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Dział konfekcji męskiej i galanterji. 

|_Iietów. 

Niemiłe porównanie. 
Czytając bardzo liczne artykuły i wra- 

żenie, ogłoszone przez obecnych w Wilnie 

podczas zjazdu legjonistów dziennikarzy 

zagranicznych można uczynić ciekawe spo- 

strzeżenia co do politycznej kultury i dzien” 

nikarskiej uczciwości różnych kategoryj na” 

szych gości z przed dwóch tygodai. 

Kardynalnym obowiązkiera dzienni- 

karza jest możliwa ścisłość w przedstawia” 

niu faktów, zwłaszcza faktów o dużem po- 

litycznem znaczeniu. Nie jest on natomiast 
krępowany w takiej lub innej ocenie tych 

faktów, może na ich kanwie snuć wszelkie 
domysły i stawiać najprzeróżniejsze wnios* 

ki, zależnie cd stanowiska, z jakiego dany 

fakt lub zjawisko rozpatruje. Najbardziej 

rozbieżne stanowisko polityczne, a nawet 

wręcz wrogość tendencyj reprezentowanych 

wzajemnie przez poszczególnych dzienni- 

karzy różnych państw i narodów nie wpły- 

wa bynajmniej ujemnie na poprawność ich 

stosunków zawodowych i towarzyskich. Pod 
jednym wszelako warunkiem: zachowania 

odpowiednich form w określaniu swego 

stanowiska wobzc danego faktu i w jego 
ocenie. 

Żadna prasa na świecie nie jest za- 
pewne pod tym wzg!ędem całkiem bez za- 
rzutu. Poziom publicystyki politys=naj =- 

leży w dużej mierze nietylko od stopnia 

kultury danego narodu, ale i od jego przy- 

rodzonego temperarreniu, który w prasie 

znajduje swe odźwierciadlenie. Tempera- 

ment dziennikarza często go ponosi, ale 

też często jest połączony z istotnym {а- 

lentem, który dla niego jest zawsze oko- 
licznością łagodzącą. 

Uwagi powyższe nasunęły mi się przy 

czytaniu artykułów dwóch publicystów — 

niedawnych gości naszych w Wilnie. O obu 

możnaby powiedzieć, że temperament ich 

utrzymuje się w granicach umiarkowanych 

na równym mniejwięcej poziomie. Tent- 

bardziej pouczające jest porównanie ich 

artykułów o tej samej rzeczy pisanych. 

Redaktor naczelay  półurzędówki Ii- 

tewskiej „Lietuvos Aidas“ p. M. Bagdonas 
ogłosił na łamach swego pisma szereg obe 

szernych wrażeń z pobytu w Wilnie, któ- 
rych echo odbiło się już częściowo w pra- 

sie polskiej. Zbytecznem byłoby podawać 

te artykuły w całości, niektóre ustępy 

przedrukowała już prasa polska, niektóre 

exempli modo umieścimy w najbliższych 

numerach naszego pisma. 

Opowiada w nich p. Bagdonas o 

szykanach czynionych jemu i jego kolegom 

przez władze polskie na granicy, o bur- 

dach legjonistów na ulicach Wilna, o „pi- 

* janych ministrach” polskich, o pochodzie 

legjonist6w z gmachu „Reduty* z okrzy- 
kami „prowadź nas na Kowno* i o wielu 

innych wypadkach, które miały się jakoby 

rozgrywać na ulicach przerażonego Wilna, 

a których nikt z innych dziennikarzy za- 
granicznych, prócz przybyłych z Kowna, 
jakoś się nie dopatrzył. Ci ostatni, nato- 

miast, zdają się być obdarzeni, z wyjątkiem 
przedstawiciela „Dnia Kowieńskiego", jed- 
nakowo bujną fantazją, którą solidarnie i 

jak na komendę wyładowują na szpaltach 
swoich pism. 

Fantazja ta, nasycona zjadliwością i 

złą wolą staje w jaskrawej sprzeczności 
z obowiązującą każdego poważnego pu- 

blicystę ścisłością co do faktów, o których 
pisze. Nie mamy powodów do oczekiwa- 
nia od dziennikarzy litewskich zachwytu 
nad tem co widzisli w Wilnie. Ocena po- 
lityczna i wszelka inna o przebiegu zjazdu 

wileńskiego jest ich własną rzeczą, co do 
której żadnych wymagań merytorycznych 

stawiać nikt nie zamierza. Nie można jed* 

nak przemilczeć tego niezwykle Śmiałego 

nadużywania objektywnej prawdy, które 
wybitnie cechuje wywody p. Bagdonasa i 
większości jego kowieńskich kolegów. 

Maiejwięcej w tym samym czasie w 

królewieckiej gazecie „Konigsberger Allge- 

meine Zeitung" ukzzał się: szereg artyku- 
łów 1 wrażeń opisowych ze zjazdu legjoni- 
stów pióra redaktora politycznego tego 

pisma p. Leo Holstelna. Szczególnie inte- 

resującym jest artykuł p. t. „Piłsudski”, w 

którym autor na podstawie odniesionych 
w Wilnie wrażeń z odczytu stara się dać 

charakterystykę postaci Marszałka na tle 

obecnych polskich stosunków i nastro- 
jów. 

Można się z powodzeniem spierać co 
do trafności tej charakterystyki, oraz nie 

zgadzać się z rozumowaniem i wnioskami 
autora, dotyczącymi owego tła, na którem 

postać Marszałka maluje, nie można jed- 
nak mu odmówić zuacznego objektywizmu 
i beznamiętności w wypełnieniu swego 

dziennikarskiego zadania. 

Po scharakteryzowaniu w pierwszej 

części swego artykułu osobistości Marszał. 
ka na podstawie wrażeń odniesionych 
jego PIZEMŃIWiCHa, p. LIGIA DLWIELOZA, 

że wola tego człowieka jest decydującą dla 

dzisiejszej polityki polskiej, poczem usiłuje 

przewidzieć jakie są dalsze zamierzenia te- 

go kierującego losami Polski męża w 
sprawach, które najbardziej Rzeszę, a 

zwłaszcza Prusy Wschodnie interesują. 

Chodzi oczywiście o Republikę Litewską. 

„To, że Piłsudski oddawna rozważa 

problem, w jaki sposób wciągnąć Litwę w 

sterę swolch wpływów — nie ulega wąt- 

pliwości* — pisze p. Holstein. „Jeżeli on 

(Piłsudski) odrzuca obecnie myśl o użyciu 

siły, to zapewne dlatego, że przeważa w 

dziej ugodową nutę za pomocą pokojowe- 

go tonu polskiej polityki, aby potem łat- 

wiej ją uczynić podatną dla swoich pla- 

nów, zmierzających bądź to do federali- 

stycznego rozwiązania, bądź też do przej- 

ściowego, któreby ułatmło gospodarcze ze- 

W tej konkluzji jest aż nadto typo- 

wo niemieckiego poglądu na sprawę pol- 

sko-litewską, z którym tu niema potrzeby 
polemizować. Zacytowałem zdanie p. Hol- 

steina z innego powodu. Nikt oczywiście 

nie może podejrzewać królewieckiego pu- 
blicystę o przyjazne uczucia względem 

Polski. Cała polityka Prus Wschodnich, 

popierana jednomyślnie przez prasę tej 
prowincji, dostatecznie go od takiego po- 

dejrzenia zabezpiecza, 

Polityka ta b. gorliwie stara się za- 
chęcić Litwę do zachowania swej odpor- 
nej pozycji wobec Polski za cenę drob- 
nych koncesyj raczej formalnej natury, 

niezbędnych, aby Europa zbyt się znów tą 

sprawą nie zajęła po myśli aspiracyj pol- 

skich. / 

Ale p. Holsiein zdobywa się na nie- 

powszedni objektywizm w ocenie polskich 

mężów stanu, którym powodzenia życzyć 
przecież nie ma powodu, przebieg dnia le- 
gjonowego w Wilnie opisuje spokojnie i 

prawdziwie, a jego ocenę polityczną daje 
w formie jakże dalekiej od form, którym 
hołduje jego kowieński kolega. 

Morał z tego porównania nie jest 

trudny. 
Testis   
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    Solista-skrzypek A. KANTOROWICZ 

Wejście na Targi i Koncert z 
Początek o godz. 8 
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| Požarėw nie bedzie. ożarów nie będzie. 
Dnia 26 b. m. o godzinie 5 popołudniu w razie pogody odbędzie się demon- 
stracyjne palenie strażnicy malowanej farbą „Fenix” wyrobu krajowego Zakła- 

dów Chemicznych „ZAGOŽDŽON“ ma placu Wystawy. 
Biuro sprzedaży Jagiellońska 8, Wilno. 

(LZ 

in Ki i i i m. T. Moło- 
Dyrekcja Gimnazjum Hamanistycznego Kogdkacyjnego ocenie ”"2 "prawami 
szkół państwowych zawiadamia, że przyjmuje podania o dopuszczenie do egza- 
minów wstępnych do klas od I-ej do VII ej (włącznie) do dnia 28 sierpnia 1928 r. 

Egzaminy wstępne odbędą się w dniach 1-go, 3-go i 4-go września r. b. 
Dla zamiejscowych iaternaty żeński i męski przy zakładzie. 
Bliższe informacje w Dyrekcji. 
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Skład Hurtowy G.Pitkowski i M. Jabłoński 
ul. Bazyljańska 6 (d. dom Strumiłły, naprzec. Hali Miejsk.), Tel. 12—13, 

POLECA SŁONINĘ i SZMALEC AMERYKAŃSKI 
Na prowincję wysyłamy za zaliczen. Kolejo- marki „SWIET”. Geny przystępne. Namoa ace „vysytamy a. kolej 

Pakt Kelloga. | 
Kellog na ziemi francuskiej. 

HAWR, 24-8, (Pat). Zawinął tu o godz. 330 parowiec „isl de France”, 

  

  

cywilnych i wojskowych z prefektem, merein, wiceprezesem ilnji transatlantyckiej 

Oraz sztabem krążownika amerykańskiego, na którym Kellog odbędzie drogę 

owrotną. 
Р Po powitaniu dostojnych gości przez prefekta, mer wręczył Kellogow! 

złote pióro,. przeznaczone do podpisania paktu, oświadczając. że pak t 

antywojenny stanowi realizację obietnicy, uczynionej 

kombatantom wszystkich narodowości, że walczyli, 

ażeby zapobiec raz na zawsze powrotowi wojny. o 

godz. 7.35 Kellog i Mackiensie odjechali do Paryża. 

Przygotowania do uroczystego aktu. 
PARYŻ, 24-VIII. (Pat). Kellog i Mackensi King przybyli tu o godz. 10 min. 15)   

nim dążenie do nastrojenia Litwy na bar- | 

spolenie Wileńszczyzny z Litwą Kowieńską”. | do Rambouiilet, gdzie wyda na ich cześć Śniadanie. 

Premjer kanadyjski Mackensie-King pozostanie w Europie do czasu utworzenia po- 

selstwa kanadyjskiego we Francji, co ma nastąpić w końcu września. Premier kana- 

dyjski oświadczył w związku z tą sprawą, że nie chodzitu o żadne tendencje separaty- 

styczne, lecz o szczerą chęć współpracy z Anglją. Premjer dodał, że kraj jego wszedł 

ostatnio w okres nader pomyślny. 
W związku z uroczystością podpisania paktu, potępiającego wojnę, rozpo" 

częły się już w Paryżu przygotowania celem udekorowania i iluminowania gmachów 

rządowych i prywatnych. 
Prezydent republiki francuskiej Doumergue zaprosił pełnomocników państw, 

będących sygnatarjuszami paktu przeciwwojennego, do przybycia w dniu 28 sierpnia 
W śniadaniu tem wezmą udział 

członkowie rządu oraz wiele wybitnych osobistości. 

Akces innych państw do paktu. 
BERLIN, 24.VIII (Pat). Prasa berlińska w depeszech z Nowego Jorku i z Lon- 

dynu donosi, że nazajutrz po podpisaniu paktu Kelloga przedstawicielstwa amerykań- 

skie zagranicą zaproponują 43 państwom przyłączenie się do paktu. Podobna propo- 
zycja ma być postawiona również we wtorek także i Rosji, lecz nie przez przedstawi- 
ciela Stanów Zjednoczonych, ale przez przedstawiciela francuskiego w Moskwie. Dzien- 
niki berlińskie komentują tę zapowiedź, podnosząc, iż początkowo przewidziane było 
wystąpienie z taką propozycją do innych mocarstw dopiero po ratyfikacji paktu przez 
mocarstwa, które pierwsze mają go podpisać. 

Nadrenja nie będzie objektem paryskich 
obrad? 

