, Woźna 10 
LWÓW, Trybunalska 1 
KRAKÓW, Gertrudy 26 
BIAŁYSTOK, Giełdowa 7 
ŁÓDŹ, Wschodnia 76. o ‚ 
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T. BU 
WILNO 

załatwia wszelkie operacje w 

Najbliżej centrum 

      

DOM BANKOWY 

NIMOWI 

WYNAJEM SKARBCZYKÓW OPANCERZONYCH (saies) 

WŁASNA BOCZNICA KOLEJOWA 
(przy ul. Słowackiego Nr. 17) 

С 7 
Wielka 44 

zakres bankowości wchodzące. 
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ONZNZNZNZNZNZNZNZNZNZNZNZNZNZNA 

tel 9-05. yy Z 

dochodowe, miejskie, 
młyny i wszelkie interesa   (NNANTANNNNNANNANTANTNANA   

Dom Handlowo - Komisowy 

ACHĘTA“ « 
SP. z OGR. ODP. 

egzystujący w WILNIE od lat 5-u, 

ul. Mickiewicza 1, I piętro. 
Poleca w wielkim wyborze posiadłości ziemskie, majątki, 

ośrodki, obiekty parcelacyjne i leśne. 

niężne lokuje bez ryzyka na: warunkach najkorzy- 
stniejszych z mocną gwarancją. 
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Domy 
wille, piace, fabryki, 

dochodiowe. Sumy pie- 

2563 1   WNZNZNZNZNANANZA 

(Marszałkowa Piłondska na otwarcia Targów. 
Jak się dowiadujemy, uroczystość 

otwarcia Targów Północnych i Wystawy 
zaszczyci swą obecnością p. Marszałkowa 
Piłsudska z córkami. 

Prócz wymienionych w dniach po- 
przednich przedstawicieli rządu i władz 
centralnych zapowiedział w dniu dzisiej- 
szym swe przybycie na Otwarcie wystawy 
p. minister Sprawiedliwości Aleksander 
Meysztowicz. P. ministra Spraw Zagranicz- 
nych Zaleskiego reprezentować będzie kon= 
sul p. Marjan Kossow. 

Min. Czechowicz nadesłał: życzenie. 
WARSZAWA, 17.VIII (Pat). Zastępca 

p. premjera p. minister Czechowicz wysłał 
w dniu dzisiejszym następującą depeszę: 

Do Pana Wojewody Wileńskiego. 
Sprawy służbowe nie pozwalają mi przy- 
być na otwarcie Targów do Wilna. Rząd 
będzie reprezentował p. minister. Kihn. 
Przesyłam na ręce Pana Wojewody życze- 
nia najlepszego powodzenia dla Targów 
wileńskich. (—) Czechowicz. 

Do Pana Prezydenta miasta Folejew- 
skiego. Nie mogąc przybyć osobiście na 
otwarcie Targów wileńskich przesyłam na 
ręce Pana Prezydenta jak najserdeczniejsze 
życzenia, aby Targi spełniły jak najpo- 
myślniej swe zadanie. (—) Czechowicz. 

szczątki polskiego aparatu transatlantyckiego. 
NANTES, 17.VIII (Pat). Przyhołowa- 

no tutaj szczątki aparatu, na którym nie- 
dawno lotnicy polscy majorowie Kubala i 
Idzikowski próbowali dokonać przelotu 
przez Atlantyk. Części aparatu po zdemon- 
towaniu i złożeniu w skrzyniach odesłane 
zostały do Colombes, gdzie fabryka, która 
budowała aparat zajmie się zbadaniem nie- 
których części dla usialenia przyczyn kata- 

8 | strofy. 
  

Kronika telegraficzna. 
= Prezydent Rzeszy von Hindenburg 

począł wczoraj swój urlop. 
= 20 walczących śpiewaczek odniosło ra- 

my w Grenadzie, w czem 10 ciężkie w walce ne 
kije i noże z t. zw. gitanami. 

= Holowniki sowieckie wyłowiły angiel- 
ską łódź podwodną zatopioną w roku 1919 na 
morzu Bałtyckim przez kontrtorpedowce sowiec- 
kie. Łódź przewieziona zostanie do doków w 
Kronsztadcie. Wewnątrz łodzi znaleziono szkielety 
marynarzy. 

= Tysiące ludzi walczą nadaremnie od 
dwóch tygodni z gwałtownym pożarem lasów, 
który zniszczył kilkadziesiąt kilometrów kwadra- 
towych lasów na wybrzeżu jeziora Bajkał. 

= Anomalje magnetyczne stwierdzone zo- 
stały na Ukrainie w odległości 25 kilometrów od 
Kremienczuga. Również stwierdzono istnienie ano- 
malji w odległości 45 kilometrów od tegoż mia- 
sta. Przeprowadzone są obecnie badania tych 
anomalij. . 

— Na stanowisko przewodniczącego izby 

roz- 
ZA 

  M deputowanych Belgii wybrany został człorek 
stronnictwa katolickiego Tibbaut, 
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Co dadzą Targi Wileńskie ziemiom 
północno -wschodnim. 

Mywiad z wojewodą wileńskim p. 
W. Rackiewiczem. 

W przeddzień otwarcia Targów Pół- 
nocnych zwróciliśmy się do p. wojewody 
Raczkiewicza z prośbą o udzielenie nam 
swej opinii o znaczeniu ich dla miasta i 
kraju. P. wojewoda, pomimo ogromnego 
nawału zajęć w ostatnim tygodniu, chętnie 
zadośćuczynił naszej prośbie. 

Jakie znaczenie będą miały Targi 
dla życia gospodarczego Ziemi Wileńskiej? 
—zapytał przedewszystkiem nasz przedsta- 

wiciel. 
Targi niewątpliwie przyczynią się 

znacznie do ożywienia życia gospodarczego 
nietylko Ziemi Wileńskiej, ale i całego ob- 
szaru, którego Wilno jest naturalnem cen- 
trura. Nastą i tu wzajemne poznanie się i 
zbliżenie licznych firm z innych terenów 
Polski, cc wpłynie na ściślejsze nawiązanie 
stosunków pomiędzy naszemi sferami go- 
spodarczemi, a sferami  gospodarczemi 
reszty ziem polskich. 

Wystawa  Rolniczo-Przemysława da 

“nam przegląd wysiłków ster gospodarczych 
kraju od Okresu odzyskania niepodległości, 
pobudzając je do wytężenia pracy produk- 
cyjnej i organizacyjnej, zaś czynniki rzą- 
dowe do zwiększenia swego poparcia. 

Wystawa Regjonalna, obrazująca lo- 
kslne właściwości i wartości w różnych 
dziedzinach naszego terenu, wykaże rozwój 
naszej pracy państwowej, samorządowej i 
społecznej w poszczególoych latach nasze- 
go bytu niepodległego. 

Czy Pan Wojewoda przypuszcza, że 
Targi da się utrzymać i w przyszłych la- 
tach ? 

Podejmując inicjatywę zorganizowania 
Targów i Wystawy w tym roku, sfery go- 
spodarcze Ziemi Wileńskiej, jak również i 
ja, mieliśmy na względzie, że będą one 
odbywały się perjodycznie i w przyszłości. 
Jesteśmy przekonani, że życie gospodarcze 
we wzmožonem tempie będzie się tu nas 
rozwijało, a wtedy organizacja perjodycz- 
nych Targów Wystawy staną się dla każ- 
dego widoczną i wielce pożyteczaą koniecz- 
nością. 

Czy Pan Wojewoda nie obawia 
się, że spóźnione żniwa wpłyną ujemnie 
na frekwencję zwiedzających? 

Przy organizacji Targów przewidzia- 
łem, że główne zainteresowanie sfer rolni. 
czych będzie w ostatnich dniach, co będzie 
miało miejsce prawdopodobnie już po żni- 
wach skończonych. Dlatego też obawy, że 
liczba zwiedzających nie będzie zbyt znacz- 
na, Są, zdaniem mojem, płonne. 

Przypuszczam, że ludność miejscowa 
okaże duże zainteresowanie Targami i Wy- 
stawą, jako imprezami nowemi na tutej- 
szym gruncie i bardzo dla miejscowego 
życia gospodarczego pożytecznemi. 

Jak się przedstawia udział samorzą- 
dów w wystawie? 

Wszystkie samorządy powiatowe wo- 
jewództw wileńskiego jak również nowo- 
gródzkiego zgłosiły swój udział w większym 
lub w mniejszym stopniu. Wysiłki samo- 
rządów w dziedzinie podniesienia życia 
kulturalnego igospodarczego kraju zostaną 
zadokumentowane w dorobku pracy, zila- 
strowanej w poszczególnych działach wy- 
stawy. 

Czy Targi wpłyną na podniesienie 
dobrobytu mieszkańców m.Wilna i w jakim 
stopniu? 

Niewątpliwie Targi przyczynią się do 
podniesienia dobrobytu mieszkańców, gdyż 
w ciągu 3-ch tygodni okresu ich trwania 
spodziewany jest przyjazd dużej ilości zwie- 
dzających, co wpłynie oczywiście na oży- 
wienie we wszelkich rodzajach handlu. 

Niezależnie od tego liczne rzesze pra- 
cowników i robotników znalazły pracę za- 
robkową przy organizacji Targów- Wystawy. 

Mywiad 2 wojewodą nowogródzkim 
p. L Betzkowiczem. 

Zkolei współpracownik nasz zwró- 
cił się do P. Wojewody Nowogródzkiego 
Beczkowicza, jako sztfa administracji Są” 
siedniego województwa, którego teren po- 
siada z Wileńszczyzną wspólne interesa i 
stanowi jednolity obszar gospodarczy. 

W zrozumieniu tej wspólnoty P. Wo- 
jewoda Beczkowicz żywo interesuje się 
Targami i Wystawą, co do których zna- 
czenia udzielił naszemu  przedstawicielowi 
następującej opinji, odpowiadając mu na 
pytania: 

— Jakie znaczenie mają Targi dla 
Nowogródczyzny? 