Kelloga w Paryżu przedstawiciele poszczególnych mocarstw odbędą wymianę poglądów 
na temat spraw, figurujących na porządku obrad wrześniowej sesji Zgromadzenia Ligi 
Narodów. Stanowisko rządu francuskiego pozostaje takiem, jak je określił Briand na 
posiedzeniu senatu przed zamknięciem parlamentu, 

Pozatem jest rzeczą wątpliwą, czy wobec nieobecności Chamberlaina w Genewie 
poruszony będzie problem wcześniejszego opróżnienia Nadrenji. Przypomnieć należy, 
że Chamberlaia oświadczył w Izbie gmin, że powiano dojść uprzednio do porozumie- 
mia między mocarstwami okupacyjnemi co do warunków wzmiankowanej ewakuacji. 

Pamiętać również należy, że w Thoiry Stresemann dał do zrozumienia, iż rząd 
Rzeszy skłonny jest do poczynienia pewnych propozycyj w celu uzyskania wcześniej- 
sai aa Nadrenji. Otóż dotychczas Niemcy niė wystąpily z žadną propozycją 
w tej sprawie. 

Stresemann nie pojedzie do Genewy. 

  

opinii lekarskiej zaniechał projektowanej podróży do Genewy na sesję Ligi Narodów i po wizycie 
paryskiej uda się na dłuższy urlop kuracyjny. „Vossische Ztg." donosi, że kierownictwo delegacji 
niemieckiej w Genewie zasadniczo obejmie kanclerz Rzeszy Herman Miuller. Główną trudność stano- 
wi kwestja, że kanclerz nie ma ochoty, ani też nie ma czasu ma Opuszczenie Berlina. Wobec tego 
dziennik przypuszcza, że kanclerz obejmie oficjalnie przewodnictwo, jednakże odrazu do Genewy nie 
wyjedzie, lecz powierzy reprezentację Niemiec w Radzie Ligi Narodów podsekretarzowi stanu Śchu- 
bertowi, sam zaś uda się do Genewy na właściwą sesję plenarną zgromadzenia Ligi i to na czas 
krótki, ażeby przeprowadzić tam zapowiedziane rokowania w sprawię Nadrenji.   

Wielki Koncert 
Symfoniczny 

pod dyrekcją prof. A. Wyleżyńskiego. 

BERLIN. 24.VIII. (Pat). Jak donosi prasa, minister spraw zagranicznych Streseman na skutek I 

Gena 20 groszy 
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| Dzień polityczny. 
Dowiadujemy się, że na ostatnią no* 

tę p. Woldemarasa minister Zaleski nie 
zamierza więcej odpowiadać. 

Wobec wyrażającej się w  korespon- 
dencji dyplomatycznej p. Woldemarasa wy” 
raźnej tendencji przewlekania rokowań w 
nieskończoność, kontynuowanie „& nim 
formalistycznej dyskusji uważać należy za 
bezcelowe. 

Sądząc z ostatnich depesz, nadcho- 
dzących zarówno z Genewy jak i z stolic 
mocarstw europejskich, opinja publiczna 
całego Świata doskonale zdaje sobie spra- 
wę z tego,że odpowiedzialność za niepo- 
wodzenie rokowań polsko-litewskich ponosi 

1 | wyłącznie Litwa. 

Wczoraj wieczorem ekspresem parys" 
kim przybył do Warszawy Prezes Rady 
Ministrów. Kazimierz Bartel. Premjer Bar- 
tel powrócił z uriopu wypoczynkowego 
oraz kuracyjnego, który spędzał w Marjen- 
badzie, w Paryżu i nad morzem. Na dwor- 
cu pana premjera Bartla spotykali — za- 
stępca Premjera Rady Ministrów minister 
Czechowicz, minister Spraw Żagranicznych 
Zaleski, minister Komunikacji Kiihn, Szef 
Gabinetu Ministra Spraw Wojskowych 
ppłk. Beck, bawiący w Warszawie poseł 

WIOZAFYCJ wyokaA "nar "4W 67"gódz. 7, powitani przez przedstawicieli władz Pzoje ciezoych na czele 00 
Zegranicznych na czele. 

Ę * Jednocześnie z preresem Rady Mi- 

uistrów powrócił do Warszawy szef De- 

partamentu Sanitarnego w _ Ministerstwie 

Spraw Wojskowych generał Rauppert i dy- 

rektor Głównego Urzędu Wychowania Fi- 

zycznego i Przysposobienia Wojskowego 

pułkownik Ulrych, który bawił zagranicą 

a między innemi w Amsterdamie podczas 

igrzysk Olimpijskich, jako reprezentant 

Polski. 

Bezpośrednio po przyjeździe Prezesa 

Rady Ministrów prof. Bartla © godzinie 8 

* 

Popołudniu Kellog złożył wizytę Briandowi, a jutro zamierza przyjąć dziennikarzy ; mi.) 45 pociągiem paryskim odjechał do 

Paryża na uroczystość podpisania paktu 

Kełioga minister Spraw Zagranicznych Za- 

leskż z szefem gabinetu radcą Szumiakow- 

skim. Ministra Zaleskiego żegnali ministro- 

wie z panem prezesem Bartlem na czele, 

przedstawiciele dyplomatyczni, oraz szereg 

wyższych urzędników. 
Minister Zsleski udaje się bezpośred- 

nio do Paryża. Po zakończeniu uroczysto- 

ści związanych z podpisaniem paktu Kel- 

loga wyjedzie na secję rady Ligi i Zgroma- 

dzenie do Genewy. 

W związku z powrotem premjera 
Bartla dowiadujemy się, że w ponledzia- 

łek odbędzie się posiedzenię Komitetu 
Ekonomicznego Rady Ministrów. Na po- 

siedreniu Rady Ministrów jak i na Komi- 

tecie Exonomicznym załatwione zostaną 

sprawy bieżące, które powstały w czasie 
feryj letnich i nieobecności Premiera 
Bartla. 

* 

Ksiądz biskup Bandurski wyjcchsł w 
dniu wczorajszym do Spały, dokąd został 

zaproszony przez P. Prezydenta Rzplitej na   
PARYŻ, 24.VIil (Pat). Jest rzeczą prawdopodobną, że z okazji podpisania paktu ) uroczystości dożynkowe. 

Poseł polski w Moskwie, Patek, wyje- 

chał wczoraj z Moskwy do Warszawy. 
* 

Poseł polski w Rydze Łukasiewicz 

wyjechał wczęraj do Warszawy, skąd udaje 

się do Genewy w charakterze członka de- 
legacji polskiej. 

W dniu wczorajszym poseł polski w 
Berlinie p. Roman Knoll podejmował u sie- 
bie członków delegacji polskiej na kongres 

Unji Międzyparlamentarnej oraz przedsta» 
wicieli prasy. Wieczorem odbył się uro= 

czysty bankiet, wydany przez rząd Rzeszy 
śna cześć uczestników kongresu. W czasie 

bankietu, wygłosił dłuższe przemówienie 

sękretarz stanu von. Schubert, podnosząc 

znaczenie prac Unji Miedzyparlamentarnej. 
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Targi a przyszłość Wilna. 
(Wywiad z p. wice-prezydentem W. Czyżem). 

W przcach organizacyjnych przy urzą- 
dzaniu Targów 1 Wystawy niemałe zasługi 
położył Magistrat m. Wilna, wydatnie przy- 
czyniając się do powodzenia tej wielkiego 
dla nas znaczenia imprezy. Szczególnie in- 
tensywną działalność rozwinął wice-prezy- 
dent miasta p. W. Czyż, do którego też 
zwróciliśmy się z prośbą o udzielenie nam 
wywiadu. 

Pan wice-prezydent mimo nawalu 
pracy chętnie dzieli się z nami swemi wra- 
żeniami. Rzucamy pierwsze zkole pytanie: 

Czy Pan Prezydent jest zadowo- 
lony z dotychczasowego przebiegu Tar- 
gów? 

Targi, — brzmi odpowiedź—rprzewyż- 
szyły oczekiwania. Zawdzięcza się to w 
głównej mierze zbiorowemu wysiłkowi spo- 
łeczeństwa i niespożytej energii p. wojewo- 
dy Raczkiewicza, który w najtrudniejszych 
chwilach usuwał piętrzące się przeszkody. 

— Jakie horoskopy stawia Pan Pre- 
zydent na dalsze dwa tygodnie? 

Uważam, że aż do otwarcia Wystawy 
Rolniczej, frekwencja będzie słabnąć. Do- 
piero potem ruch na terenie Targów znów 
się wzmoże. Pozamiejska propaganda — 
mówi dalej p. wice-prezydent — nie zupeł- 
nie dopisała. Z powodu znów spóźnionych 
zbiorów polnych i braku gotówki ucierpia- 
ły również obstalunki na Targach. 

Targi jednak swego celu dopięły. 
Ożywiły tętno życia handłowego w Wilnie. 
Plony jednak tego ożywienia zbierać bę- 
dziemy nie od razu, a dopiero po jakimś 
czasie. 

— Jakie znaczenie będą miały Tar- 
gi dla miasta? 

Targi są zadokumentowaniem całko 
wicie pokojowych tendencyj, jakiemi oży- 
wiony jest nasz kraj. Wracamy bowiem w 
normalne łożysko ekonomicznego rozwo- 
ju. Od roku 1913 nie było w Wilnie żad- 
nych Wystaw, ani też Targów. Okres po- 
wojenny wytworzył depresje duchową i ma- 
terjalną, którą Targi przecięły, wzbudzając 
w ludności nadzieję oraz wiarę, że Wilno 
musi wrócić do roli ośrodka handlowego na 
ziemiach północno-wschodnich. 

Ważnym również czynnikiem było to, 
że w pracach inwestycyjnych i przygoto- 
wanłach do Targów zatrudniane były setki 
robotników, którzy przez szereg lat odzwy- 
czaili się od pracy. Gorączkowe prace i 
względnie lepsze zarobki przerobiły psychi- 
kę robotników. Robotnik wrócił do swojej 
pierwotnej roli i wydajność jego pracy 
znacznie się wzmogła. Następstwem teg0— 
maowi p. wice-prezydent, silnie to akcentu- 
jąc — musi być dalsza dążność do zatrud- 
nienia bezrobotnych. Nie można bowiem po- 
zwolić, by robotnika ogarnęła myśl, on 
zuowu na długi szereg miesięcy będzie bez- 

porządki Magistrat wskazał —w yjaśniajdalej 
p. wice-prezydent— jak będą nadal prowa- 
dzone roboty nad regulacją miasta. Wąskie 
jezdnie i szerokie chodniki, otoczone  zie- 
ieficami i krzewami posłużą w tym kierun- 
ku za wzór. Jezdnia nowoczesna na ulicy 
Królewskiej z powodu przeszkod natury 
technicznej ułożona zostanie dopiero w ro- 
ku przyszłym. 

— Czy Pan Prezydent przypuszcza, 
że Targi będą miały jakieś znaczenie dla 
rozwoju naszych stosunków handlowych z 
krajami bałtyckiemi? 

Na ten temat prowadziłem niejedno- 
krotnie rozmowę z p. konsułem łotewskim 
Dorasem, jako naszym najbliższym sąsia- 
dem. Tylko zły stan ekonomiczny Łotwy i, 
jako tego wynik, nieudana wystawa ryska— 
jak mnie zapewnił p. konsul—nie pozwo- 

  

TADEUSZ ŁOPALEWSKI. 

UPIÓR. 
(Dokończenie) 

Tak dumając w samotności umyślił 
odnaleść starego znachora, co za owcami 
gdzieś ro świecie chodził, całą mu rzecz 
wylcžyč i zapytać o radę. Do tego czasu 
ani pary z gęby, ani mre-mru. Oto co po- 
stanowił sobie własnym rozumem kulawy 
Justek, póki Magdalena we wsi się gziła. 

A na nią po połogu zeszły łuny pię” 
kności. Oczy smałą się jak węgle, usta 
kwitną różami ra šniegach twarzy. Piersi 
nasiąkłe mlekiem kuszą jak rajskie jabłka 
do wszelkiego grzechu. Biodra i nogi cbra- 
cają się jak w tańcu. Więc parobczaki 
sznurem za nią: po wiosce i w polu, tami 
sam, gdzie tylko się młoda pokaże. Przed 
chałupą jej mizdrzą się od rana do nocy. 
Do oczu sobie skaczą z zazdrości, na pię- 
Ści i noże iść gotowi, a przed nią tokują 
i skaczą jak głuszcze w wiosenny czas. 
Ona spogląda na nich jarzącemi ślepiami i 
śmieje się z uciechy, a takim śmiechem, 
że ogień po żyłach przeletuje. Teraz ma 
zabawę. Ani smutków ani melancholji. 