Do wystawy przywiązuję osobiście 
olbrzymią wagę, gdyż odzwierciadli ona 
stan i postęp gospodarczy Nowogródczyz- 
ny od czasu odzyskania niepodległości, a 
szczególnie iutensywny postęp ostatnich 
dwóch lat. co dobitnie unaocznią wykresy. 

— Czy tylko wykresy? 
W pokazie dorobku Nowogród. prze” 

ważać będą wykresy dabych nad eksponata- 
mł. Wpłynęła na to obecna pora—okres zbio- 
rów. Eksposatów może być nie wiele. Prze- 
cież Nowogródczyzna jest terenem  wybit- 
nie rolniczym — rolnictwo jest podstawą 
bytu większości mieszkańców. 

Wykresy sporządzone przez Urząd 
Wojewódzki, Dyrekcję Robót Publicznych, 
powiaty, organizacje iolnicze i społeczne 

przedstawią Ściśle faktyczny stan rzeczy. 
— (Co głównie będzie reprezentować 

Nowogródczyznę? 
Głównym wystawcą jest przemysł 

rolny z gałęziami z rolnictwem związanemi. 
Znikomość miejsca dla wystawców z No- 
wogródczyzny i—jak wspomniałem nieod- 
powiednia pora ogromnie dział ten skur- 
czyły. Tem samem wystawa nieodzwiercia- 
dli w pełni dorobku naszej pracy z dzie- 
dziny ogrodnictwa 1 sadownictwa. Nowo- 
gródczyzna posiada bowiem sady uprzemy- 
słowione i sadownictwo rozwija się w tak 
kolosalnie szybkiem tempie, że zapotrze- 
bowania na drzewka owocowe przerastają 
możność ich zaspokojenia. Niestety, sado- 
wnictwo nie może wystawić swoich exspo- 
natów, a jestem pewien, Że zadziwiłoby 
ono nietylko naszych rolników. 

To samo w dziedzinie ogrodownictwa 
i pszczelnictwa, które również posiadać 
będą minjaturowe odzwierciadlenie. 

— Która dziedzina będzie najlepiej 
reprezentowana? 

Największa ilość eksponatów obejmu- 
je dział hodowlany. Wśród nich są b. cen- 
ne Okazy krów, koni i owiec. Do podnie” 
sienia hodowli przyczyniły się pokazy ho- 
dowlane, których w b. roku mieliśmy na 
terenie województwa kilkadziesiąt, a na 
których ilość doprowadzonych sztuk nie- 
jednokrotnie przekraczała 100—150 i to 
nawet w tych miejscowościach, gdzie po- 
kaz po raz pierwszy był urządzony. 

— A inne działy? 
Szkolnictwo rolnicze reprezentowane 

badzie przez eksponaty z pól doświadczal- 
nych przy szkołach i pólek na terenach 
większej i mniejszej własności oraz stacyj 
došwisdczalnych. 

Przemysł ludowy z braku miejsca zo: 
stał umieszczony w dziale rolnym. Ekspo- 
naty z tego działu zostały zebrane przez 
Nowogródzkie Towarzystwo Popierania 
Przemysłu Ludowego, Związek Ziemiański 
i Koła Gospodyń Wiejskich. 

Przypuszczam, że dla wielu przyiezd- 
nych będzie wprost rewelacyjnem  odkry- 
ciem poziom i regionalny rodzaj haftu w 
motywzch własnego pomysłu. 

Również w tym dziale wystawiona 
będzie ceramika, mająca ze względu na wy- 
jątkowy rodzaj gliny (Iwieniee) wielką 
przyszłość. 

— A spółdzielczość? 
Postęp spółdzielczości, a więc żywio- 

łowa szybkość rozwoju mleczarń i innych 
instytucyj spółdzielczych, rolniczo-handle- 
wych, wreszcie spółdzielń finansowych, Kas 
Stefczyka i Kas Powiatowych również uj- 
rzymy w odpowiednich wykresach. 

W dziale regjonalnym w wykresach, 
starannie opracowanych uwidoczniony jest 
rozwój samorządu komunalnego, postęp w 
uzdrowotnieniu miast i wsi i t. p. Nasze 
„Życie Nowogródzkie* da dowód żywotno- 
ści Nowogródczyzny. Stan odbudowy tej 
jednej z najważniejszych dziedzin posunął 
się naprzód, a w ostatnim roku w wyjąt- 

| kowem tempie. Przemysł jako taki nie zaj- 
muje specjalnego działu i został wcielony 
do innych. 

— Jakie korzyści da wystawa. 
Wystawa prócz znączenia ogólno- 

państwowego ma olbrzymie praktyczne 
znaczenie nietylko dla samych wystawców 
ale i dla szerokich warstw, oraz pobudza 
inicjatywę prywatną, podnosząc w te" spo- 
sób dobrobyt. 

Dzięki udziałowi wystawców z ianych 
dzielnic, rolnicy nasi będą mieli możność 
zapoznania się z wyższą kulturą rolną. 
Wzajemne poznanie s'ę i nawiązanie stosun- 
ków z irnemi dzielnicami bardziej uprze- 
mysłowicnemi z pewnością nie pozostanie 
bez dobroczynnych skutków. 

Jestem pewien, że Wystawa będzie 
rewelacją nietylko dla przyjezdnych z in- 
nych dzielnic, ale i dla Wileńszczyzny i 
Nowogródczyzny, które dotychczas nie 
miały możności dokonania rewji sił gospo- 
darczych i kulturalnych. 

Trzeba pamiętać, że jest to pierwsza 
wystawa i że musiano walczyć z niewiąrą 
wę własne siły. Dopiero wystawy następne 
wykażą siłę, tężyznę i napięcie gospodar- 
cze ziem naszych. Należy ubolewać, że 
udziału w Wystawie nie biorą Polesie i 
Wołyń. Nowogródczyzaa dzielnie sekun- 
duje Wileńszczyźnie i tek jak i w innych 
dziedzinach zawsze z nią współpracuje. 

Targi Północne. 

Nastroje wśród publiczności. 

W ostatnich dniach przed otwarciem Tar- 
gów, przęd głównem wejściem na Wystawę 
gromadziły się tłumy publiczności miejsco- 
wej, żądne ujrzenia choć zdala terenu wy- 
stawy, tego nieznanego jeszcze zakątka ro- 
do»itym wilnianom, o którym za kilka 
dni będzie się pisało i mówiło w całej 
Polsce. 
Gromadzące się tłumy przed wyjściem $ро- 

glądały rozradowanym wzrokiem na teren 
poprzez otwartą bramę i szparki w otacza- 
jącym parkanie, wyrażając miłe zdziwienie 
nad zmiennością tego Świata, która daw- 
moe puste placę zmieniła w piękny za- 
ątek. 

Przyjazd na Targi Północne. 
W dniu dzisiejszym oczekiwany jest przy- 

azd na otwarcie Targów Północnych i Wystawy 
Rolniczej wycieczki kupców łotewskich. Również 
wieczorem mają przybyć kupcy estońscy i finlandz- 
cy. Wraz z kupcami łotewskimi spodziewane jest 
przybycie kilku leśnych kupców z Kłajpedy. Kup- 
cy kłajpedzcy przybędą pomimo zakazu władz 
litewskich, które absolutnie nie zgodziły się udzie-   
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Dział konfekcji męskiej i galanterji. 
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ZAWIADOMIENIE. 
Niniejszem zawiadamiam Sz. Klijentele, iż Biuro moje posiada WYŁĄ- 

CZNĄ REPREZENTACJĘ na REKLAMY ŚWIETLNE i filmowe w KINACH 
na | Targach Północnych w Wiinie. 

Zainteresowani P. P. Kupcy zechcą zgłoszenia nadsyłać telefonicznie 
12—46, lub do Biura — gdyż ilość reklam jest ograniczona. 

Z poważaniem E. SOBOL 

Min. Spr. Wewn. Bluro Ogłoszeń 
i Reklam Wilno, Wileńska 22 tel. 12—46. | 

| 
Konc. przez 

  

  

  

  

KOMUNIKAT 
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Kina Północnego na Wystawie Rolniczo-Przemysłowej. 

Niniejszem komunikujemy, 

Wystawę w dn. 18 i 19 b. m. będą mogli oglądać swe 

podobizny na ekranie Kina Północnego. 
хх TIT 

iż wszyscy, którzy zwiedzą 

UMP UM     Z poważaniem Zarząd. 
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Po nocie litewskiej. 
Odpowiedž polska na notę litewską. 
WARSZAWA. 17.VIII. Pat. W piątek odbyła się w Belwederze u Pana 

Marszałka Piłsudskiego narada, w której brali udział minister Zaleski, 
wiceminister Wysocki i naczelnik wydziału wschodniego MSZ Hołówko. 
W wyniku tej narady wieczorem wyjechał do Kowna szef sekretarjatu p. 
ministra spraw zagranicznych i przewodniczący jednej z komisyj polsko-li- 

* 

Dosłowny tekst odpowiedzi litewskiej jest 
następujący: 

„Panie Prezesie, 
Konferencja litewsko-polska, która roz- 

poczęła swe prace 30-go marca 1928 r. w 
Królewcu, przyjęła regulamin, którego ar- 
tykuł 9-ty ustala, iż „rokowania odbędą 
się w miejscu lub miejscach wskazanych 
przez Prezesów obu Delegacyj. Od nich też 
będzie zależało ustalenie daty posiedzeń 
plenum“. 

Ponieważ przyjęto Królewiec, jako 
miejsce konferencji od samego początku 
rokowań, wszelka zmiana jego może na- 
stąpić jedynie w trybie ustalonym w tym 
artykule regulaminu. Oto dlaczego w swym 
liście z dn. 23-go lipca zaproponowałem 
datę zwołania pienum konferencji między 
15 a 20-ym sierpnia. Jednak na list ten 
nie było Pańskiej odpowiedzi. 

Zamiast jej, otrzymałem list od p. 
Hołówki, w którym komunikuje on o wy- 
jeździe Jego Ekscelencji. Pozatem list ten 
zawierał propozycję przeniesienia pomie- 
nionej konferencji do Genewy na d. 30-go 
sierpnia. 

Jednak, na mocy 9 artykułu, podob- 
na propozycja może wyjść jedynie ze stro- 

przebiegowi wileńskiego zjazdu 
sympatię. 