Lekko jej i wesoło po zrzuceniu cię- 
żaru, nie myśli już o dalekins Ardrzejv. 
Co jej po nim? Może zginął na wojnie? 
Tylu przecie codzień ginie, a wciąż chłop 
ców nie brak wdowom na pociechę. Już 
ten i ów gospodarski syn nasyłał swatów. 
Bo czas przecież leci, z nim młodość, a 
zalotników wielu, a mąż nie powraca i 
wieści o sobie nie daje. A dzieciak rośnie 
na uboczu tak prędko, jak kłos z czarno- 
ziemv. Cichy jest i niedokuczliwy. Głębo” 
kiemi oczami z kąta na przecudną mstkę 
spoziera, na tańce i zabawy w izbie, spc- 
gląda jakby wszystko rozumiał, a zaciął się, 
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liły w dostatecznej mierze obesłać ekspo- 
nantami Targów Północnych. - Zaintereso- 
wanie jednak wileńskiemi Targami na Lot“ 
wie jest znaczne. 

Co się tyczy Estonji, to zbyt mało 

tam zrobiono dla zaznajomienia z Targa- 

mi wileńskiemi. Nie przypuszczano w tych 

państwach, że Wystawa i Targi w Wilnie 

przybiorą takie, jak to obecnie widzimy, 

rozmiary i dlatego zachowano tam  wzglę- 
dem nich pewną rezerwę. 

Sam fakt otwarcia Targów jest dobrą 

i celową propagandą ziem naszych i ich 
dorobku gosp. i kultury, ale należy uczy- 
mić większy wysiłek, by przedstawicielstwa 
tych dwóch sąsiedzkich państw mogły na 
własne oczy ujrzeć Targi i Wystawę. W 
tym celu uważałbym za konieczne zapro- 
sić ich na dzień otwarcia Wystawy Rol- 

niczej. : 
Rolę pośrednika zaznamiającego z 

Targąmi winne wziąć na siebie te Kółka 
Rolnicze, które, urządzając wycieczki po 
Łotwie, Estonji i Finlandji, nawiązują kon- 
takt z tamtejszemi gospodarczemi organi- 
zacjami. 

— Czy P. Prezydent nie uważa, że 
zamknięcie granicy litewskiej musi się od- 
bijać bardzo ujemnie na powodzeniu takich 
imprez, jak nasze Targi? 

Nieunormowane stósunki ekonomicz- 
ne z Litwą nie pozwoliły dać wyrazu wza- 
jemnemu gospodarczemu ciążeniu tych, tak 
bliskich sobie, ziem. Oczywiście, gdyby tej 
sztucznej barjery nie było, moglibyśmy 
wykazać się znaczniejszym dorobkiem. 

— Jak Pan zapatruje się na gospo: 
darczą przyszłość Wilna? 

Wilno z istoty swojej jest punktem 
centralnym b. Wielkiego Księstwa Litewskie- 
go i to nietylko administracyjnym, ale i 
gospodarczym. Przed wojną przez Wilno 
szedł znaczny tranzyt i do tej naturalnej 
swojej reli musi ono wrócić. Wilno musi 
stać się miastem znacznego rozwoju han- 
dlowego. Dojdzie do tego wtedy, gdy nasi 
najbliżsi sąsiedzi zrozumieją, że handel 
jest z natury rzeczy międzynarodowym iże 
bliskość granic może jego rozwój tamować, 
lecz mu nie przeszkadzać, 

Szmugiel naprzykład do Litwy odby- 
wa się stale, towary polskie okrężną <ro- 
gą, z zamazanemi napisami, świadczącemi 
© pochodzeniu z Polski — przenikają do 
Litwy, Płaci za to wszystko odbiorca, któ- 
ry w większości wypadków jest niezamoż- 
ny i dlatego musi swe zapotrzebowania 
ograniczać do minimum. Minimalne zaś 
ograniczenia w konsumpcji odbija się ujem- 
nie na wytwórczości wewnątrz kraju. 

Na tem kończymy wywiad, dziękując 
p. Wice-prezydentowi zajego cenne icieka- 
we uwagi, 

Kóronowanie oporetkowego króla albańskiego. 
WIEDEŃ. 24. VIII. Dzienniki wiedeńskie 

donoszą z Tiranu, iż prezydent Achmed Žogu 
powrócił wczor:j do Tirany gdzie będzie uczestni- 
czył w posiedzeniu, na którem zostaną ustalone 
szczegóły proklamowania go kiólem. Jutro rano 
o godz, 7 min, 30 oddanych będzie 21 strzałów 
armatnich. O godz. 9 min. 30 przed południem 
rozpocznie się zgromadzenie narodowe, na które 
zjawią się wszyscy posłowie. 

W orędziu, które będzie odczytane przed- 
stawi Achmed Żogu jako główne zasady swej po- 
lityki bezwarunkowe respektowanie istniejących 
traktatów, dobre porozumienie ze wszystkiemi 
państwami sąsiedzkiemi, nowoczesną organizzcję 
państwa, skuteczre popieranie rolnictwa i prze- 
mysłu. Po ogłoszeniu tej proklamacji Achmed 
Żogu złoży przysięgę na ręce dostojników ko- 

po o katolickich, prawosławnych i mahome- 
ańskich. 

by nic nie powiedzieć. Tylko te dwa tajne 
serca żywiej w mim łomocą: cup, cup, 
cup — gdy macierz po sieniach wyściskują 
młokosy. 

W tym czasie po długiej mitrędze 
znalazł kulawy Justek na jakiejś drodze 
owczarza. Skoczył ci do niego jakdo zbaw* 
cy odrazv: „tak a tak" — wszystko mu 
co miał na sercu wygarnął. 

Stary pasterz nie odrazu odpowiedział. 
Musiały snać słowa  Justkowe dotrzeć 
wpierwej do samych głębin jego wiedzy, 
mysiały tam być zważone i pod światło 
mądrości przejrzane, zanim się przeciwko | 
nim rada, słowo pomocne, znalazła. Sie- 
dzieli tedy obaj przy ognisku - na niezmie- 
rzonym wygonie ugornym, gdzie w mo- 
krych mgłach drżały kudłate owce, i mil: 
czeli pochmurnie. Skwierczał i trzeszczał w 
płomieniu uwiędły jałowiec. Smutek prze|- 
mujący ciągnął od horyzontu z dalekich 
borów, smutek i zimne westchnienia wia- 
tru. Pobekiwały strwożone rozległem wokół 
pustkowiem skulone jak koty jagnięta. Sza- 
ry wrześniowy dzień... 

Nagle odezwał się znachor. Po twa- 
rzy burej, posiekanej jak ziemia broną po- 
ciągnięta, przemknął ni to uśmiech, ni to 
rozbłysk płomieni», brzask jasnej myśli, 
zrozumienie. 

— Jedno w nim serce własne — mó- 
wił o chłopeku Magdaleny—to, co po mat- 
ce, a drugie olcowe. 

— Jakże t07—zdziwił się kulawiec. 
-— Dużobym ci mówił — nie zrozu- 

miesz, mało powiem — nie pojmiesz, ale 
miech tam będzie, słuchaj. 

Już tamtent nastoperczył uszy. 
— Znałem Ardrzejz, kiedy brał Mag- 

dslenę za żonę, Bardzo się w niej zadu- 
rzył i od miłosnych ogniów całe wnętrze 
miał przepalone. 

— А ona to nie?—prychnął Justek.   

W.1 LE Ń S RK k LLR 

Kto jest wlašciwym 
Woldemaras manekinem 

zdaniem dziennika, nie mają pojęcia. 
oficerów i podoficerów niemieckich nie jest 

jak i związki strzeleckie—szaułisi zdolne są 
społeczeństwu, 

Charakteryzując osobę Woldemarasa, 
znają mówią, że stał się cn demokratą, jed 

Nowe ofiary ter 

śmierci niejakiego Hipolita Szczerkowicza, na 15 
8 lat = więzienia Albinę Kozłowską. 

koalicji chłopsko-demokratycznej odbył wczoraj w 
cy trzech stronnictw należących do koalicji. Przy 

że do walki Chorwatów z Serbami z 

Białogrodzie miał reprezentować Serbów, Chorwat 

2 bliuy Aowlefskie). 
Skłąd delegacji litewskiej do Ge- 

newy. 
KOWNO, 24.VIII. (Ate). Delegacja №- 

tewska na zgromadzenie Ligi Nar. wyjedzie 
dn. 29 sierpnia. W skład delegacji weszli: 
premjer Woldemaras, dyr. departamentu M 
S. Z. Zaunius i poseł litewski w Berlinie 
Sidzikauskas. 

Zmiany na stanowiskach postėw. 
W kowieńskich kołach politycznych 

krążą wersje ozmianach, jakie mają nastą- 
pić w składzie dyplomatycznego korpusu 
zagranicznego. Litewscy posłowie w Paryżu 
Klimas i w Rzymie Czarneckis, którzy obe- 
cnie znajdują się w Kownie, mają już nie 
wrócić na dotychczasowe stanowiska. Na 
miejsce Klimasa ma być mianowany posłem 
w Paryżu prof. Tomaszajtis, a na miejsce 
Czarneckisa posłem w Rzymie ks. Mironas. 

Red. Turauskas na wolności, 
tasa” "rurdiskaś, Który Odsiedywał dwuły- 
godniowe więzienie w obozie koncentracyj- 
nym w Worniach został wypuszczony na 
wolność. ; 

Zjazd nauczycieli szkół polskich 
w Litwie. 

Wczoraj przed południem w lokalu 
gimnazjum polskiego w Kownie odbył się 
zjazd nauczycieli szkół polskich w Litwie, 
Na zjazd przybyło kilkudziesięciu nauczycieli 
z rozmaitych stron kraju. Obrady zagaił 
p. Syrunowicz w imieniu komisji organi- 
zacyjnej Polskiego Związku Nauczycielskie- 
go, składając sprawozdanie z prac pomie- 
nionej komisji. Komisja, w myśl zaleceń 
pierwszego zjazdu nauczycielskiego w r. 
ub., opracowała statut i złożyła go do 
zatwierdzenia naczelnikowi miasta i pow., 

— | ona. Ale babskie ognie długo po 
wierzchu chodzą, ciało obchwycą, rozpalą, 
a duszę nie zaraz wezmą. Otóż to: poczę- 
Ii dzłecko w miłości, i byłoby ono jak 
wszystkie z grzechu namiętneści pierwo- 
rodnej zrodzone. Aliści przyszło na Świat 
bez ojca—i, powiadasz, dwa serca w niem 
wymacałeś... 

— Tak, tak: właśnie dwa—l z lewej, 
i z prawej strony. Iskrę matką połknęła. 

— Iskra nic nie znaczy, jeśli zwy- 
czajna.W tej dusza Andrzejowa była. Zabili 
go na wojnie. 

— Skąd wiecie? 
— Nie powiem, moja to rzecz. Da- 

Sza, kiedy wyjdzie z ciała, zdala od oiczy- 
stej strony przez śmierć powałonego, w 
odwiedziny się rwie do tych stron właśnie, 
do domu, do ogniska domowego. Raz mu- 
si je zobaczyć (ma takie od Boga prawo) 
zanim ruszy w czyśccowe wędrówki. 

— To Andrzej w czyśccu teraz? Mój 
Boże... 

— Kto bardzo miłuje choćby grzesz- 
ną miłością—nie trafi do piekła. Bo trzy 
są miłoście—i trzy za nie pośmiertne za- 
płaty: umiłowanie Boga w ludziach ukry- 
tego niebem wynagrodzene będzie, uko- 
chanie cielesne kobiety w czyśccu odpoku- 
tować trzeba, ale i to jest miłość, choć 
mniej doskonała: w niej źródło doczesne- 
go naszego żywota. A trzecia miłość na 
wieki jest potępiona: miłość samego siebie. 
Nie masz za nią przebaczenia. To ci jest 
brama do piekła... 

— Jezusie miłościwy. 
— Za glupiš, żeby to zrozumieć, 

przecie zapamiętaj sobie z tego, ile możesz. 
Tej nauki mało było jeszcze kulawe- 

niu Justkowi. Poczekał trochę na resztę, a 
gdy stary milczał, odchrząknął sobie dla 
odwagi i rzekł:   

rtii chłopskiej dr. Maczek, że zebranie w Lublanie, 
poj i : rowincyj zachodnich przyłączyli s aż Słoweńcy pomimo— 

że prezydent ministrów Jugosławii dr. Koroszec połączył sięz przeciwnikami. 

Ё Następnie przyjęto rezolucję, w której powiedziano, że koalicja chłopsko-demokratyczna przy- 

łączyła się do protestu chorwackiej partji chłopskiej przeciwko temu, ażeby parlament kadłubowy w 

! m ERO 

dyktatorem Litwy? 
w ręku Plechawicziusa. 