BERLIN, 17.VIII. (Pat). „Berl. Tag.“ 
zamieszcza dziś na naczelnem miejscu ar- 
tykuł swego warszawskiego korespondenta 
p. Dubrowicza o zjeżdzie legjonistów w 
Wilnie. 

Artykuł podkreśla na wstępie, że je- 
Szcze ma zebraniu w Sali Miejskiej gen. 
Rydz-Śmigły zapowiedział doniosłe słowa, 
jakie mają paść z ust Marszałka Pilsud- 
skiego w czasie jego przemówienia. Słowa 
te jednak nie padły, przynajmniej dotych- 
czas. Stąd wniosek, że uczestnicy musielń 
być rozczarowani. Wszystkie momenty 
zjazdu i odczyt Marszałka były, zdaniem 
korespondenta, troskliwie zainscenizowana, 
przyczem ministrowie i generałowie zauj- 
mujący miejsce na estradzie Świetnie ode- 
grali rolę statystów, a wśród nich gen. Że- 
ligowski w ubraniu cywilnem. Ten fakt, że 
zdobywca Wilna był na sali w ubraniu cy- 
wilnem, uważa p. Dubrowicz za Symbol 
świadomie podkreślany przez orga nizato- 
rów zjazdu. 

Przemówienie Marszałka wywołało 
olbrzymie wrażenie nawet na cudzoziem- 
cach, którzy mimowoli musieli się poddać 
urokowi osobistości, niezwykłej umiejęt- 
mości traktowania ludzi Oraz wdziękowi & 
prostocie Marszałka. Charakteryzując zna- 
czenie tej mowy korespondent podkreśla, 
że mowa taka była niespodzianką i dlatego 
tembardziej skutecznem posunięciem  tak- 
tycznem.   

lić im wiz do Polski. 

  

tewskich p. radca Marjan Szumlakowski, który wiezie odpowiedź Rządu 
polskiego na otrzymaną wczoraj w Warszawie notę Woldemarasa. 

Pośpiech z jakim Rząd polski odpowiada na notę litewską i fakt wy- 
słania odpowiedzi przez przewodniczącego jednej z komisyj polsko-litew- 
skich najlepiej świadczy o tem, jak poważnie strona polska traktuje sprawę 
rokowań z Litwą. Tekst noty polskiej ogłoszony zostanie stosownie do 
zwyczajów dyplomatycznych po wręczeniu jej w Kownie p. Woldemara- 
sowi, czego spodziewać się należy w ciągu niedzieli. 

* 

ny Jego Ekscelencji lub też winna być zło- 
żona w Pańsklem imieniu i wobec tego nie 
może być wzięta pod rozwagę bez Рай- 
skiej aprobaty. Jednak już teraz poczuwam 
się do obowiązku zakomunikowania Panu, 
iż podobny wniosek niemiło zaskoczy De- 
legację litewską, gdyż tej samej daty roz- 
poczynają się prace Ligi Narodów, które 
winny skupić na sobie całą uwagę jej u- 
czestników. Uniemożliwiałoby to wszelką 
poważną pracę konferencji litewsko - pol- 
skiej. 

Byłbym szczególnie Jego Ekscelencji 
wdzięczny, gdyby raczył zakomunikować 
mi, czy Delegacja polska zapatruje się na 
konferencję litewsko-polską, jako na zwy- 
kłą formalność, czy też konferencja, ta co 
do swej treści, ma się odbywać w warun- 
kach, któreby umożliwiły poważną „pracę. 

Co się tyczy delegacji litewskiej, przy- 
wiązuje ona do prac konferencji znaczenie 
pierwszorzędne i wobec tego dąży do za- 
pewnienia jej odpowiednich warunków. Oto 
dlaczego nie uważa ona za możliwe prac 
konferencji podczas sesji Ligi Narodów. 

Racz przyjąć, Panie Prezesie, zapew- 
nienie mego wysokiego szacunku. 

A. Woldemaras. 

* 

Wrażenie noty litewskiej zagranicą. 
GDAŃSK, 17-VIII. (Pat). Omawiając odmowną odpowiedź Litwy na propozycję 

"polską odbycia plenarnej konferencji polsko-litewskiej 
Nachrichten* piszą: Nikt nie będzie mógł zaprzeczyć, 
postąpiła niezręcznie. Tej niezręczności nie zrozumieją 
międzynarodowe zbliżone do Ligi i” że Polacy dzięki spokojnemu 

egjonistów 

w Genewie „Danziger Neuste 
że Litwa wysyłając taką notę 

mocarstwa zachodnie i koła 

zdołali pozyskać dla siebie ogólną 

  

Echa mowy Marszałka Piłsudskiego. 
W tem wystąpieniu Piłsudski okazał 

się, piszt: korespondent, doskonałym  gra- 
czem zręcznym reżyserem i doświadczo- 
nym stritegikiern. Zjazd i przemówienie 

były groźbą i demonstracją na rzecz żą- 
dań polsikich a zarazem propagandą i do- 
wodem polskich tendencyj pokojowych. 

Prizytaczając fakt, że po mowie Mar- 
svalka juden ze słuchaczów znajdujących 

się ma' parterze wezwał do marszu na 
Kowno i nawiązując ten szczegół do ustę- 
pu w miowie Marszałka, w którym tenże 
mówił, że żołnierze dali mu Wilno w pre- 
zencie,ponieważ Wilno kochał wyraża Du- 
browicz obawę, aby obecni na zjeździe 
legjońiści nie zrozumieli tego zwrotu w 
ten sposób, że Marszałek pragnie na 
przyszły Wielkanoc otrzymać w prezencie 
Kowno. 

Swój artykuł kończy korespondent 

aluzją do porównania między Piłsudskim, 

a Napoleonem, który również specjalną 

sympatję żywił do Wilna i podkreśla, że 

jeden z pałaców wileńskich do dziś ma ta- 
blicę przypominającą potomności, że w tym 
pałacu mieszkał Napoleon w czasie swej 

wyprawy do Moskwy. Jeśli chodzi o his- 

torję, pisze korespondent—należy pamiętać, 
że Napoleon przejeżdżał przez Wilno rów- 

nież w drodze powrotnej z Moskwy, gdyż 

nietylko do Moskwy, ale i z Moskwy do 

Europy prowadzi droga z Wilna.   

I 

Dzień polityczny. 
Na otwarcie Targów Północnych wy- 

jeżdża w imieniu Ministra Przemysłu i 
Handlu p. wiceminister Franciszek Doleżal. 
Towarzyszą mu naczelnicy p. p. Stanisław 
Arczyński i Tadeusz Sągajłło oraz reie- 
rendarz p. Stefan Mlyūski. Wszyscy wyżej 
wymienieni przyjeżdżają do Wilna w sobotę 
o godz. 8 rańo. > 

Jak się dowiadujemy p. wiceminister 
Spraw Zagranicznych Alfred Wysocki nie 
przyjedzie na otwarcie Targów Północnych 
w Wilnie, natomiast reprezentować p. mi- 
nistra będzie p. konsul Marjan Kossow. 

W piątek, dnia 17 b.m. o godz. 21 
min. 5 przyjechał do Wilna specjalnym 
pociągiem minister Komunikacji inż. Kiihn. 
Na uroczystem otwarciu Targów Północ” 
nych, Wystawy Rolniczo - Przemysłowej i 
Wystawy Regionalnej w dniu 18 b. m. 
p. minister Kiihn reprezentować będzie 
p. prezesa Rady Ministrów prof. Bartla 
i w jego imieniu otworzy wystawę. 

Do miejscowości Łapy, odkąd p. mi- 
nister Komunikacji Kuehn rozpoczął swą 
podróż inspekcyjną, wyjeżdżali na spotka— 
nie p. ministra prezes Wileńskiej Dyrekcji 
Kolei Państwowych inż. Staszewski w to- 
warzystwie zastępcy maczelnika wydziału 
eksploatacyjnego inż. Ulatowskiego, zastęp- 
cy naczelnika wydziału mechaniczńego inż. 
Misiewicza i naczelnika wydziału drogo- 
wego inż. Mazurowskiego i przybyli razem 
z p. ministrem do Wilna. Na dworcu ko- 
lejowym w Wilnie odbyło się oficjalne po- 
witanie. Witali p. ministra komunikacji 
Kūhna p. wojewodz wileński Władysław 
Raczkiewicz w towarzystwie naczelnika 
Wydziała Prezydjalnego Wiktora Piotrowi= 
cza i sekretarza osobistego p. Staniewicza, 
p. prezydent miasta Folejewski, zastępca 
prezesa Dyrekcji Kolei Państwowych inż. 
Łaguna w otoczeniu pozostałych naczel- 
ników wydziałów Dyrekcji Kolei, sta- 
rosta grodzki p. Iszora, komendant po* 
licji państwowej na m. Wilno p. Reszczyń- 
ski, i inni przedstawiciele władz. P. mini- 
strowi towarzyszą dyrektor departamentu 
budowlanego Ministerstwa Komunikacji Cie- 
chanowiecki i sekretarz osobisty Rožalo- 
wski. 

* 

Wczoraj o godz. 5-ej po południu za- 
stępujący Prezesa Rady Ministrów minis- 
ter Czechowicz przyjęty był w gmachu ge- 
neralnego inspektoratu sił zbrojnych przez 
Marszałka Piłsudskiego i odbył z nim 
dłuższą rozmowę. Wieczorem p. minister 
Czechowicz przyjął w Prezydjum Rady 
Ministrów p. ministra przemysłu i handlu 
Kwiatkowskiego. 

7 Państw Balyokeh 
Zakończenie konferencji ministrów 

RYGA, 17-VIII. (Pat). Dziś o g. 1-ej 
popołudniu zakończona została konferen- 
cja ministrów Spraw Zagranicznych Lotwy 
i Estonii. 

Ze świata. 
Straszny wybuch kotła. W pobliżu stacji 

Topolnica w Jugosławji nastąpił wybuch kotła w 
lokomotywie expressu Białogród — Nisz. Strumień 
pary, wydobywający się z kotła poparzył maszy- 
nistę i inspektora ruchu. który znajdował się rów- 
nież na lokomotywie. Obaj oni zmarli na skutek 
silnego poparzenia. Palacz odniósł również po- 
ważne poparzenia. Drugi inspektor, który w chwi- 
li wybuchu wyskoczył podczas ruchu pociągu uległ 
strzaskaniu czaski i zmarł. 

1 wrażeń dziennikarzy (iewskich 
Z pośród licznych wrażeń dziennikarzy li- 

tewskich, obecnych w Wilnie w dn. 12 b. m. za- 
notować wypzda poniższy urywek, jako próbki 
„objektywizmu* naszych okolicznościowych gośc 
kowieńskich. ‚ 

P. Szulgin, przedstawiciel rosyjskiej gazety 
kg „Echo“ tak charakteryzuje wygląd 

ilna, 
„Zewnętrznie miasto wygląds inaczej, niź 

go pamiętam przed 14-tu laty. W dwóch słowach 
można powiedzieć: miasto podupadło, stało się 
brudniejsze, chociaż władze, spodziewając się 
przyjazdu gości zagranicznych, wydały rozkoz, 
ażeby pomalować domy, lecz to mało pomogło. 
Miasto podupadło—to rzuca się w oczy. Nowych 
domów nie widać, wiele starych stoi pustką. Zna- 
na góra Zamkowa w niektórych miejscach osypu- 
je się, co naprędce; starano się widocznie napra- 
wić. Ławki na górze nawpół zgniły, tak, że sia- 
dać na_nie jest rzeczą ryzykowną. 

rodkiem komunikacji w mieście są auto- 
busy o bardzo marnym wyglądzie. Są też w du- 
hg taksówki—prawie wyłącznie małe „ior- 

ziki", 
Jak widać oczy korespondenta gazety ko- 

wieńskiej spoglądały na nasze miasto przez pryz- 
pł „wielkości i czystości” za ezasów rosyj- 
skich. 

0 kolej Libava— Ronny. 
KOWNO, 17.VIII (Tel. własny). „Lie- 

tuvos Aidas“ w dzisiejszym artykule wstęp- 
nym omawia zamiar przemysłowców libaw- 
skich poruszenia w Lidze Narodów kwestji 
przejścia kolei Libawo - Romneńskiej pod 
kontrolę Ligi Narodów lub też nadania 
rządowi łotewskiemu mandatu do zorgani- 
zowania tranzytu tą koleją. Dziennik o- 
świadcza, że taka propozycja zaszkodziłaby 
interesom Łotwy, natomiast wyszłaby rze- 
komo na korzyść tylko Polski, która zaw- 
sze podkreślała ścisły związek między por$ 
tem libawskim i Polską. Dlatego też inicja- 
tywa libawska winna być, jak sądzi „Lietu- 
vos Aidas* uważana za próbę Polski zasz-   

(Dalszy ciąg dePesz na stronie 5). kodzenia stosunkom litewsko-łotewskim.ż4   

 



     

     
   

  

    

  

Ministrów. 
BERLIN, 17, 8. Pat. Korespondent oaryski „Vossische Zig." donosi, że prezes Ra- 

dy Ministrów Poincare, przebywający obecnie na urlopie, zwołał telegraficznie Radę 
Ministrów ma posiedzenie na dzień 23 sierpnia. Posiedzenie to ma być nadzwyczajne i 

przybycie ministrów na to posiedzenie jest konieczne ze względu na pilność i donio- 
 słość spraw, które mają być rozpatrywane. Korespondent „Vossische Ztg* wyraża prze” 
konanie, że nadzwyczajne posiedzenie Rady Ministrów stoi w związku z podpisaniem 
paktu Kelloga. 

Aczkolwiek bowiem rząd francuski przyłączył się do życzeń amerykańskich i sta- 

nął na stanowisku, że w czasie owego zjazdu, na którym ma być podpisany pakt 
antywojenny, nie powinny być poruszane bieżące kwestje polityki międzynarodowej a 
w Odpowiedzi na demarche niemiecki w sprawie Nadrenji dał uprzejmie i wyraźnie do 

poznania, że rozmowy w sprawie ewakuacji mogą być podjęte w Genewie i tylko tam, 
„mie mniej musi się liczyć z pewnemi nieoficjalnemi rozmowami politycznemi i dlatego 
chce przedtem przedyskutować wszystkie problemy, które są wprawdzie nieoficjalne, 
ale mogą jednak stać się przedmiotem niewiążącej wymiany myśli. 

* 

PARYŻ 17. 8. Pat. „Le Matin* donosi, że Poincare zwołał posiedzenie Rady Mi- 
nistrów na dzień 23 bm. zaznaczając, że obecność wszystkich członków rządu jest 

_ młeodzowna. Wobec tego, że posiedzenie Rady wyznaczone było pierwotnie na 1 
września Matin wyraża opinję, Że wcześniejsze jej zwołanie pozwala przypuszczać, że 
spowodowane zostało nagłemi xagadzieniami szczególnej doniosłości. 

Stresemann jedzie do Paryża. 
! BERLIN. 17,VIIl. Pat. Centrowa „Germania“ donosi na podstawie informacji 

z kół rzekomo najlepiej polnformowanych, że dziś minister spraw zagranicznych Rze- 

szy Stresemann przyjął zaproszenie do Paryża dokąd uda się na dzień 27 sierpnia r.b. 

Odnośne zawiadomienie miało być wysłane rządowi francuskiemu. Dr. Stresemann 
w nadchodzącą niedzielę powraca z urlopu kuracyjnego do Berlina, gdzie weźmie udział 

w posiedzeniu gabinetu Rzeszy, które odbędzie się prawdopodobnie weśrodę przyszłego 

tygodnia. Po posiedzeniu tem, które poświęcone będzie podobno kwestjom polityki 

zagranicznej minister Stresemann odjedzie w sobotę przyszłego tygodnia do Paryża. 

BERLIN, 17.VIII (Pat). Komunikat półurzędowy potwierdza wiadomość, że mi- 

nister Stresemann uda się do Paryża w celu podpisania paktu Kelloga. W dniu dzi- 

siejszym została wręczona ambasadorowi francuskiemu odpowiedź ministra Stresemanna | 

na zaproszenie do Paryża. 
  

Zniesienie stanu wojennego na Litwie? 
KOWNO. 17.VIII. Pat. „Lietuvos Aidas“ komunikuje, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 

. obecnie kończy opracowanie projektu o zniesieniu stanu wojennego na Litwie. Oczekują tu, że 
projekt będzie wprowadzony w życie jeszcze tej jesieni. Jednocześnie będzie wprowadzony stan 
wzmocnionej obrony wewnętrznej, przyczem będą również urególowane kwestje wolności zrze- 
szania się, zgromadteń i prasy. 

Udział Polski w konferencji międzyparia- 
mentarnej. 

BERLIN. 17. VIII. Pat. Prasa berlińska podając obszerne informacje o przygotowywaniach do 
, kongresu unji Le podnosi, że wśród 36 państw należących do unji najliczniejszą 

, grupą jest polska, która składa się z 273 członków. Na_drugiem miejscu za Polską jest grupa ame- 
" rykańska licząca 262 członków. Grupa niemiecka liczy 177 członków. 

lIEcha franc.-ang. kompromisu morskiego w 
Ameryce. 

NOWY JORK. 17. VIII, Pat. Stanowisko rządu Stanów Zjednoczonych wobec kompromisu 
morskiego francusko-angielkiego jest szeroko komentowane w Ameryce. „New York Times* oddala 
możliwość jakichkolwiek mogących powstać trudności w że Londyn z wszelką pewnością 
nie podejmie kroków mogących w czemkolwiek obrazić Stany Zjednoczone. 

Krok ku pogodzeniu się. 
BIAŁOGRÓD. 17.VIII. (Pat). Tutejszy dziennik „Novosti” donosi, że sekretarz generalny kroac- 

kiego stronnictwa włościańskiego deputowany Trzewicz przybył wczoraj do Białogrodu, gdzie się 
PASY z aj jugosłowiańską na rozpoczynającą się w tych dniach konferencję unji między- 
parlamentarnej. 

A 

"W sprawie likwidacji organizacyj macedoń- 
skich w Bulgarji. 

“ — SOFJA. 17.VIII. (Pat). Na skutek demarche podjętego w dniu 10 b. m. przez posła angielskiego 
i francuskiego charge d'affaires u ministra spraw zagranicznych Burowa celem zwrócenia mu uwagi 
na wzrastające podniecenie w Macedonji, które mogłoby doprowadzić do nowych incydentów gra- 
nicznych, minister Burow odpowiedział, iż wydał już niezbędne zarządzenia, celem uniknięcia na 
przyszłość tego rodzaju incydentu oraz rozbrojenia i wydalenia z miejscowości nadgranicznych wszel- 

|. kich podejrzanych osobistości.   
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Wieści i obrazki z kraju. 
Zawody sportowe o mistrzostwo K. O. P-u. 

W okresie od 27 do 31 b. m. w Niemenczynie odbędą się wielkie zawody sportowe o mistrzo- 
stwo Korpusu Ochrony Pogranicza. W zawodach udział bierze 6 brygada K. O. P-u. 

Program zawodów obejmuje następujące działy: lekka atletyka, pięciobój nowoczesny, pływa- 
szermierkę i strzelanie z broni małokalibrowej. ® 

Ujęcie sprawców napadu rabunkowego. 
Jak już podawaliśmy w numerze wczorajszym, na pograniczu polsko-sowieckiem na odcinku 

Ważne posiedzenie francuskiej Rady | „/niwióik" żrmsti m orant. 

granicznym Dębkowicze dokonano zuchwałego napadu rabunkowego na handlarzy . zbożem. Zarzą- 
dzony pościg doprowadził do ujęcia jednego z bandytów, dwaj pozostali zdołali zbiec. Niedługo 
jednak bawili oni ma wolności. W dniu onegdajszym potrol K. O. P-u zatrzymał dwóch podejrza- 
nych osobników, ktorzy w sposób nielegalny usiłowali przedostać się do Rosji Sowieckiej. Przepro- 
wadzone dochodzenie ustaliło, iż są to sprawcy wymienionego napadu rabunkowego niejacy Załapa- 
tow i Usajew. > 

KRONIKA N.-TROCKA. 
„| — Policja režyseruje odpustem w Trokach. 