GDAŃSK, 24.VIII (Pat). Tutejszy organ socjalno-demokratyczny „Danziger Volks- 

zeitung* zamieszcza artykuł poświęcony stosunkom panującym na Litwie i terorowi 

uprawianemu przez obecne czynniki rządowe. Spckojowi Kowna i całej republiki litew- 

skiej zagraża wulkan, pisze „Danziger Volkszeitung*. Nikt wprawdzie o tem nie mówi 

ponieważ boi się, gdłyż w każdym obcym człowieku widzą tam szpiega, a do więzienia 

lub obozu koncentracyjnego dostać się bardzo łatwo za każde nieostrożne słówko. o 

terorze jaki szaleje w Kownie, a życ gi na prowincji, w cywilizowanej Europie 
ojsko litewskie pomimo wyszkolenia przez 

zdolne do jakiejkolwiek akcji zewnętrznej, 

a cała jego działalność obliczona jest na stosunki wewnętrzne. Zarówno armja czynna 
tylko do wystąpienia przeciwko własnemu 

autor artykułu twierdzi, że ci, którzy go 
nak nie jest on w stanie zawrócić z drogi, 

po której obecnie kroczy, albowiem nie moźe opanować ruchu, który wywołał. Organ 

socjalistyczny jest zdania, że właściwym wielkorządcą Litwy jest szef sztabu general- 

nego Plechawiczius, który ma w rękach armję, który też jest właściwym dyktatorem, 

i który równocześnie przedkłada Woldemarasowi do podpisu wydane przez siehie roz- 

kazy. Dzięki zarządzeniom tego właśnie dyktatora w więzieniach litewskich pozostaje 

przeszło 200 politycznych więźniów, wśród nich wielu socjal-demokratów. 

oru litewskiego. 
Jak donoszą z Kowna, 22 b. m. na sesji tamtejszego sądu zapadł wyrok, skazujący na karę 

lat ciężkiego więzienia Józefa Pawłowicza i na 

szystkim skazanym władze litewskie zarzucają rzekomą działalność na rzecz Polski. 

  

Nieustępliwość Chorwatów. 
WIEDEŃ, 24.VIII (Pat). Do dzienników wiedeńskich donoszą z Lublany: Komitet wykonawczy 

Lublanie posiedzenie, na które przybyli przywód- 
otwarciu posiedzenia zaznaczył prezes chorwackiej 

która jest trzecią stolicą Jugosławii—dowodzi, 

tów i Słoweńców. 

jednak statut po upływie paru tygodni zo- 
stał odrzucony. Dopiero w kwietniu r. b., 
gdy w statucie dokonano wymaganych 
przez naczelnika miasta i pow. poprawek, 
Statut został zatwierdzony. 

Po sprawozdaniu komisji organiza- 
cyjnej następują wybory do Tymczasowego 
Zarządu Ceniralnego, do którego kompe- 
tencji będzie należało zorganizowanie pol- 
skich ogniw nsuczycielskich w kraju. Ok- 
res urzędowania Tymczasowego Zarządu 
potrwa do zjazdu delegatów zorganizowa- 
nych ogniw nauczycielskich. 

W wyniku głosowania do Tymczaso 
wego Zarządu zostają obrani pp. Jelec 
(Poniewież), Mackiewicz (Wiłkómierz), Sy- 
runowicz (Kowno), Wialbut (Kowno) i Wa- 
lonisówna (Rosienie), jako kandydat — 
Majewski (Żejmy). 

W końcu zostaje ustalona data przy- 
szłego ziazdu delegatów na dzień Wszy- 
stkich Świętych, przyczem organizacją 
zjazdu zajmie się Tymcząsowy Zarząd 
Związku. 

1. Baństu Ralfyekich 
Aresztowanie domniemanego auto- 

ra słynnego listu. 
RYGA, 24.VIII. (Pat), W dniu dzisiej- 

Szym został aresztowany i skierowany do 
więzienia centralnego były fabrykant za- 
pałczany Warbut. Aresztowanie te pozo 
staje w związku z głośną sprawą listu 
ogłoszonego w „Jaunakas Zinas?“, a kom- 
promitującego rząd łetewski. Dziennik ten 
donosił w swoim czasie, że według słów 
Warbuta—znajduje się on w posiadaniu 
dokumentów, dowodzących, że trust zapał- 
czany przekupił rząd łotewski. Na podsta- 
wie tego oświadczenia Warbuta, „Jauna- 
kas Zinas* zamieściły fotograficzną repro- 
dukcję listu, nadesłanego anonimowo, po- 
chodzącego jednak—jak przypuszcza „Ja- 
unakas Zinas“—wlašnie od Warbuta. 

tłumaczyć. Czy nieszczęścia na naszą wieś 
nie ściągnie? Może zabić go trzeba? 

— Nie wasza chłopska rzecz sądzić 
o jego życiu i śmierci, boście mu życia nie 
dawali, Żadnego nieszczęścia nie badzie, 
prócz dla niego samego, Że dwa serca w 
sobie nosi. Z jednem — ciężko człowieko- 
wi, a cóż dopiero z dwoma? Podwójny ból, 
męka i cierpienie. Litować się nad takim 
trzeba... Nic ci już więcej nie powiem. 

I zapatrzył się mądry owcarz w żół- 
tę płomię ogniska. Rzucił weń suchą gałąź, 
zakrzyknął na psa, by mu stado bliżej za- 
gonił. 

Powiókł się więc kulawy Justek z po- 
wrotem do wsi, a w głowie miał nieco mą- 
tu. Ale zakarbował zobie w mózgownicy 
ostatnie słowa: „Litować się nad odmień. 
cem trzeba”. 

Naprawdę litować trzeba było biedne- 
mu dzieciuchowi. Brzydkie się działy u An- 
drzejowej rzeczy. Dzień i noc tańce i pija- 
tyka u młodej sołdatki, która o mężu—żoł- 
nierzu zapomniała. 

I swatów przestali do niej przysyłać, 
jsk jednym odpowiedziała: 

— Albo ja głupia z jednym chłonem 
się wiązać, kiedy dziesięciu mieć mogę na 
zawołanie? 

Miała też ich ilu chciała. A cząs szedł 
swoją drogą. Przewiewały jesienie, rozta- 
piały się zimy, przekwitały wiosny jedna 
za drugą, mijały lata. Wyrósł syn Andrze- 
fów nad swój wiek, wyciągnął się jak tyka 
w domowej poniewierce. Póki kulawego 
Justka nie przywaliło w lesie zrąbane drze- 
wo— miał jeszcze opiekuna. Gdy go zabra- 
kło—został sam, bo matka jakby nie zna- 
ła swego syna. Patrzał dalej z ukrycia na 
rozpustę w domu, na gzchów, co z jego 
rodzicielką jawnie już grzeszyli i schło,   — Mieliście mi naturę odmieńca wy- schło w nim jedno serce z prawej strony, 
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STRZĘPKI. 
Sprawy akademickie. 

Jeszcze nie rozstrzygnięta została sprawa 
Akademji Literatury Polskiej, z powodu której 
tak zajadle kłócili się ze sobą literaci, a oto zano- 
si się na utworzenie nowej akademji, którą ma 
być (uwagal) Akademja Piekarska. 

To przynajmniej daje do zrozumienia no- 
tatka w kronice wczor:jszego „Kurjera*, gdzie w 
rubryce: „Sprawy akademickie" znajduje 
się wiadomość o konferencji w sprawie zwalcza- 
nia drożyzny chleba. „Postanowiono — czytamy 

tam — w najbliźszym czasie wydać stosowne 
zarządzenie”... 

Jakie? nie powiedziano — ale 6w nagłówek 
rubryki pozwala się domyślać, że nastąpi to w 
formie utworzenia jakiejś instytucji akademickiej, 
która czuwać będzie nad tem, by chleb u nas był 
tani a zdrowy. 

To bardzo piękny pomys'! Panowie pieka- 
rze i młynarze, którzy zasiądą na fotelach tej aka- 
demji z pewnością będą z całkowitem poświęce- 
niem się czuwać nad tem palącem zagadnieniem. 
Dla zachęty producentów pieczywa należy ufun- 

dować nagrodę, np.: „za najsmaczniejszy boche- 

nek”, „za najlepszą bułkę” i t. p. Nagrody powin- 

ny być rozdawane publicznie w obecności uszczę- 

śliwionych konsumentów, którzy śpiewając 7'„ho- 

sanną* —jwyniosą laureata na rękach i żywcem 

postawią na zawczasu przygotowanym postumen- 

_ To będzie pomnik „trwalszy od miedzi*. 
Kuba. 

  

  

Bohaterscy lotnicy podejmowani przez 
min. Komanikacji. 

WARSZAWA, 24.VIII. (Pat). W dniu 
24-g0 b. m. minister Komunikacji inż. 

Kuhn z okazji przybycia do Warszawy ma- 

jorów Idzikowskiego i Kubali zaprosił do 

Ministerstwa Komunikacji na zebranie to- 

warzyskie cały szereg wyższych oficerów 

oraz przedstawicieli władz, lotnictwa cy- 

wilnego i wojskowego. ! 

Na prośbę p. ministra Komunikacji 

opowiedział major Kubala garść wrażeń z 

lotu transatlantyckiego, wskazując na tra- 

gizm momentu, gdy lotnicy nasi stwierdzi- 

li defekt motoru i musieli powziąć decyzję 

powrotu, choć posiadali jeszcze zapas ben- 

zyny wystarczający do pokonania Atlanty- 

ku. Zebrani wysłuchali z wielkiem zaintere- 
sowaniem opowieści majora ujętej w spo- 

sób bardzo ciekawy, poczem zadali na- 

szym lotnikom cały szereg pytań dotyczą- 
cych szczegółów lot. 

Następnie prezes L. O. P. P. inž. 
Eberhardt wygłosił krótkie przymówienie 

kończąc wzniesieniem toastu na cześć bo- 
haterskich lotników. 

P. minister Komunikacji, dziękując 

swoim gościom za przybycie podniósł ko- 

nieczność współpracy lotnictwa wojskowe- 

go i cywilnego nad rozwojem naszej komu- 

nikacji powietrznej. 

Nowy rozhłnd jazdy pociągów. 
Dnia 27 b. m. w Warszawie w lokalu Mi- 

nisterstwa Komunikacji odbędzie się konferencja 
w sprawie opracowania nowego rozkładu jazdy 
pociągów na okres zimowy. 

Na konferencję przybędą przedstawiciele 
wszystkich Dyrekcyj P. K. P. 

Kronika telegraficzna. 
= Briand odbył 40 minutową rozmowę z 

Kellogiem wczoraj przed pcłudniem. 
= Były ks. Albanji ks. Wid ogłasza, że 

bynajmniej nie zrzeka się swych praw do tronu 
albańskiego i ma nadzieję, że naród albański 
przez niego umiłowany z powrotem go na tron 
powoła. 

„ = Łódź motorowa „Benfield*, w której 
trzej młodzi iudzie odpłynęli przed lodniem 
z Nowego Jorku w celu dopłynięcia do Hiszpanii, 
przybyła wczoraj do Hamiltonu na wyspach Be- 
rmudy, 

„a Andrzejowe. Aż uschło jak kwiat bez 
wody. 

Zamknął oczy i legł któregoś wieczo- 
ra na ławie i nie ruszył się więcej. Zmaj- 
strował mu zaraz wioskowy cieśla lada ja- 
ką trumienkę i zakopali go w ziemi, nie 
wiedząc i nie słysząc, że drugie serce wciąż 
jeszcze w piersiach mu biło. 

Został sam na cmentarzu. 
I w nocy obudził się ze snu. 
Odgarnął z ciała wieko trumay i zie- 

mię, jak kołdrę niepotrzebną I wstał u gro* 
bu. Rozejrzał się po mrocznym Świecie bo- 
łeściwemi oczyma i ujrzał błędny ogaik 
przed sobą na ścieżce, którą tylko oczy 
umarłego widzieć mogą. Ruszył w drogę 
zaraz za przewodem drżącego Światełka. 
Szedł prosto naprzełaj, bezdrożem i werte- 
pami, wskroś olbrzymie puszcze i wbród 
przez rwące rzeki. A mało czasu mu to 
zajęło, bo gdy sunął w przestrzeni, prze- 
strzeń płynęła przeciw niemu. Wciąż się 
wymijali w drodze, jak dwa wichry naopak 
lecące. 

I w pewnej stronie znalazł ojcowską 
mogiłę. Na niej prosty krzyż brzozowy. Ję- 
knęło w nim, zaszlochało i rozpękać się 
zaczęło to drugie serce, to po matce. Wy- 
ciągnął krzyż z ziemi, zarzacił na plecy Г 
powlókł się w drogę powrotną, do rodzin- 
nej wioski. Nim kury zapiały stanął przed 
chatą. A w niej Magdalena już spała w u- 
ścisku nowego kochanka. Nie usłyszała 
kroków wchodzącego syna. 

Dopiero, gdy ciężkim krzyżem stuk- 
nął u wezgłowia, gdy westchnął żałośnie z 
umęczenia wielkiego, dopiero wtedy zerwa- 
ła się, budząc gamrata. I oboje usiedli na 
łóżku. W ostatnim rozbłysku gasnącego 
komina ujrzeli krzyż z imieniem Andrzeja 
w czerwonych rękach upiora...   
  

  

  
4 2



  

Nr. 193 (1240) 
` — «ва 

Zycie gospodarcze. 
Woj. nowogródzkie na Wystawie. 