Piękny odpust w dzień Wniebowzięcia, który 
gromadzi olbrzymią ilość ludzi w Trokach ma 
swoje odwieczne formy. Między innemi sprzeda- 
ią obwarzanki i owoce na placyku przed Farą, 
zwyczaj który nawet Rosjanie szanowali, pomimo, 
że starali się gdzie mogli polskie zwyczaje nisz- 
czyć i katolicyzm łamać, 

Tegoroczny odpust był mocno rozbity. 
Przedewszystkiem policja, która często nie orjen- 
tuje się w naszych barwnych uroczystościach i nie 
zdaje sobie zupełnie sprawy, że odpusty mają 
swój regjonalny czar, przy zielonym stoliku uło- 
żyła sobie swój własny plan odpustu, który po- 
legał na tem, że część niezwiązaną z nabożeń- 
stwem odsunęła od kościoła na końce niemal 
miasta, Dziwimy się mocno, że burmistrz Trok 
mógł pozwolić na podobną dyfamację uroczystoś- 

na złamanie starej tradycji. 
Uważamy, że dobrze będzie jeśli Urząd 

konserwatorski w Wilnie powołany do spraw sztuki 
i kultury wyda okólnik, w którym zażąda, aby 
miejscowych zwyczajów nie łamano. Dwa lata 
temu chciano Św.-Jański jarmark w Wilnie zni- 
szczyć, nie zdając sobie zupełnie z tego sprawy, 
że jarmark ten związany jest z placykiem przed 
Św. Janem. Tego roku wielki Odpust do Cudow- 
nej Matki Boskiej Trockiej rozbija się wtrącaniem 
się policji do rzeczy, która do niej nie należy. 
Rozumiemy doskonale, że policja trocka.nie mia- 
ła złych intencyj. Chciała utrzymać porządek, 
ułatwić ruch uliczny i dlatego pozwoliła 

_* sobie na to pripieos oderwania od naszego 
religijnego ki odwiecznych straganów z owo- 
cami i obwarzankami. 

Pan starosta wileński musi pouczyć policję 
trocką, że ma się zajmować rzeczamil, które do 
niej należą, a nie reżyserować uroczystościami, 
które wieki stworzyły i które w dzień Wnie- 
bowzięcia w całej Polsce są podobne, gdzie tylko 
są obrazy Cudowne Matki Boskiej. Nigdzie też w 
Polsce nie ośmielono, by się przez tradycję stwo- 
rzone uroczystości rozbijać, krajać, przestawiać 
zmieniać, jednym słowem poniewierać. 

KRONIKA NOWOGRÓDZKA. 
W dniach 24, 25 i 26 b. m., pod protekto- 

ratem p. wojewody Beczkowicza odbędzie się raid 
samochodowy okrężny na terenie województwa 
nowogródzkiego. 

Celem raidu jest zwiedzenie stanu dróg w 
województwie nowogródzkiem i miejscowości o 
charakterze historycznym Oraz próba sprawności 
i wytrzymałości maszyn, wreszcie próba uzyska- 
nia średniej szybkości na drogach, któremi prze- 
chodzi trasa raidu. 3 е 

Marszruta raidu podzielona > na 3 etapy 
w ogólnej przestrzeni około 800 kim. 

Start rozpocznie się dnia 24 b. m. w No- 
wogródku z placu Zamkowego, a trasa raidu na 
pierwszym etapie przejdzie przez Korelicze, Tu- 
rzec, Mir, Stołpce, Iwieniec, Wołożyn, Olszany, 
Z: O PRZ Ejszyszki, Redus i 

ię. Nocleg w zie. erwszy etap obejmuje, 
około 350 kim. : $ ' 

p Drugi etap obejmuje: Lidę, Lapienicę, Bie- 
licę, Zdzięcioł, Rohotnę, Górkę, Słonim, Żyrowi- 
ce, Byteń, Nowopolną, Leśną, i Baranowicze na 
mma: około kim. Nocleg w Baranowi- 
czach. 

Trzeci etap obejmuje: Baranowicze, Ноп-   czary, Siniawkę, Zajelnię, Morócz, Lubieqiec, Ja- 

          
= 

(Wywiad z reżyserem p. Henrykiem Szaro). 

Coraz większy pęd ku wielkim  dzie- 
łom naszej literatury daje się zauważyć 
wśród naszych kinematografistów, coraz 
częściej dają się zanotować piękne ambicje 
ukazania wizji filmowej, tego wszystkiego, 
co genjusz pisarski utrwalił w nieśmiertel- 
nem słowie. 

Dlatego też z rzetelnem zainteresowa- 
niem dowiedzieliśmy się, że wytwórcy na- 
si sięgnęli do tych dziedzin twórczości li- 
terackiej, z których już nietylko trzeba wy- 
pruć akcję, aby ją zmienić w fabułę obra- 
zu, ale z której trzeba umieć wydobyć 
miąższ głebszych problematów nurtujących 
współczesność polską. 

— о „Przedwiośniu” marzyłem już 
oddawqa — mówi reżyser obrazu p. Hen- 
ryk Szaro. Jest w tem ostatniem dziele Że- 
romskiego tyle objawień wzrokowych, tyle 
najcudniejszych symfonij plastycznych, że 
wydaje się, jak gdyby romski przeczu- 
wał, iż jest to ostatni jego twór i chciał w 
nim wyczerpać do dna wszystkie doświad- 
czenia swej wrażliwości i swego genjuszu. 

— Czemu przypisać więc, że dopiero 
obecnie przystąpił Pan do realizacji? 

— Nie śmiałem tego uczynić, nie za- 
poznawszy się gruntownie z temi wszyst- 
kiemi możliwościami technicznemi, które 
ofiaruje dziś kinematografja na Zachodzie. 
Juž po zrealizowaniu „Czerwonego błazna” 
i „Zewu morza" spędziłem kawał czasu w 
ateliers berlińskich, w Neubabelsbergu, w 
wytwórniach paryskich i w Nicei. To wszy- 
stko, co można zastosować z reżyserskiej 
techniki zagranicznej u nas w kraju, mam 
właśnie zamiar zastosować przy arcydziele 
eromskiego. 

— Jak zostało dzieło Żeromskiego 
opracowane? Istnieje przecież pomiędzy 
drugą, a trzecią częścią naprzykład, pewna 
luka — przerwa w akcji powieści? 

— Istotnie, był to najtwardszy bodaj 
orzech do zgryzienia, gdyż od tej właśnie 
nieujawnionej dość wyraźnie przez wielkie- 
go pisarza fabuły, zależało również odpo- 
wiednie zakończenie powieści... 

— Jak więc sobie Pan poradził z 
tem? 

— Zaprosiliśmy do opracowania dzie” 
ła Żeromskiego znakomitego pisarza An- 
drzeja Struga, i wybitnego krytyka i znaw- 
cę filmu, Anatola Sterna, którzy na pod- 
stawie szeregu wskaźników, znajdujących 
się między wierszami powieści, zrekon- 
struowali akcję w pełni, tak, aby stanowi- 
ła zamkniętą całość i przeprowadzili w nim 
ideę pracy dla Polski, dla Polski „szkla- 
nych domów”. 

— А więc „Przedwiośnie* będzie w. 
najszerszem tego słowa. znaczeniu wizją 
psychiki współczesnego nam społeczeństwa 
polskiego? 

— Tak, jak słusznie te gdzieś zazna- 
czono, będzie to przedewszystkiem przekrój 
psychiki naszego powojennego społeczeń- 
stwa, na którego tle ukazał Żeromski 
postać człowieka na rozdrożu, jednego z 
tysiąca młodych, stanowiących o jutrze 
Polski. 

— A historja miłości Cezarego Ba- 
ryki? 

— Odegra ona w filmie rolę nie” 
mniejszą, niż jego przygody społeczne. 
Chciałbym ukazać te trzy wielkie nieza” 
pomniane kochania: rozkwitłą i odurzającą 
swym przepychem miłość Laury, — prostą, 
piękną i czystą, jak poranek, miłość Karo- 
liny,—i obłąkaną, wśród gwiazd i melodyj 
muzycznych polatującą, miłość biednej 
Wandzi. Tu już nie trzeba nic dodawać: 
genjusz Żeromskiego ukazał to wszystko 
w najpiękniejszej postaci, w jakiej została 
kiedykolwiek wyobrażona miłość kobiety... 

egnam reżysera, wyrażając pewność, 
iż „Przedwiośnie" stanie się prawdziwem 
przedwiośniem polskiego filmu. 

SE TSUAI EKRANO IL CASE TNS 

Giełda warszawska a dn. 17,VIII. b. r. 
DEWIZY: 

Dolary | . ś 8.90—8.92 
Ве а . Ё › 124.02—123,71 
Holandja , . —. ‚ 357,60—356,70 
Kopenhaga „Po . 238,05—238,65 
Liuidyn + 43,271/2—43,17 
Mowy. Jork . 8,90—8,88 
Paryż —. ADA 34.82—34,74 
Drakės r ei > б о» _ 26,34—26,36 
Srwsicsria. 5 у “ $ 171,62—172,19 
Stokholm . . . . . —. 238,58—230,18 
WiedGBó 4 00200 Sa AAS 212841 
Włochy |. : 5 К . о0& 46,64—46,48 
marka nlemiecka . . . 212.33: 

nowicze, Kleck, Nieśwież, Horodziej, Iszkołdź. 
Tuhanowicze, Worończa, Świteź, Nowogródek na 
BE około 200 klm. Meta w Nowogródku 
na rynku. 

Do raidu będzie dopuszczony każdy, kto 
zgłosi swój udział do dnia 20 sierpnia r. b. wpła- 
cając wpisowe w kwocie 30 zł. 

Komitet przyjmuje zgłoszenia uczestników 
raidu w lokalu redakcji „Życie Nowogródzkie* w 
Nowogródku ul. 3-go Maja 1, telefon 100 i 75, 
do dnia 20 sierpnia 1928 r. Ze względu na krótki 
termin zgłoszeń dopuszczalne są również zgłosze- 
nia telefoniczne. 