Wystawa Regjónalna, 
Rozmieszczona w jednej tylko sali, 

oznaczonej cyfrą XXXI, XXXII, XXXIII, 
XXXIV, XXXV i XXXVI, zawiera wykresy 
wszystkich Wydziajów Urzędu Wojewódz* 
kiego. Dzięki ciasnocie sala jest przełado- 
wana i nuży negromadzeniem różnolitego 
materjału. Znaczna ilość materjałów zosta- 

+ ła nieużytkowaaa. Sala gustownie ubrana 
tkaninami ludowemi, zielenią i kwiatami. 
Wyjaśnień udziels wojewoda nowogródzki 
p. Beczkowicz przy udziale p. Rogalewicza, 
delegowanego @ urządzenia wystawy. 
Dział Dyrekcji Robót Publicznych przed” 
stawia wykresy drogowe, budowlane i 

wodne. 
W licznych wykresach przedstawiony 

jest wysiłek Rządu, samorządu powiato- 
wego i gminnego nad poprawą drog i za bru- 
kowaniu wsi. Niestety przedstawione 58 су- 
fry tylko za rok 1928. 

Dział drogowy przedstawia się nastę- 
pująco: ogólna ilość dróg — 3.350 klm., 
z nich bitych dróg — 555 klm., czyli 6 
proc. ogólnej ilości dróg. W roku bležą- 
cym będą wykonane Szarwarkiem przepu- 
sty źelazo-betonowe 122 sztuki o 'rozpię- 
tości 515 mir. bież. Zabrukowano 349.000 
mtr. *. na sumę 1.460.968 zł., zażwirowa- 
no dróg — 169 kim. 988.314 mtr. kw., 
koszt — 555.000 zł, Odarniowano: 45.300 
mtr. kw. koszta — 515.000 zł. Profilowa* 
nie dróg — 221 klm. koszta 337.042 zł. 
Cyfry te dokładnie zilustrują ogrom pracy, 
podjętej przez rząd i samorząd w kierunku 
naprawy dróg. 

W zakresie budownictwa ogalotrwa- 
łego na terenie województwa nowogródz- 
kiego jest obecnie 28 betoniarń, które w 
pierwszem półroczu 1928 roku wyprodu- 
kowały: dachówek — 205,300 sztuk., cem- 
browin — 3.330 sztuk, płyt betonowych — 
(chodnikowych) 18857 sztuk, przepustów 
do mniejszych mostów — 6.698 szt., i pu- 
staków — 50.400 sztuk. 

Dalej podany jest wykres porównaw= 
czy kosztu jednego metra 3 Ściany z drze- 
wa — 26 zł. 60 gr. z cegły 30 zł. i z pu- 
staków 18 zł. 70 groszy. 

Dalej rozwój budownictwa prywatne- 
go, które ruszyłó w większości miast wo- 
jewództwa. 

Dział samorządowy, który mieliśmy 
możność widzieć, ilustruje najlepiej roz- 
mach życia gospodarczego samorządu. Dla 
przykładu powiat nowogródzki: wydatki 
związków komunalnych — powiatowych, 
miejskich i gminnych w roka 1925 — 
1.106.000 w 1926 r.—1.339.000, w r. 1927 
—2.128.000 zł. Obok podanć są dane, ilu- 
strujące podział wydatków. Górują stale 
wydatki na komunikację — od 40 do 65% 
budżetów powiatowych. Dalej znowu dane 
cyfrowe o rozwoju kas komunalnych, np. 
obrót kasy powiatowej słonimskiej w r. 
1927—1.078 000 zł., w r. 1928—2.629.000 
zł. Dział zdrowia dał obraz wyczerpujący 
preliminowanych w budżetach r. b. wy- 
datków wszystkich powiatów na asenizację, 
lecznictwo, sanitarjat we wsiach i miastach 
oraz miasteczkach. Oprócz tego fotograifje 
szeregu szpitali, lecznic, ambuiatoryi i t. d. 

Inspektorat weterynaryjny dał masę 
rysunków pomocy weterynaryjnej z pla- 
nem rzeźni, ambulansów oraz punktów 
lekarzy weterynaryjnych, oglądaczów zwie- 
rząt it. d. 

Imponuje swą treścią i wykonaniem 
mapa z zaznaczeniem instytucyj kultaral- 
nych, rolniczych i spółdzielczych w woje- 
wództwie. Barwnie i nadzwyczaj starannie 
opracowany jest ten dział z podaniem 
miejscowości: wynika zeń, że spółdzielń 
mleczarskich jest 96, ilość kontroli obór— 
20, kół gospodyń wiejskich — 23, szkół 
rolniczych—8, kółek rolniczych — 268, 
punktów kopulacyjnych — 157, punktów 
wypożyczania maszyn rolniczych—10, kas 
spółdzielczych—106, domów ludowych—17, 
term wzorowych—7, spółdzielń Iniarskich 
— 3, gospodarstw wzorowych zgórą 100, 
spółdzielń rolniczo-handlowych 8, spół- 
dzielń maszynowych 31, punktów czyszcze- 
nia nasion 68, spółek meljoracyjnych==30, 
zakładów doświadczalnych—3. 

Wykres odbudowy wskazuje imponu- 
jącą cyfrę 51418 budowli. Wykresy z dzia” 
łu leśnego podają obszar lasów, Stan za- 
gospodarowania, ubytek powierzchni leś- 
nych. 

Wykresy z działu rolnego — zasiewy 
i zbiory poszczególnych zbóż. 

Za okres 1924 i 1927 z wykresu wy- 
"nika, że obszar zasiewu pszenicy zwięk- 
szył się o 210%, koniczyny o 325% i żyta 
o 250/0, 

Wykresy ogromnego wzrostu Spół- 
dzielczości we wszelkich gałęziach np. spół- 
dzielń mleczarskich — 1926 r. — 2, 1-sze 
półr. 1928 r.—96; obrót za masło wzrósł 
z 13.000 do 369.105 złot.; Kasy Stefczyka 
za tenże okres 1925—29: z 24 na 98. U- 
dzielono pożyczek: 1925 r. — 357.000 zł., 
1-sze półr. 1928 roku—5.757.397 zł. 

1 pakilonów. 
Wystawa woj. nowogródzkiego roz- 

mieszczona jest w 2 miejscach: w Dziale 
Rolnym i na Wystawie Regjonalnej. 

W Dziale Rolnym jest umieszczony 
całkowicie dział przemysłu ludowego, który 
z braku miejsca nie mógł się znaleść na 
Wystawie Regionalnej. 

Dział Rolny składa się z eksponatów 
rolnych, wykresów, mapek, fotografij, wy” 
robów tkackich, rzemiosła ludowego I t. d, 

« 

Na I-em piętrze rozłożyło swe eksponaty 
Nowogródzkie Towarzystwo Rolnicze; wi- 
dzimy tu mapki, obrazujące organizację 
rolnictwa, spółdzielczości, oświaty i t. d. 
W drodze na Il-e piętro spotykamy się z 
przedstawieniem rozwoju dziennika „Życie 
Nowogródzkie*. 8 

Na Il piętrze na „wstępie rozsiadł się 
Wojewódzki Związek Kółek Rolniczych. 
Udziela objaśnień kierównik Moliński, wska- 
zując na wykresy, na eksponaty rolne, na- 
wiasem mówiąc wcale pokaźnie się przed- 
stawiające. Zebrana jest również spora ilość 
próbek nasion. 

Obok znajduje się Wojewódzki Zwią- 
zek Młodzieży Wiejskiej, pokazujący nam 
wyniki prac Związku w wykresach, swoją 
działalność organizacyjną, podając ilość 
założonych Kół i t. p. 

Jężeli chodzi o rozwój Zw. Kółek 
Rolniczych, to najlepiej to zilustruje dział 
rolniczo-spółdzielczy. Dział ten zostaje 
wprowadzony w życie w r. 1923-im. W tym 
roku założono poletek doświadczalnych— 
54, w r. 1927 już—177, kółek rolniczych 
było w r. 1923—45, w r. 1927 już — 201. 
Jednocześnie Zw. Kółek Roln. współdzia- 
łał przy zakładaniu kas spółdzielczych, oraz 

r. 1926 — 21 mleczarń, w r. 1927 -- 71 

mleczarń spółdzielczych, których w r. 1925 ; 
było — 32 kasy, w r. 1927 — 93 kasy; w 
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włamanie zuchwałej kradzieży 3-ch egzempiarzy 

lazty w Stonimie; 

1 [а Zimmermann. 
deczna. 

Leśne gminy szumskiej pow. wileńsko-trockiego 

że mord ma tło polityczne. 

Poniewieżu.   mleczarń. 
Tak samo rozwijał się Związek Kół 

Młodzieży Wiejskiej, który w r. 1924 miał 
założone 4 koła młodzieży, a członków 86; 
gdy w r. 1928 miał już 128 kół i 3345 
członków. 

Jeżeli chodzi o rozmieszczenie wysta- 
wy nowogródzkiej powiatami, to najbardziej 
starannie i obszernie uwidocznił eksponata- 
mi, wykazami, (próbkami zbóż swój dział pow. 
nowogródzki. Z działu produkcji roślinnej 
specjalnie bogato uwidocznił się okazami 
rezwój kultury Inu, i jako najbardziej rol- 
niczy pówiat o stosunkowo bogatych gle- 
bach wystawił znakomite okazy pszenicy, 
żyta, owsa i jęczmienia. Z prac samorzą- 
dowych obszernie przedstawione są dane 
w zakresie podniesienia stanu dróg w po- 
wiecie. Starania samorządu w tym zakre- 
sle ilustrowane są tablicami porównawcze- 
mi oraz całą masą fotografij. Na całej linji 
widzimy poprawę. 

Pod względem jednak spółdzielczości 
najbardziej rozwinięty jest pow. lidzki. Ma 
on 30 czynnych mleczarń, 26 kas spół- 
dzielczych, około 10 tysięcy| członków kas, 
udzielonych pożyczek przez kasy na 1-sze 
półrocze 1928 r. widzimy z górą 1.500.000 
zł. w porównaniu z r. 1926 —3 kasy, u- 
dzielonych pożyczek 153.000 zł.; mleczarń 
w r. 1926—1. 

Powiat wołożyński jest znów najbar- 
dziej rozwinięty pod względem hodowli Inu 
i wybitnie w nim wzrasta zużycie nawc- 
zów sztucznych: z 10 tonn w 1926 r.—ha 
300 tonn w 1928 r., do dn. 1.VI. 

Jeżeli chodzi o inne powiaty, to pów. 
słonimski odznacza się największym pro- 
centem gospodarstw drobnej własności: 
85,4%, pow. baranowicki spółdzielczością 
mleczarską. 

Wreszcie pow. nieświeski jest najbar- 
dziej rozwinięty pod względem hodewli i 
najbardziej posunięty w pracy mad organi- 
zacją gospodarstw skomasowanych. Wysta- 
wił on okazy zbóż 1 wykresy graficzne z 
tych gospodarstw, wykazujące prawidłowe 
ułożenie płodozmianów, a po okazach są- 
dzić można 6 ich iatensywności. 

Przemysł ludowy. 
Okazale wystąpiło Nowogródzkie Towa- 

rzystwo Przemysłu Ludowego, które, chociaż po- 
wstało dopiero w końcu roku ubiegłego, zgroma- 
dziło już zgórą 1000 eksponatów, częściowo tyl- 
ko wywieszonych w szczupłym lokału, dla Towa- 
rzystwa przyznanym. Szczegółowo wyjaśniają ce- 
le i zadania T.wa oraz wyniki prac Panie woje- 
wedzina Beczkowiczowa i prezesowa Parafjano- 
wiczowa. 1) Najważniejszym zadaniem T-wa w 
utrzymaniu charakteru miejscowego w tym prze- 
myśle, w walce z obcymi duchowi ludności wzo- 
rami tkanin maszynowych. 2) Popieraniu wyro- 
bów farb roślinnych i używaniu ich do farbowa- 
nia tkanin. 3) Pośredniczeniu w spieniężaniu wy- 
robionych tkanin. 

Droga do tego celu — zakładanie ekspo- 
zytur w swoich miastach powiatowych, Oraz po- 
wołanie członkiń-korespondentek te kilka w każ- 
dym powiecie, za pośrednictwem których prowa- 
dzi i prowadzić nadal zamierza pracę, T-wo pra- 
= w ścisłym kontakcie ze Związkiem Ziemia- 
nek i Kół Gospodyń Wiejskich, korzysta ze współ- 
pracy i pomocy wielu SPA społecznych na 
swoim terenie, jak np. Kółka Rolnicze, Związki 
Młodzieży i t. d. 

w sali wystawowej zostało umieszczonych, 
niezbyt dużo tkanin, jednak z tem, że wszyystkie 

najbardzie) ZZ. pochodzące z róż- 
nych powiatów. Prócz tkanin wystawione zostały 
stroje ludowe, paski oraz wyroby ceramiczne, do- 
starczone przez Iwienieckich garncarzy, a SZCZ8” 
gólnie przez p. Dąbrowskiego, który przywiózł 
swoje wyroby z Iwieńca. Na stołach, ładnie u- 
branych tkaninami, rozłożono albumy barwnych 
wzorów tkanin. _ |. 

W sąsiedniej sali prowadzi się sprzedaż wy- 
robów tkackich, znajdujących bardzo licznych na- 
cz. Przyjmowane są również zamówienia. 

a jednej ze Ścian umieszczono tkaniny, zebrane 
wyłącznie przez Koła Gospodyń Wiejskich. Wiel- 
kie zainteresowanie zwiedzających Wystawę budzi 
model chaty białoruskiej, wykonany przez ucznia 

gg białoruskiego w Nowogródku, Romana 
ecko, pod kierownictwem nauczyciela rysuków 

p. Józefa Drozdowicza. [Chata wykonana nadzwy- 
czaj starannie i zawiera nietylko zewnętrzne ce- 
chy charakterystyczne, ale i wewnętrzne urządze- 
nie chaty białoruskiej. 

Z działem przemysłu ludowego sąsiaduje 
szkoła zawodowa dla dziewcząt w Zdzięciole, 
prowadzona przez Sejmik nowogródzki. Szkoła 
wystawiła prace swoich uczenic w postaci tkanin 
i bielizny. Szkoła ta posiada 2 SB omy za po- 
przednie wystawy swoich prąc. Wyjaśnień udziela 

iewiczówna. #   p. Andrus: 

(Tel. od wł. kor. z Nowogródka). 

Dzisiaj o godzinie 6-ej rano z Nowo- 
'gródka wyjechały samochody, biorące u- 

|dział w pierwszym nowogródzkim Okręż- 
inym raidzie samochodowym. Startowało 
15 maszyn i 2 pozakonkursowe: Koman- 
dorska i z lekarzem. Po przebyciu 260 
klm. samochody przybyły do Lidy w po- 
rządku następującym: 

Ford 7 6.1 pp. 
Buick 8 61 
Dodge 4 Bl. g 
Chevrolet 16 6.1 4 
KO ESY, 

Buick 1, który z powodu braku ben- 
zyny utknął 9 klm. od Lidy przybył 

z opóźnieniem 6.23 pp. 
Fiat 15 6.39 4 
Chevrolet 17 6.39 °„ 
Buick 3 6.48 „ 
Ford 20 78 a 
Wippet Komandorski 18 728 „ 
Lokomobile 18 1.20. ip 
Dodge 9 134 » 
Chevrolet 11 1.35 
W drodze z Nowogródka spotkał 

Pawilon Monopoli: Państwowych. 
Mocopol tytuniowy. 

W przerobionym z „Teatru Letniego" 
i odnowionym budynku mieszczą się ekspo- 
naty i pokazy z tej dżiedziny gospodar- 
stwa państwowego, z której nasz skarb 
tak znaczne ciągnie zyski, ogromną część 
budżetu na niej opierając, naa Wzmo- 
żenia się dochodów monopoli jest więc 
kwestją dużej wagi, osiągnąć to wszakże 
chcielibyśmy przedewszystkiem przez jak- 
największe usprawnienie organizacji tych 
przedsiębiorstw państwowych i to właśnie 
z zadowoleniem stwierdzamy w ich pawi- 
lonie na Targach. 

Na pierwszy plan wysuwa się mono” 
pol tytuniowy, najokazalej reprezentowany. 
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o objaś- 
nienia do dyrektora Państwowej Fabryki 
Wyr. Tyt. w Wilnie obecnego właśnie w 
pawilonie p. Romana Zielińskiego, które 
(wyczerpująco) niebawem otrzymujemy. 

Słyszymy więc, że czynne na środku 
wnętrza pawilonu maszyny do wyrabiania 
papierosów, to ostatni wyraz techniki w 
tej dziedzinie. Z niezwykłą satysfakcją do- 
wiadujemy się że jest to zarówno kon- 
strukcja (system Kurkiewicza) jak i wy- 
rób (do najmniejszej śrubki) czysto polski 
pochodzi z fabryki Władysława Paschal- 
skiego w Warszawie. 

Podchodzimy do pierwszej. Jest to 
t. zw. „gllziarka* wyrabiająca w ciągu 7:0 
godzinnego dnia roboczego 250 tys. sztuk 
gilz. Następna, „napychaczka* mapełnia te 
gilzy vel tutki tytuniem wypuszczając 105 
tys. na 7 g. Dalej mamy pakowaczkę kla- 
dącą gotowe papierosy do pudełek jak i 
poprzednia, pakuje 105 tys. na 7 g. Na- 
koniec jeszcze dwie: „sklejarka*, która wy- 
cięte już pudełka skleja, oddając je do na" 
pełniania (do 50 tys. dziennie) i „syśne- 
ciarka“, napełnione etykietą xaklejająca i 
stemplem znacząca. 

Wszystkie odznaczają się nadzwyczaj- 
nie starannem wykończeniem i niezwykłą 
precyzją w pracy, Jest wykluczone abso- 
lutnie, aby jakieś braki mogły znaleźć się 
w handlu. 

Na ścianach dookoła wiszą tablice 
statystyczne. Z nich się dowiadujemy, że 
trzy lata temu własnego materjału tytunio- 
wego produkowaliśmy zaledwie 750 tys. 
kg. rocznie. Obecnie mamy go już 6 milj. 
kg. W 1925-tym osiągnęliśmy z monopolu 
tytuniowego tylko 182,600 tys. W 26-tym 
344 milj., nakoniec, w r. obecnym — do- 
tychczas 372 milj. zł. 

Z fabryk największe mamy w Krako- 
wie i Grodnie. Dalej idzie, Łódź, Mona- 
sterzyska, Warszawa — miasto i Radom, a   po nich Poznań (jedna z trzech tam istnie- 

„Wyniki pierwszego dnia raidu nowogródzkiego. 
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Wiešci i obrazki z kraju. 
Ujęcie sprawców kradzieży w božnicy molo- 

deczańskiej. 
(Telefonem od własnego korespondenta z Mołodeczna). 

Jak już podawaliśmy, w nocy z 21 na 22 b. m. w bożnicy zi dokonano przez 
tory ogólnej wartości 10.000 zł. 

Wczoraj już o godzinie 5 rano całe rzesze mołodeczańskich Żydów zwracały się do komendan- 
ta P. P. o informacje, gdyż lotem błyskawicy rozeszła się po mieście wiadomość, że tory się odna- 

Jak się okazało, w dniu 22 b. m. wydelegowany został do Słonima przod. sł. śl. Grodzki, któ- 
ry wpadł na ślad zawodowych złodziei tor. Natychmiastowe dochodzenie ustaliło przedewszystkiem 
źródło nabycia waliz, a w związku z tem i rysopis złodziei. 

Na stacji w Mołodecznie dowiedziano się, iż podobni osobnicy kupili 4 bilety do Słonima. 
Tam też udał się przod. Grodzki, gdzie bez żadnej już trudności udało mu się aresztować sprawców, 
którymi się okazali: Joel Koziróg z m. Błonie, Josiel Gózko i ich przygodne małżonki: lila Rochel 

Złodzieje wraz z łupem zostali wczorajszym pociągiem sprowadzeni do Moło- 

Tak w Słonimie jak i w Mołodecznie ludność usiłowała ich zlinczować i dzięki tylko stanow- 
czej postawie policji udało się im uniknąć niechybnej śmierci. 

Na wiadomość, że tory naprawdę zostały odnalezione wśród tut. ludności powstała nieopiszna 
radość. Rsbin tut który rozp znał swoją torę zapowiedział, iż w dniu jutrzejszym przy zachowaniu 
odpowiedniego rytuału odbierze torę z posterunku przy udziale całej ludności, oraz przy dźwiękach 
crk'estry cdprowadzi do osieroconej dotąd bożnicy. 

Morderstwo rabunkowe w gminie szumskiej. 
Wczoraj w nocy niewyjaśnieni dotychczas sprawcy zamordowali mieszkańca zaścianka Sudnik, 

Bronisława Milewicza. Mordercy napadli Milewicza 
w odległości pół kilometra od jego zabudowań gospodarskich, zabijając go uderzeniami tępem narzę- 
dziem w głowę. Ponieważ tejże samej nocy skradziono zamordowanego krowę, zachodzi podejrzenie 

Utarczka na pograniczu litewskiem. 
,  Osegdaj na odcinku granicznym. Klowaszy placówki K. O. P-u zaalarmowane zostały odgłosa- 

mi walki, jaka się toczyła po stronie litewskiej. Jak się wyjaśniło, litewska patrol graniczna stoczyła 
formalną bitwę z 2-ma więźniami politycznymi, którzy przed kilku dniami zbiegli z więzienia w 

pech maszynę Lokomobile z księciem Mir- 
skim, od której oczekiwali wszyscy nad- 
zwyczajnych wyników. Zarzucono inną. 
Obsada maszyny grzebała się w glinie, by 
móc dalej kontynuować raid. 

Do Mira, do Stołpców i Wołożyna 
przybyły wszystkie maszyny w dobrym 
stanie. Przed Wołożynem w powiecie lidz- 
kim, gdzie są lepsze drogi rozpoczął się 
konkurs szybkości. Pół klm. od Radunia 
auto Nr. 3 starosty nieświeskiego pana 
Czernowskiego na skręcie zarzuciło, skut- 
kiem czego obsada odniosła szereg obra- 
żeń na szczęście nieznacznych. 

Szybkość maksymalna 60 klm. nie 
była prowizoryczna. Auta jak i kierowcy 
zdali egzamin swojej sprawności, przeby- 
wając całą drogę do Lidy w dobrym sta- 
nie. Panktów karnych mało. Start z Lidy 
dzisiaj o godzinie 10-ej rano w kierunku 
na Słonim i Baranowicze. 

KRONIKA RUDZISKA. 
— Kradzież w mieszkaniu zawiadowcy 

stacji. W nocy z dnia 22 na 23 b. m, w Rudzisz- 
kach w mieszkaniu zawiadowcy stacji została do- 
konana kradzież garderoby na szkodę służącej 
Linkiewicz Heleny, wartości 1000 zł. 

Silne lotnictwo to potęga państwa! 
RABA: Rz EOKA EAZA 

jących) i Wilno, którego magazyn tytuniowy 
wyekspedjował w ciągu swojej niezbyt dłu- 
giej jeszcze działalności wyrobów za 
19,459,353 zł. 35 gr. 

Opieka społeczna zyskuje w рай- 
stwowych fabrykach tyt. ciągle nowe „sta* 
cje opieki nad matkam i i niemowlętami. 
W roku 1926 było ich 30; obecnie przy 
wzrastającej stale liczbie istniele już 147. 

Monopol spirytusowy. 

Dziękując p. Dyrektorowi przecho. 
dzimy do innych działów. W spirytyso- 
wym czynny jest właśnie pokaz rozlewania 
spirytusu. Tu ciekawa jest organizacja ca- 
łej pracy, b. Sprawna. Na prawo w rogu 
na półkach liczne chemikalja w słoikach— 
to przegląd produktów koniecznych przy 
każeniu spirytusu, wyrobie lakui wytwa- 
rzaniu laku do zaklejania butelek. Powyżej 
ciekawe tablice statystyczne przedstawia- 
jące ilość i jakość oraz miejsca (takiego 

z stanu konsumpcji spirytusu w 
aju. 

Monopol solny i meńnica. 

Na zakończenie jeszcze dwa działy 
monopolu państwowego względnie przedi 
siębiorstw Państwa, to wydobywanie soli i 
mennica. Pierwsza wzmaga się niezwyczaj- 
nie z roku na rok wrąz z wzrostem kon- 
sumpcji. Różnica pomiędzy rokiem zesz- 
łym, a 26-ym np. — ogromma. Dość przy- 
toczyć, że w samym przemyśle spożycie 
soli powiększyło się Oo mniej więcej w 
27 milį. zł. niż w 26-ym. Poczynione zo- 
stały znaczne inwestycje (nowe maszyny), 
zapotrzebowanie krajowe pokryliśmy w zu- 
pełności, dając już coś niecoś na eksport. 

Mennica wystawiła piękne medaljony, 
plakaty etc. Szkoda, że trudno O informa" 
ej co do jej działalności. 

Dekorował pawilon nader  estetycz- 
nie p. Wacław Ludwicki z Warszawy, je” 
den z najwybitniejszych naszych dekorato- 
rów wystawowych, którego dekoracje na 
Targach poznańskich i lwowskich zyskały 
ogólne uznanie. 