Jak się dowiadujemy w raidzie wezmą rów- 
nież udział automobiliści z Warszawy i Wilna. 

Komitet energicznie pracuje nad przygoto- 
waniem wszystkiego co może zapewnić powodze- 
nie raidowi to taż niewątpliwie zgromadzi on 
znaczną ilość maszyn. 

Po ukończeniu raidu projektowana jest 
wspólna wycieczka na Targi Wileńskie. | 

Z POGRANICZA. 

— Wysiedlenie. W ostatnich kilku 
dniach władze sowieckie wysiedliły na te- 
rytorium polskie 30 osób. 
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Dziś: Agapita. 
Sobota | Jutro: Marjana. 

18 Wschód ułończ--g. 3 m. 51 
sierpnia. | Тасвбё —„ 4.18 m.57 

METEOROLOGICZRA, 

Spostrzeżenia Zakładu šieteorologi- 
cznego U. S. B. z dn. 17. VIII, b. r., Ciśnienie 
średnie w milimetrach 760. Temperatura średnia 
+-150C. Opad w milimetrach.— Wiatr przeważający 
południowo-zachodn:. Pochmurno. Deszcz, Mgła. 
Maksimum na dobę+-190 C. 

Tendencja barometryczna: spadek ciśnie- 

URZĘDOWA. 
— Przyjęcia u p. wojewody, W dniu 

17 bm. pan wojewoda Raczkiewicz przyjął 
wice-prezesa i kierownika naczelnego Pal- 
skiej Ligi Gospodarczej p. Leona Rein- 
schmidta, z którym odbył dłuższą rozmowę, 
oraz. p. Karola Brammera publicystę nie- 
mieckiego. ; 

MIEJSKA. 
— Majątek m. Wilna. Majątek 

m. Wilna przedstawia wartość 73 i pół 
miljonów zł. Zadłużenie zaś miasta wyno- 
si 23 i pół miljonów zł, w tem główną 
pozycję stanowi przedwojenna angielska 
pożyczka, którą bilans określa na przeszło 
19 miljonów zł. Magistrat obecny na sku- 
tek poczynionych starań i układów z an- 
gielskim konsorcjum zlikwiduje jeszcze w 
roku bieżącym tę pożyczkę, zgodnie z trak- 
tatem wersalskim. 

Nowy Magistrat w rocznym swym 
okresie zaciągnął pożyczkę w Banku Go- 
spodarstwa Krajowego na sumę 1.650.000 
zł, którą całkowicie zużył na inwestycje 
miejskie. Zaznaczyć należy, iż szacunek 
mienia Magistratu m. Wilna nie jest šci- 
sły i podlega nowemu  przeszacowaniu 
zgodnie z obowiązującemi normami i wy- 
niesie daleko więcej niż 75 mil. zł. Zadłu- 
żenie zaś miasta spadnie do sumy nie 
przekraczającej 7 miljonów. 

W sierpniu roku zeszłego Magistrat, 
przystępując do urzędowania, przyjął w ka" 
sie 73.211 zł., w dniu zaś 1 sierpnia r. b. 
kasa miejska i rachunki bieżące bankowe 
wykazywały 580.000 zł. 

Rok więc pracy nowego Magistratu 
nię poszedł na marne. 

— Loterja na odbudowę kościoła. Dnia 
19 i 20 sierpnia r. b. odbędzie się wielka loterja 
na odbudowę kościoła garnizonowego św. lgna- 
cego w Wilnie. Wystawa fantów i odbiór wygra- 
nych w lektrolux'ie, róg Zamkowej i Królewskiej 
od g. 9 do g. 20..Tylko za 50 groszy można wy- 
grać: radio, serwisy, zegarki, platery, kilimy, tor- 
5 ca artykuły spożywcze, żywe fanty i t.p. 
ruchomione są punkty sprzedaży losów: przy ul. 

Królewskiej, Zamkowej, Wielkiej (Poczta), Mic- 
kiewicza, (cuk. Rudnickiego, Sztrala), d. Jabikow- 
e przed ogrodem Bernardyńskim i w Cielęt- 

"U _ Bolączki przedmieść. Grupa Osób zain- 
teresowanych zwróciła się onegdaj do Magistratu 
z prośbą o wybrukowanie jezdni pomiędzy ulicą 
Chocimską a Lwowską. 

jdżelsziącze. Magistrat. m. Wilna za- 
kończył onegdaj pracę mad ustawianiem w 
miejskiej stacji pomp nowych odżelaziaczy, które 
przyczynią się do oczyszczenia wody od nadmier- 
nej ilości żelaza. 

-+ Przepisy sanitarne. Jak się dowiaduje- 
my, Magistrat m. Wilna po porozumieniu się z 
komendą policji zamierza w najbliższym czasie 
przystąpić do sprawdzania czy wykonywane są 
ostatnio w życiu przepisy sanitarne. 

Winnych niestosowania się do powyższych 
przepisów czekają kary administracyjne. 

— Skutki ulewy. Wczorajszy deszcz wyrzą* 
dził wiele poważnych szkód na terenach robót 
ziemnych, prowadzonych przez Magistrat oraz 
włądze rządowe. 

— Uruchomienie linji autobusowej. Dnia 
17 bm. została uruchomiona nowa linja autobu- 
sowa, która zajmie kolejny Nr 4. Linja ta połą- 
czy przedmieście Zarzecze na Zakret. Narazie na 
tej linji będzie kursować 6 autobusów. 

SAMORZĄDOWA. 

— Sejmik wileńsko-trocki na wystawie- 
Dnia 25 b. m. człenkowie sejmiku wileńsko-troc- 
kiego udadzą się z wycieczką na zwiedzenie Tar- 
gów Północnych I Wystawy Rolniczej 

— Posiedzenie wydziału powiatowego sej- 
miku wileńsko-troekiego. W dniu wczorajszym 
odbyło się posiedzenie wydziału powiatowego gej. 
miku wileńsko-trockiege. Na posiedzeniu tem 
omówiono cały szereg spraw dotyczących robót 
drogowych, spraw gminnych i saniternych. Prócz 
tego przystosowano cały szereg spraw, celem 
przedstawienia ich plenum sejmiku, który się zbie- 
rze dnia 25 b, m. M. in. rozpatrzono sprawozda- 
nie z wykonania budżetu za r. ub. oraz dodatko- 
wy budżet w ramach zasadniczego budżetu. 

SPRAWY PRASOWE. 

— Konfiskata odezwy. W dniu wczoraj- 
szym komitet strajkowy przy zwiąyku zawodo- 
wym robotników przemysłu budowlanego wydał 
odezwę do strajkujących stolarzy m. Wilna. W 
odezwie tej żo treści komunistycznej, wzywano 
stolarzy do kontynuowania strajku. 
(2 rozporządzenia Starostwa Grodzkiego w 

dniu wczorajszym policja skonfiskowała odezwy. 
Wydawców odezwy RS do odpowiedzial- 
ności sądowej z art. 129 K. K. irozp. prasowego. 

Z POLICJI. 

— Konferencja w sprawie zorganizowania 
służby bezpieczeństwa na Targach Północnych. 
Onegdaj wieczorem w lokalu Komendy, Miasta 
odbyła się konferencja, w której udział wzięli ko- 
mendant miasta nadkomisarz Reszczyński i kierow- 
nicy poszczególnych komisarjatów. Na konferen- 
cji omawiano organizację służby bezpieczeństwa 
na terenie Wystawy Targów Północnych. 

SPRAWY SZKOLNE. 

— Egzamina w szkole Rzemieślniczo-Prze- 
mysłowej. Dyrekcja Państwowej Szkoły Rze- 
mieślniczo-Przemysłowej w Wilnie podaje do wia- 
domości, że podania 0 przyjęcie do Szkoł przyj- 
mowane będą w kancelarji tejże—Kopanica 5 od 
16 do 25 sierpnia r. b. włącznie w godzinach od 
9 do 3 p.p. O warunkach przyjęcia można się do- 
włedzieć w Szkole. 2562 

—8-klasowe Koedukacyjne Gimnazjum im. 

    

KRONIKA. 
dydatów(tek) do wszystkich klas z wyjątkiem 
VIll-ej przyjmuje kancelarja we wtorki ipiątki od 
godz. 11—1. Od dnia 25 sierpnia codziennie od 
godz. 10—2 p.p. 

SPRAWY ROBOTNICZE. 

— Strajk stolarzy. Strajk stolarzy trwa w 
dalszym ciągu. Ostatnio do strajkujących przyłą- 
czyła się nowa partja stolarzy. Skutkiem tego 
ilość nieczynnych zakładów stolarskich w mieście 
znacznie się zwiększyła. Widoków na bliskie zli- 
kwidowanie strajku narazie niema. Obie zainte- 
resowane strony: pracodawcy i robotnicy, nie idą 
na żadne kompromisy. : 

RÓŻNE. 
— Skargi Litwinów. Czasopismo litewskie 

„Keljas* w Wilnie, z dnia 18 b.m. podaje do wia- 
domości, iż Kuratorium Okręgu Szkolnego w Wil- 
nie nie zezwoliło 70 nauczycielom litewskim na 
składanie egzaminów. , 

— Zarządzenia władz przeciw samowoli 
dorożkarzy. W piątek dnia 17 b. m. p. starosta 
grodzki zawezwał do Starostwa Grodzkiego pre- 
zesa Związku Dorożkarzy w Wilnie i zapowiedział 
mu, iż władze będą z całą surowością sagaly 
wszelkie próby dorożkarzy pobierania od publicz- 
ności za przejazd opłat niezgodnych z obowiązu- 
jącą taksą, która jest umieszczona wewntąrz pojaz- 
du przy ławce woźnicy. 

tarosta grodzki zwraca się równocześnie 
z apelem do ogółu, a mianowicie do wezystkich 
osób zainteresowanych, ażeby w razie usiłowane- 
go pobierania przez dorożkarzy wygórowanych 
opłat ponad taksę zwracały się o ingerencję do 
najdliższych posterunków policyjnych, którym p. 
starosta grodzki wydał w tym przedmiocie specjal - 
ne instrukcje i wskazówki. 