Radjo na Targach Północnych. 
W dążeniu do stałego ożywiania programów 

radjostseja nasza zapowiada na sobotę dwie atrak- 
cje. Od godz. 17 min. 50 do 19 dla publiczności 

A odegrana zostanie w muszli w ogrodzie 
po-Bernardyńskim groteska, która pokaże widzom 
wesołe ulisowe życie zespołu radjowego w 
czasie próby przed mikrofonem. Wieczorem nato- 
miast odbędzie się pierwszy z trzech katowic! 
koncertów symfonicznych na terenie Targów, wy- 
konany przez najlepsze siły miejscowe. Program 
koncertu zawiera. m. in. dzieła Moniuszki i Kar- 
łowicza. W razie niepogody zudycja wesoła prze- 

  

Państwowych. Kęmcert natomiast odłożony zosta-   nie na niedzielę wieczór. Wstęp na koncert i au- 
dycję bezpłatny: 

Ba if 
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1 wojewódzkiej inspekcji pow. dit 
nieńskieg. | 

We środę 22 b. m. p. wojewoda wi- 
leński Wł. Raczkiewicz udał się samoche- 
dem w towarzystwie naczelnika wydziału 
bezpieczeństwa p. Kirtiklisa, dyrektora ro- 
bót publiczaych p, Siła-Nowickiego, inspek- 
tora Policji Państwowej p. Praszałowicza 
oraz sekretarza osobistego p. Staniewicza 
na inspekcję powiatu dziśnieńskiego. 

drodze do Giębokiego p. wojewo- 
da przeprowadził lustrację urzędu gminne- 
go w Mickunach, posterunku P. P. w Ła- 
waryszkach i urzędu gminnego w Duniło- 
wiczach. Na granicya pow. postawskiego i 
dziśnieńskiego spotkał p. wojewodę staro- 
sta Dziśnieński p. J.nkowski. Po przyby- 
ciu do Głębokiego p wojewoda udekoro- 
wał Krzyżem Zasługi p. Heenę Jacynową 
dzialaczkę na polu oświatowem oraz rol- 
ników p. Jana Pietroszkiewicza i p. Piotra 
Gintowta-Dziewałtowskiego, 

Dalej p. wojewoda odbył konferencję 
z kierownikami urzędów i władz niezespo- 
lonych oraz przyjął koiejao delegację: Ra- 
dy miejskiej, organizacyj społecznych oraz 
przedstawicieli duchowieństwa wszystkich 
wyznań. Następnie p. wojewoda wziął 
udział w uroczystości poświęcenia nowo- 
wybudowanej elektrowni miejskiej. O godz. 
1.ej wieczorem społeczeństwo miejscowe 
podejmowało p. wojęwodę obiadem. 

Dnia 23 b. m. t.j. w drugim daniu 
inspekcji p. wojewoda dokonał lustracji 
posterunku P. P. w Łasicy. We wsi Zale- 
sie ludność miejscowa z wójtem gminy na 
czele spotkała p. wojewodę przy wjeździe 
do wsi, ofiarowując chleb i sól. Przemó- 
wienia powitalne wygłosili duchowny pra- 
wosławny i rabin. Po dokonanej inspekcji 
gminy p. wojewoda zwiedził nowowybudo- 
wany budynek posterunku P. P. W drodze 
do Dzisny w m-ku Łużki samochód p. 
wojewody był eskortowany przez banderję 
osadników wojskowych. 

W Łużkach przed urzędem gminnym 
p. wojewoda przyjął raport wójta, komen- 
danta Strzelca" miejscowego oraz komen- 
danta straży ogniowej. Po lustracji urzędu 
gminnego p. wojewoda zwiedził koszary 
K. O. P., straż ogniową, świetlicę Strzelca, 
kancelarję sejmikowego agronoma rejono- 
wego, kasę spółdzielczą, kółko rolnicze, 
mleczarnię spółdzielczą i lokal Stowarzy- 
szenia Młodzieży Polskiej. Podczas przejaz- 
du p. wojewody przez. ulicę miasteczka 
ustawiona była warta honorowa z człon- 
ków oddziału Strzelca i straży pożarnej. 
Z Łużek p. wojewoda udał się do m. Dzis- 
ny nad Dźwiną. Po wjeżdżaniu do miasta 
p. wojewoda został owacyjnie powitany 
przez tłumnie wyległą na ulice ludność z 
burmistrzem p. Puciatą na czele. Przy 
dźwiękach orkiestry straży pożarnej przed- 
stawiciel ludności chrześcijańskiej Oraz ra- 
bin miejscowy imieniem mieszkańców ży- 
dów wręczył. p. wojewodzie chleb i sól. 
Następnie p. wojewodą zwiedził szpital 
sejmikowy z zorganizowanym przy nim 
punktem jaglicznym, ochronkę dla dzieci i 
strażnicę K, O. P. Po przeprowadzeniu 
lustracji odcinka granicznego pod Dzisną 
p. wojewoda wziął udział w obiedzie wy- 
danym na jego cześć przez miasto. 

Po obiedzie p. wojewoda przyjmował 
liczne delegacje poczem o godz. 9 wiecz. 
udał się w dalszą drogę. 

Podczas całej inspekcji p. wojewoda 
interesował się postępem prac dokonywa- 
nych na terenie przez władze państwowe, 
samorządowe i organizacje społeczne, wglą- 
dał w potrzeby ludności oraz badał stan 
urodzajów. 

ynik: inpekcji: ministojalnej žy Wil. 
Dyr. Kolejowej, 

Minister Komunikacji inż, Kuhn prze* 
prowadził ostatnio dwudniową inspekcję 
Wileńskiej Dyrekcji Kolejowej na Szlaku 
Brześć—Stołpce — Baranowicze— Białystok 
—Lida—Wilno—Łapy. 

Pan minister w towarzystwie prezesa 
Dyrekcji Wileńskiej inż., Staszewskiego prze- 
prowadził inspekcję odcinków kolejowych, 
lustrując jednocześnie ważniejsze objekty 
kolejowe. 

Inspekcja dała naogół wynik zada- 
walniający. Stwierdzono jedynie anormal- 
ny stan pod względem braku dostatecznej 
ilości mieszkań dla pracowników kolejo- 
wych. Dlą usunięcia tej anomalji p. mini- 
ster obiecał poczynić starania o wyjedna- 
nie odpowiednich kredytów na budowę 
specjalnych domów mieszkalnych dla pra- 
cowników kolejowych. 

Czad rosyjski. 
Zwiedzając pilnie jkina, omijałem zwykle 

Picadilly, bo = to nie po drodze, i Dadis, mi 
nie odpowiadał. SE zdarzył, że zaszedłem 
na Kochankę oficera ochrany i zapy- 
tywalem sam s'ebie, rozglądając się w koło, gdzie 
jestem? Że nie widziałem ani jednej chrześcijań- 
skiej twarzy, to mię nie dziwiło, i zważywszy pro- 
pagandę źe sceny, to i lepiej. Ale program! Jaki 
cel pokazywać ideał bohatera w prowokatorze i 
oficerze ochrany, który przystaje do rewolucjonis- 
tów? A przytem dla atrakcji, pienia rosyjskie na- 
rodowe, o Matuszce i tęsknocie, tak charaktery- 
styczne, że polskie słowa aż rażą. Ale widać me- 
ladje lube wzbudzają wspomnienia w stucha- 
czach, bo oklaski wybuchają za każdą produkcją 
żywiołowe. Co się im przypomina? Te nadzwy- 
czajne swobody jakich używali pod rządem rosyj- 
skim? Ciekawe, ciekawe... Ale czy wskazane pro- 
z takich rzeczy w Wilnie, to wielkie py- 
nie. ;   

niesiona będzie z muszli do pawilonu Monopoli į 

Kiniarz: 

Popierajcie Ligę 
Morską i Rzeczną!
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Sobota 

25 
sierpnia, 

Dziś: Ludwika. 
Jutror M. B. Częstochowsk. 

Wschód słońca-g. 4 m. 07 
Zachód | g. 18 m.36 

METEOROLOGICZNA. 

— Spostrzeżenia Zakładu Meteorologi- 
cznego U. S. B. z dn. 24. VIII. b. r. Ciśnienie 
średnie w milimetrach 759. Temperatura średnia 
>+150C, Opad w mil metrach 6. Wiatr przeważają. 
cy północno-zachodni. Półpochmurno. Maksimum 
na dobę+-180 C. 

sndencja barometryczna: 

  

wzrost ciśnie- 

GSOBISTE. 

—Wyjazd muftiego mszułmańskiego. Mufti 
muztlmański dr. Jakób Szynkiewicz wyjechał z 
Wilna do Jugosławii w sprawach swego wyzna- 

nia. ы 

‚ — — Urlop wypoczynkowy. Z dniem wcżo- 
rajszym prezydent miasta mec. Folejewski roz- 
= przerwany w swoim czasie urlop wypoczyn- 

wy. 
Zastępstwo objął wice- dent p. W. Czyż. ją ce-prezydent p. 

— Przyjazd wycieczki. W pierwszych dniach 
września przybywa do Wilna 35 członków organi- 
zacji Przysposobienia Wojskowego z Przasnysza 
ze starostą tamtejszym na czele. 

Wycieczka nosi charakter krajoznawczy, 
— Nowy zakład leczniczy. W dniach Ostat- 

nich władze miejscowe w osobach naczelnika 
Wydziału Zdrowia Publ. Urz. Wojewódzkiego d-ra 
Kozłowskiego oraz jego zastępcy d-ra Przyjał- 
kowskiego otworzyły i oddali do użytku pu- 
blicznego lecznicę potožniczo-ginekologiczną, na- 
leżącą do 5-ciu wileńskich lekarzy specjalistów. 

Lecznica mieści się w nowowybudowanym 
specjalnie w tym celu gmachu przy ul. M. Pohu- 
lanka Nr. 19. Urządzona jest z komfortem i od- 
powiada wszelkim wymogom nauki i higjeny. 

Tak zewnętrznie, jak i wewnętrznie leczni- 
ca sprawia wrażenie estetyczne i b. miłe. 

nia. 
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KRONIKA. 
Powitąć więc należy z uznaniem inicjaty- 

wę p.p. lekarzy, którzy, naszemu miastu przyspo- 
żyli tak wzorowo urządzony zakład, służący do- 
bru społecznemu. 

WOJSKOWA. 
— Dodatkowe komisje poborowe. 5 wrze- 

śnia b. r. w lokalu przy ul. Bazyljańskiej 2 odbę- 
dzie się dodatkewe komisja lekarsko-przyglądowa 
dla wszystkich tych mężczyzn stale zamieszkałych 
na terenie m. Wilna, którzy z jakichkolwiekbądż 
powodów we właściwym czasie nie stawili się na 
komisję przeglądową. 

— Wyjaśnienie w sprawie instruktorskiego 
kursu przysposobienia wojskowego. W związku 
z często zdarzającemi się wątpliwościami, co do 
zaliczenia 6-cio tyoodniowego instruktorskiego 
kursu przysposobienia wojskowege—władze woj- 
skowe ostanio wylaśniły, iż kurs powyższy nale- 
ży uważać, jako odbycie jednego ćwiczenia w re- 
zerwie. Odnośne o tem adnotacje w książeczkach 
wojskowych winne poczynić Powiatowe Komendy 
Uzupełnień. : 

„— Wcielenie do wojska rocznika 1907 r. 
Jak się dowiadujemy, wcielenie do wojska roczni- 
ka 1907-go nastąpi w ciągu września. Poczynając 
od TAX b. r. rozsyłane będą imienne karty z 
oznaczeniem terminu zgłaszania się do oznzcczo- 
nych formacyj wojskowych. 

— Zasiłki dla rezerwistów. Referat Woj- 
skowy we m. Wilna przystąpił do wypła- 
capia zasiłków rodzinom rezerwistów, którzy 
ostatnio odbyli ćwiczenia. 

Zasiłki wypłacane są w normach następują- 
cych: rezerwista mający na utrzymaniu jedną 
osobę—90 gr. dziennie, 2 osoby—1.10 gr. dzien- 
nie. Rezerwista, zaś mający na utrzymaniu 3 i 
więcej osoby 1.30 gr. dziennie. 

Z POLICJI. 

— Inspekcja powiatu mołodeczańskiego. 
W dniu wczorajszym wyjechał do Mołodeczna ce- 
lem przeprowadzenia inspekcji, naczelnik Woje- 

bd zn Urzędu Śledczego nadkomisarz Dister- 
off. 

Z KOLEI. 
— Zmiana na stanowisku naczelnika Wy-   

    

  

działu Drogowego. Naczelnik Wydziału Drogo- ! 

       
   JERXR WwILESSKI 

wego Wileńskiej Dyrekcji Kolejowej inż, Bystrza- 
nowski przeniesiony został na równorzędne sta- 
nowisko do Krąkowa. Na jego miejsce- mianowa- 
ny został inż. Mazurowski z Dyrekcii Radomskiej, 
który z dniem onegdajszym objął urzędowanie. 

SPRAWY ROLNE. 

— Z posiedzenia Okręgowej Komisji Ziem- 
skiej. W dniach 22 i 23 b. m, odbyły się jawne 
posiedzenia Okręgowej Komisji Ziemskiej. Na 
posiedzeniach tych między innemi zatwierdzono 
cały szereg projektów scalenia gruntów w p0- 
szczegółnych powiatach województwa wileńskiego 
i szereg spraw, traktujących 0 zniesieniu służeb- 
ności pastwiskowej  obciążającej poszczególne 
dobra ziemskie na rzecz wsi i folwarków położo- 
nych na terenie tychże powiatów. 