  

Nareszcie ukaże się 
obraz p. t. 

„ZDRADA%* 
przeróbka słynnej powieści 

„KOCIA ŚCIEŻKĄ: 
wkrótce 
w kinie „Polonj a*.       
Teatr i muzyka. 
TEATR POLSKI (sala „Lutnia”), 

= wraor M. Malanowicz-Niedzielskiej. 
Dziś po raz drugi „SIMONA* — Devałs, komedja 
o fascynującej treści, trzymająca widza w usta- 
wicznem napięciu. Komedja ta jest doskonale 
grena przez M. Malanowicz-Niedzielską, K. Wyr- 
wicz-Wichrowskiego, W. Malinowskiego i "innych. 

— Jutrzejsza po dniówka. Pożegnalny 
występ Zofji Grabowskiej. Jutro o g. 5-ej p. p. 
Zofja Grabowska wystąpi po raz ostatn na na- 
szej scenie w świetnej komedji St. Kiedrzyńskie- 
go AA KOBIETA i DAŃCING*. Ceny miejsc 

gr. 

TEATR REDUTA (na Pohulance).) 

-- Dziś uroczyste przedstawienie z okazji 
otwarcia Targów Północnych. Odegraną zostanie 
komedja Fr. Zabłockiego „Fircyk w zalotach”. 
Rostać tytułową kreuje Juljusz Osterwa. 

3 Resztę obsady stanowią: Podstolina-l Ku- 
nicka, Klaryssa-1. Mielęcka, Aryst.J. Karbowski, 
Pustak-K. Pągowski, Swiastak-]. Wasilewski, No- 
tarjusz-St. Larewicz. 

„Fircyk“ powtórzony będzie w niedzielę. | 
W poniedziałek ukaże się komedja J. Ko- 

rzeniowskiego „Wąsy i Peruka*. 
Bilety w cenie ой 1 — 6.50 zł. wcześniej 

do nabycia w biurze „Orbis*, 

Radje. 
PROGRAM STACJI WILEŃSKIEJ. 

Fala 435 mtr. 

SOBOTA , dn. 18 sierpnia 1928 r. 

10.00—10.30: Uroczystość otwarcia Targów 
Północnych i Wystawy Rolniczo-Przemysłowej w 
Wilnie, w obecności członków Rady Ministrów. 
Przewidziane przemówienia: | Marszsłka Polski 
Józeta Piłsudskiego, J. E. Ks. Arcybiskupa-Metro- 
polity Wileńskiego Romualda Jatbrzykowskiego 
oraz Prezydenta m. Wilna Józeia Folejewskiego. 
10.30—12.00: Transmisja koncertu popularnego z 
terenu I Targów Północnych. 13.00: Transmisja 
z WRZE. Sygnał czasu hejnał z wieży Mar- 
jackiej w Krakowie, komunikat meteorologiczny. 
13.10 — 14.10: Muzyka z płyt gramofonowych 
firmy Józef Weksłer w Warszawie ul. Marszał- 
kowska 132. 16.10 — 16,45: Chwilka litewska. 
16.45 — 17.00: Wiadomości o 1 Targach Północ- | 
nych w Wilnie. 17.00—17.20; Reklamy i muzyka 
z płyt gramofonowych firmy Józef Weksler w 
Warszawie, ul. Marszałkowska 132. 17.35—17.50: 
Transmisja z Warszawy: Odczyt „W 150-tą rocz- 
nicę zgonu Woltera" wygł. Cezary Jellenta. 18.00— 
19.00: Transmisja z Warszawy: Program dla dzie- 
ci. 19.05—19.25: Odczyt organizowany w porozu- 
mieniu z ży M Targów Północnych w_ Wil- 
nie, 19.30—19.55: Transmisja z Warszawy: Radjo- 
kronikę wygł. dr. M. Stępowski. 1900: Komuni+ 
katy. 20.30—22.00: Transmisja koncertu z Warsza- 
wy. 22.00 — 22.30: Transmisja z Warszawy: syg- 
nał czasu, komunikaty: P.A.T. policyjny sportowy 
i inne. 22.30—23.30: Transmisja z Warszawy. mu- 
zyka taneczna z restauracji „Oaza* 

№ wileńskim bron. 
— Walka z plagą żebractwa. W doiu wczo- 

rajszym policja zorganizowała generalną obławę 
na żebraków, przyczem szczególną uwagę zwró- 
cono na śródmieście. W wyniku obławy . zatrzy- 
mano około 100 osób. 

  

POWIEŚĆ REGJONALNA! 

„MAMIGNICA 
u DÓTRĄ BRAMĄ 

WANY IEDZIAŁKOWSKE-DOBACZENSKIE 
Cena zł. 3,50. 

Do nabycia we wszystkich księ- 
garniach i w Administracji „Kur- 

jera Wileńskiego". 

POWIEŚĆ REGJONALNAI 
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Mie,ski Kinemaieżrat 

Kulturalno- Oświatowy 
SALA MIEJSKA 
(Ostrobramska 5) 

„CZŁOWIEK Z BICZEM* 
W rolach głównych: DOUGLAS FAIRBANKS 

Początek seansów © #, 6-2j, 

w niedziele i święta o й. 4-el. Następny program: 

KURIER 

Od dala 15 do 19 sierpnia 1928 r. włącznie będzie wyświetlany film: 

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

„Fałszywy książę” 

wiLERSKI 
OI 

  

2505 

Dramat w 11-tu aktach. 

i MARY ASTOR. 

  

  

Kino-Teatr | Dziś! Rekord pikanterji! Rekord piękności i szyku! 2533 

‹ s zachwyc. dramat 

HELIN" Dama z Rekordem Światowym  srotyczro-sporte- 
” wy w 12 akt. z cza- LEE PARK Kolosalne sceny zbiorowe! Przepiękne kobiety I 

Wilefiska' 138 rodziejsko piękną . Akcja rozgrywa się w Berlinie, Paryżu, Wiedniu 

5 138. | ; Londynie. Miłość—sport—erotvzm. Wszechświatowy sukces. Ostatni s*ans_0 godz. 10.15. 

Parter od 80 gr. Dziś! poraz ostatni w Wilnie niezapomniany szlagier w nowem opracowaniu 

KINO 

CASANOVA 
RUDOLF KLEJN ROGGE i inni. „МОВ 

2 S U aktów w jednym seansie, W rolach gł.: 

serje, król miłości, bożyszcze kobiet, ulubien. tłumów 

Iwan Mozžuchin, DIANA KARENNĘ, 

  
Mickiewicza 22. Początek seansów o godzinie 4.30. Ostatni o 10.20, 2534 mobil, 

Kino | Dr wien Kochanka oficera ochrany „ió%w 
film ze śpiewem 
na tle prawdziwego zdz'zenia w Ros!'. W rol. gł: Ugldemar 

į Marceila Albani. Ludzis—bestje Bomby i е 
Wielka 42.   birskiej katorgi i cygańskie romarsy. 

„Wampir ekranu". Dziś! Wsna- 

Kino Kolejowe| niaty film biła 

kczzcy. Wysyłki pa Syberję. Egzekucje re- 

wolucjonistów i inne wstrząsające momenty. Podczas zeansów będą wykonane śpiewy Sy- 

Gajdarow, Hans Mirendort 

2532 

Wielka tragedja kobiety, która za- 
własne Serce z poświęcenia 

Słupy do lamp. u|dla siostry. Nadzwyczainy dramat życiowy w 8-miu dużych aktach. W rolach głównych 

„Ognisko“|ANNA NILSON, LEWIS LIONE, WALLACE BERRY, BEN LYON, MARY ASTOR 
i(obok dworca i ANTONJO MORENO. 

kolejowego). Pocz. seansów o godz. 6 w niedziele i św. o 4 popołudniu. 
  

Dziś-dremat žyciowy w 10 aktach 

Listy, 
KINO 

„LUX 
Mickiewi--a: 11. 

w_roli głównej 
demoniczny   

| 

   
   

WILNO, Niemiecka 26, tel. 

  

ODWIEDZIĆ SKŁAD FIRMY. 

  

które go nie doszły... 
Bernard Gostzke i «== [arte Albanl 

  

„M. GORDON" ini 
jedna z najstarszych firm w całym kraju 

pla prryjężńiającym ma TARGI PÓGNOGNE | 

2538 

Drut walcowany 

  

Wileńskie Biuro 
Komisowo-Handlowe 

Mickiewicza 21. tel. 152. 
poważnie załatwia: 

LOKATY GOTÓWKI I 
POŻYCZKI 

Pośredniczy w. kupnie i 
sprzedaży wszelkich nieru- 
chomości. Dokonywa sza- 
cunków przez wybitne siły 

fachowe. Pisze podania, tłó- 

maczy i przepisuje na ma- 
szynach. Pośredniczy w wy- 

naimie mieszkań. 
2551-2 

306. 

WIELKI WYBÓR 

8.3 %       

  sukna, wetny, jedwab, = <= © 

Rog % % 

  

* % sę 
otrzymane wszelkie 2 
3 % % % % % % 
  

  

  

ZAKŁADY BUDOWY MŁYNÓW 
wytwórnie maszyn i odlewnie 

„LECHJA“ 
Sp. Akc., dawa. Kujawski, Milewski i S-La. 

Zarząd: LUBLIN, Foksal 25. 

Fabryki w Lublinie i Żywcu. Biuro sprzedaży i skład fabryczny. 

Wilno, Ostrobramska 29, telefon 13-10. 
Budowa i przebudowa młynów zbożowych, WYTWÓRNIA wszelkich MA- 

SZYN MŁYŃSKICH wedlug nainowszej techniki, KAMIENIE FRANCUSKIE 

i SZTUCZNE, MOTORY ROPOWE, NA GAZ SSANY, MOTORY ELE- 

KTRYCZNE i MOTORY DIESLA z: gwarancją ekonoiniczn=go zużycia 

ropy, MŁYNKI PRZENOŚNE, TURBINY WODNE syst. FRANCIS'A, TUR- 

BINY WIATROWE, TRYJERY, kompletne urządzenie elektrowni i dosta- 

wa wszelkich maszyn elektrycznych. Maszyny do wyrobów betonowych 

i ceramicznych. Budowa olejarni. Młocarnie parowe. Masa do nalewa- 

nia kamieni młyńskich. 

Przedsta= Zjednoczone Fabryki Maszyn, dawu. 

wicielstwo U N J A C. Blumwe i Syn w Bydgcszczy. 

Specjalaa fibryke TARTAKÓW i MASZYN do OBRÓBKI DRZEWA 
nzjnowszej konstrukcji, przewyższających wyroby zagraniczne. 

Na żądanie wizyty inżynierów. Prospekty i kosztorysy bezpłatnie. 

Liczne referencje odbiorców. WYGODNE WARUNKI KREDYTOWE. 

wyrobów kaweleianych, tawarów meblowych. 
% 

nowości sezonu! 

Potrzebna 5. 
panienka skromnych wymagań 

do Biura Reklamowego. Zgło- 

szenia od godz. 1-ej do 3-ej. 

Wilno, Wielka 14. 2547-1 

POŻYCZKI 
niskoprocentowe załatwia 

szybko 

Wileńskie Biuro 
Komisowo-Handlowe 
Mickiewicza 21, tel. 152. 

2552-3 

% * 

    
     

2536 

    

  

  

Ogłoszenie przetargowe. 

Wydział Powiatowy Sejmiku Święciańskiego ogła- 

sza niniejszem publiczny przetarg ofertowy: 

na roboty brukarskie wraz Z robotami zieńsremi. 

Roboty brukarskie mają być dokonane na drodze 

powiatowej : Igualino — Nowe - Daugieliszki w ilości 

6.150 metrów kwadr. - 

Program, oraz szczegółowe warunki na wymie- 

nione roboty do wgladu w Dziale Technicznym Sejmi- 

ku Święciańskiego—Święciany, Rynek Nr. 28, codzien- 
nie ed godz. 11 do 13 ei. 

Materjały jak to: kamień, oraz żwir w ilości po- 

trzebnej do zrobienia podłoża pod bruk dostarcza Wy- 

dział Powiatowy. 
Pisemne oferty wraz z wadjum w wysokości 3'/o 

oferowanej sumy należy złożyć na ręce sekretarza Sej- 

mitu w kopertach opieczętowanych lakiem z napisem 

„Oferta ta roboty brukarskie", w terminie do dnia 

23 sierpnia 1928.r. włącznie godz. 12-ej, w którym to 

z i godzinie nastąpi publiczne otwarcie złożonych 

ofert. 
Wydział Powiatowy zastrzega sobie prawo oceny 

i wyboru. ofert w zależności od fachowej i finansowej 

zdolności reflekianta, oraz gwarancji terminowego i na- 

leżytego wykonania robót. 

Święciany, 10 sierpnia 1928 r. 
(—) Stefan My dlarz, 

Przewodniczący Wydz. Powiatowego 

2561 1 STAROSTA. 

  

OSZCZĘDNOŚCI Majątki ziemskie   Okazówe maszyny wysławiany We Włastym lokali — ul. dstrobramska 29. 

Pu Rasos ABS Ps a] 

Pianina     Ecole Pigier ch ы 
Pensjonat dla młodych panien w pobliżu Paryża (20 min.). do wynajęcia. Reperzcia 1 

Dobre odżywianie, świeże powietrze. Avenue 1!, №- о POCO £ 
rembre 18 LA VARENNE (Seine). steno ralis strojenie. Ul. Mickiewicza 

handlowość i język francuski. 24—9. Estko. 2203 

  

posiadamy do sprzedania w 
wielkim wyborze. 
Wileńskie Biuro 

ulokujemy w każdej sumie 
pod pewne zabezpieczenie 

Wileńskie Biuro 

      Komisowo-Handlowe Komisowo-Handlowe 
Mickiewicza 21, tel. 152. Mickiewicza 21, tel. 152. 

2553-38 2554-3   

O e T 

Czy zapisałeś się na członka L.O.P.P.? 

o sosrowieckich fabryk rur i żelaza 

Rury bez szwu i spawane do loko- 

zacji, wodociągów. 

Rury prezycyjne ciągnione na zimno, 

bez szwu do wyrobów ro- ° 

werów, aeroplanów, apara- 

tów cukrowniczych etc. 

Łączniki do rur. 

Blachy zbiornikowe, kotłowe, mos- 

towe, dachowe. 

Żelazo płaskie, okrągłe, kwadratowe, 
fasonowe, uniwersalne, kali- 

browane, różnych gatunków. 

Bednarka walcowana na gorąco. 

Żerdzie wiertnicze i druty pompowe. 

Spółka Akcyjna 

Warszawa, Mazowiecka Nr. 7. 

WYTWARZA: 

Drut do wyrobu podkowiaków (hu- 

lokomotyw, kanali- fnali). 

Odlewy stalowe wysokiego gatunku 

Beczki z blachy żelaznej. 

Lemiesze, odkładnie i płozy do 

pługów różnych systemów 

ze specjalnej stali S. M. 

oraz chromoniklowe. 

Lemiesze I odkładnie do traktorów. 

- Marka fabryczna części płużnych: 

Wężownice do chłodni i in. celów. 

    

Części płużne nabywać |można we wszyst- 
kich Syndykatach Rolniczych i większych składach 

żelaza i maszyn rolniczych.     zwykły i gatunkowy.   
    KaOY2D DZE ZYCZE NTANTINANYAVANYANA NAMINIS 

Przetarg. 
Wileński Urząd Wojewódzki (Dyrekcja Robót Publicznych) w Wilnie ogłasza 

powtórny publiczny pisemny przetarg ofertowany na budowę warsztatów Państwo- 

wej Szkoły Technicznej w Wilnie. (28.090 m*). 
Szczegółowe projekty, obliczenia statystyczne, warunki techniczne, ogólne 

warunki budowy, projekt umowy oraz przepisy o oddawaniu państwowych dostaw 

i robót są do przejrzenia w lokalu Dyrekcji Robót Publicznych w pokoju Nr. 91 

codziennie w godzinach od 12-ej do 14-ej. Tamże również są do otrzymania ślepe 
kosztorysy Oraz projekt umowy za zwrotem kosztów takowych. 

Oferty w zapieczętowanych lakową pieczęcią kopertach z napisem: „Oferta na 

budowę warsztatów Państwowej Szkoły Technicznej w Wilnie" należy złożyć do 

kancelarji Oddziału Budowlanego pokój Nr. 92 najpóźniej do godziny 10-ej w dniu 

(data będzie podana później) 1928 r. 
Do każdej oferty musi być dołączony dowód złożenia w. Kasie Skarbowej na 

depozyt Dyrekcji Robót Publicznych wadjum w wysokości-3 proc. od całkowitej 
oferowanej sumy. Dołączenie wadjum do oferty w gotówce lub w papierach 
wartościowych jest niedopuszczalne. 

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu (data będzie podana później) r. b. 

w lokalu Dyrekcji Robót Publicznych o godzinie 12-ej. 
Celem osiągnięcia oszczędności w kosztach budowy firmom przysługiwać będzie 

prawo wprowadzenia takich zmian i konstrukcji z żelaza-betonów, które przy za- 
chowaniu wytrzymałości i obciążeń przewidzianych normami Ministerstwa Robót 
Publicznych dadzą maximum oszczędności w budowie, z warunkiem, że przedsta” 

wione będą odnośne obliczenia statystyczne, które będą podlegać zatwierdzeniu 

Dyrekcji Robót Publicznych. Pozycje kosztorysowe, podlegające obniżeniu z powodu 

wprowadzenia wskazanych zmian konstrukcji żelazno-betonowych, winne być przed- 

stawione oddzielnie, niezależnie od obowiązującego wypełnienia ślepych, rządowych 
kosztorysów. 

W ofercie winne być podane terminy, w których firma obowiązuje się: a) wy” 
S budynek pod dach z pokryciem takowego, b) całkowicie wykończyć 

udynek. 
Przedłożone, wskazane poprzednio zniżki, oraz terminy wykonania budowy 

mogą być wzięte pod rozwagę przy oddaniu robót. 
Wszystkich oferentów obowiązują „Przepisy Tymczasowe © oddawaniu Pań- 

stwowych dostaw i robót w zakresie działania Ministerstwa Robót Publicznych* z 

dnia 31. VII. 1926 roku, przyczem do oferty naležy dołączyć oświadczenie, że 

wskazane tymczasowe przepisy są oferującej firmie znane iich postanowieniom 

firma poddaje się bez zastrzeżeń, bez tego oświadczenia oferty nie będą roz- 

patrywane. 
Przetarg podlega zatwierdzeniu przez Ministerstwo Robót Publicznych, przy- 

czem zarówno temu ostatniemu, jak i Urzędowi Wojewódzkiemu przysługiwać bę- 

dzie prawo swobodnego wyboru oferenta, bez względu na wysokość oferowanej 

kwoty oraz prawo zredukowania ilości robót w zależności od wyniku przetargu i 

przyznanych ną ten cel kredytów względnie nie skorzystania з żadnych z wnie- 

sionych ofert. 

+ Za WOJEWOD Ę 
Dyrektor Inžynier 

2569 (—) 4. Przygodzki. 

  Perfumy m wagę 
48 różnych zapachów 

Polski skład apteczny 

Farm. Władysława Trabilły 
Ludwisarska 12, róg Tatarskiej. 

2565-9 

Bardzo tanio 
przepisujemy szybko i fa- 
chowo na maszynach 

Wileńskie Biuro 

Komisowo - Handlowe 
Mickiewicza 21. tel. 152. 

2558-2 

Т-0 
wydawnicze 

DRUKARNIA „PAX“ 
UL. Św. IGNACEGO 5, WILNO 

Telefon Nr. 8-93. 

   

  

    
   

    

WYKONUJE WSZELKIE ROBOTY 

DRUKARSKIE i INTROLIGATORSKIE 
SZYBKO i DOKŁADNIE. 

    

  zc -———- T 

| RE” Przy zakupach prosimy naszych Sz. Czytelników powoływać się na ogłoszenia w „Kurjerze Wileńskim*. 
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