NADESŁANE. 

— Szkoła oem im. J. Montwiłła. 
Zarząd Wileńskiego T-wa Muzycznego „Lutnia" 
podaje do wiadomości zainteresowanych, „że we 
wrześniu r. b. nastąpi otwarcie Zawodowej Szko- 
ły Organistów im. Józefa Montwiłła. 

Szkoła mieścić się będzie w lokalu T-wa 
„Lutnia”, które otrzymało od Ministerstwa W. R. 
į O. P. koncesję na prowadzenie tej szkoły. 

Przewidywane są trzy kursy; na pierwszym 
wykładane będą następujące przedmioty: 1) Reli- 
gia, 2) Gra fortepjanowa, 3) Zasady muzyki, 4) Sol- 
feggio, 5) Język łaciński (czytanie), 6) Rubrycela, 
T) Początki śpiewu gregorjańskiego, 8) Język 
polski: 

Szczegółowych informacyj o szkole udzielać 
będzie prof. Władysław Kalinowski codziennie od 
g. 2—t (Oranżeryjny 3) i Sekretarjat T-wa „Lut- 
nia* w poniedziałki i czwartki od g. 8—9 wiecz, 
(Ad. Mickiewicza 6). 

  

RÓŻNE. 

zebranie piekarzy żydowskich, na którem uchwa- 
lono zmniejszyć cenę chleba © 5 gr. za kilogram. 

— Zakończenie spisu wyborców. W dniu 
wczorajszym został zakończony spis wyborców 
do Izby Przemysłowo-Handlowej w Wilnie. . Wy-     
bory do Izby prawdopodobnie odbędą się w dru-   — Zniżka cen chleba, Onegdaj odbyło się |:   2 giei połowie października r. b. Ogólną ilość wy- 
orców sięga 60 tys. osób. 

  

Teatr i muzyka. 
TEATR POLSKI (sala „Lutnia“), 

— Ostatnie występy Marji Malanowicz- 
Niedzielskiej. Dziś i jutro odbędą się dwa ostat- 
nie występy Marji Malanowicz-Niedzielskiej w ko- 
medji G. Zapolskiej „Żabusia”, która dzięki do- 
skonałej grze całego zespołu cieszy się niesłabną- 
cem powodzeniem. 

— Występy sióstr Korzeniewsti.h. Świet- 
ne tancerki siostry Korzeniewskie występują co- 
dziennie w Teatrze Polskim z efektownym pro- 
graniem, składającym się z najnowszych tańców 
ekscentrycznych. Produkcje taneczne sióstr Ko- 
w: odbywają się po przedstawieniu 

„Zabusi“. 
— Z T-wa Muzycznego „Lutnia*, Próby 

chóru mieszantgo T-wa Muzycznego „Lutnia* od- 
bywają się w poniedziałki czwartki odg. 7 wiecz. 

Zapisy kandydatów do chóru oraz podania 
do zaw. szkoły organistów im. J. Montwiłła przyj- 
muje sekretarjat T-wa w poniedziałki i czwartki 
od g. 8 — 9 wiecz. (A. Mickiewicza 6). 

TEATR REDUTA (na Pohulance). 
— Dziś po raz drugi i ostatni baśń drame- 

tyczna L. Rydla, „Zaczarowane Koto“, woryginal- 
nej inscenizacji Reduty. 

Jutro—w niedzielę tragedja Stefana Żeromskie- 
go — „Sułkowski*. Postać tytułową kreuje Jul- 
jusz Osterwa. Iare postacie odtworza: E. Scibn- 
rowa, T. Białkowski, S. Butkiewicz, Z, Chmielew- 
ski, W. Gasiński, ]. Karbowski, | Klejer, St. Le- 
rewicz, K. Pągowski, M. Pill, W. Scibor, J, Wzsi- 
lewski, L. Wołłejko, K. Vorbrodt. 

Oprawa sceniczna Iwa Galla. Ubiory wyko- 
nano w pracowniach Reduty. ы 

Początek przedstawień punktualnie o godz. 
20-ej. B'lety w cenie od 50 gr. do 5 zł. wcześniej 
do nabycia w kasie wejściowej Targów Północ- 
nych — a wieczorem od godz. 17.30 w kasie te- 

°° ою М. 
— Zgos z powodu ataku serca. 

Dnia 23-go b. m. w hału hotelu „Georges“ 
zmarł na atak serca hr. Tadausz Roztwo- 
rowski. Lekarz stwierdził zgon. 

— Zatru:ie 7 osób gazem. Dnia 24 
b. m. przy zauł. Oszmiańskim 2 w mie- 

    

   
Nr. 193 (1240) 

szkanlu na pierwszem piętrze zatruli się 
gazem świetlnym wydobywającym się z roz- 
kopanej jezdni: Fejgiel Sora, Fejgiel Pejsa, 
Feiglel Izaak, Fejgiel Rywa, Wasilewska Jó- 
zefa, zam. w domu Nr. 13 w sklepie To- 
bjssza Grynsztejns; również zatru? się Hirsz | 
Zylbert zam. Nowogródzka 5. Przybyło pę  - 
gotowie po udzieleniu pomocy 5 pierw 
szych pozostawiło w domu zaś Zylberta w 
stanie cężkim odwiozło do szpitala żydow- 
skiege. Rura gazowa została zabezpieczona ! 
przez monterów gazowni. 

— Krewki umysłowo chory. Dnia 23 bm. « 
został zatrzymany osobnik chory umysłowo, któ- 
ry uderzył ks, Januszewskiego w twarz, Chorego 
odstawiono do szpitala Św. Jakóba. Nazwiska о- 
sobnika ustzlić nie dało się. 

— Znowu zderzenie auta z dorožką. Dnia | 
23 b. m. na ul. Kościuszki, na stojącą dorożkę” 
Nr 422 najechał autobus Nr 14343 prowadzony 
przez szofera Michała Szablewskiego, zam. Kra- 
kowska Nr 45. Dorežkerz Adam Anderowicz oraz 
koń doznali lekkich obrzżeń. Szofera zatrzymano. 

— Konkurent<a monopolu państwowego. 
Dnia 23 b. m. w mieszkaniu Owsieja Szapiro Nie- 
miecka 11 odnalezono 400 szt. papierosów zyo- 
bionych z tytoniu przemycanego. Dochadzenie u- 
staliło, iż papierosy tę są własnością Chasi S< bol 
zam. Żydowska 5, która je u Szapiry ukryła. 

Rozmaitości. 
Aeropiany w walce z komarzm). 
Dla przeciwdziałania szerzeniu się malarji, 

rząd Stanów Zjednoczonych podjął energiczną 
walkę z komarami, używając do ich tępeniaaero- | 
planów. W okresie wylęgania się poczwarek ko- \ 
marów całe eskadry wojskowych aeroplanów roz- | 
poczynają regularną wojnę przeciw roznosicielom | 
malarji. W tym celu aeroplany zostają zaopatrzo- | 
ne w specjalne aparaty, które podczas przelotu 
nad bagniskami rozsiewają rozproszkowany siar- 
czan miedzi. 

W ten sposób wykluwające się poczwarki 
komarów wnet natraflają na całe pola zabójczej 
dla nich trucizny i natychmiast giną. W kołach ° 
fachowych panuje przeświadczenie, źe w ten spo- 
sób prowadzona walka przyczyni się w ciągu pa- | 
ru lat do zupełnego wytępienia komarów, a tem- | 
samem do zmniejszenia sią wypadków zachoro- | 
wań na malarję. : 

  

A
 
a
 

  
  Od dnia 24 do 28 sierpnia 19: 

нр uŁcgni | Miłość ubogiego młodzieńca 
28 r. włącznie będą wyświetlane filmy: 2505 

(Łówca posagowy), dramat w ZAKŁADY BUDOWY MŁYNÓW 
wytwórnie maszyn i odlewnie 

  KINAS 

DOKTOR MEDYCYNY 

  

  

film p. t. 

„ИМА 
Mickiewicza 22. 

W rolach gl: 
Lissi Arna, Msx Maximilian i Lonisa Waldera 

GŁOSY PRASY: ... Potężny film, który pierwszy od dłuższego czasu osiągnął niezatarte wrażenie..., 
„„ Film ten jest piękny i wielki, będzie pomnikiem sztuki filmowej. .. 
«« Stanowczo winno się 

Jack Trenor, 

ten film widzieć, gdyż należy do arcydziel.... 

  

| й 10 aktach podług powieści O. 
| Kaltnralno Oświatowy Feuillet'a. Reżyserował G. Ravel. W rolach głównych: Włośzimierz Gajdarow, Suzy 

SALA MIEJSKA Vernon i Maly Deleshaft. Akcja rozgrywa się na tle najpiękniejszych zakątków Francji. 
Nadprogram: „Miły wnuczek*, kom. w 3 akt. Orkiestra pod dyr. p. WŁ. Szczepańskiego. (Ostrobramska 5) Kasa czynna od g. 5.30, w niedziele i święta od g. 3.30. Początek seansów 0.g. G-ej, w niedziele 

i święta o g. 4-ej. Następny program: „Wróbełki* w roli głównej Mary Pickford. 

Kino-Ted: Największy superszla- a : 2 Ž ° тар °° МовНа №ехплапево Żołnierza 
ннып8 Monument. dramat miłości i egzaltacji podług powieści ANDRZEJA STRUGA. W rolach 

„9 głównych MARJA MALICKA. MARJA GORCZYNSKA, HALINA HULANICKA, JERZY 
Wileńska 38 "| MARR, JERZY LESZCZYŃSKI, KAZ. JUSTJAN. Akcja rozgrywa się w Krakowie, Warszawie, leńska ° w Rosji, na Krymie, na froncie wojennym, wielotysięczne zastępy wojsk polskich i atmji czerwonej. 

Dla młodzieży dozwolone. Każdy powinien zobaczyć. Ostatni seans o god. 10.15. 266: 

KINO Dziś potężny ZDRAD A zaa” ha tle głośnej powieści „Ko- 

  
Początek seansów o godzirie 5.30. Ostatni o 10.25. 2669 

"Kino | 100 sosie sceny eigai mn sake Jadwiga Smosarska 
° Мевай У | Junosza Stępowski, Nózet Wezyn, zet Świcki, Wanda Otewina wianie ście 

” LEO BEL- STRZ AL (Na bezdrożach życia), dramat erotyczny w 12 akt. Rzecz | Wielka 42. MONTA dzieję się w Warszawie i Łodzi. UWAGA: Film ten stwó- 

Kino Kolejowe) film sezonu p. t. 

„Ognisko“ 
Kobok dworca 
kolejowego). 

i 

| Dziś najciekawszy 

| 

rzony dla reprezentacji sztuki filmow. Polski zagranicą. Począt.—3.30, ost. seans 10.30. Ceny nie podwyższ. 

Skazańcy (Wielka tragedja wykolejonych). Wstrząsający 
dramat współczesny w 8-miu dużych aktach, 

reżyserji mistrza ekraau — RUDOLFA MEINERTA. W rolsch głównych: ALBERT STEN- 
RUCK, EUGENJUSZ KLOPFER, MAŁGORZATA SCHLEGIEL, ERICK KAISER TIETZ, 

HERMAN PICHA i FRYDA RICHARD. Rzecz dzieje się w Wiedniu i Berlinie. 
Początek seansów o godz. 6, w niedziele i święta o 4 popołudniu. 

„LECHJA” 
Sp. Akc., dawn. Kujawski, Milewski i S-ka. 

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 według najnowszej techniki, KAMIENIE FRANCUSKIE 
i SZTUCZNE, MOTORY ROPOWE, NA GAZ SSANY, MOTORY ELE- 

A. GREG 
Choroby weneryczne i skórne, 
Elektroterapia,  diatermja, 

słońce górskie. 

Mickiewicza 12 
róg Tatarskiej. 

Prrylmuje 9—2 1 5—7, 2151 

Mr. Benigsiery 
  

      

KTRYCZNE i MOTORY DIESLA z gwarancją ekonomicznego zużycia | 1 SKÓRNE PERI, 
ropy, MŁYNKI PRZENOŚNE, TURBINY WODNE syst. FRANCIS'A, TUR- 9—12 I 4—8. 
BINY WIATROWE, TRYJERY, kompletne urządzenie elektrowni i dosta- Mickiewicza 4, 
wa wszelkich maszyn elektrycznych. Maszyny do wyrobów betonowych | e, 1050. WZ.P.39 _ 2150 
i ceramicznych. Budowa ołejarni. Młocarnie parowe. Masa do nalewa- 

nia kamieni młyńskich. DOKTÓR 
Przedsta- Zjednoczone Fabryki Maszyn, dawn. 

wicielstwo U N J A ё C. Blumwe i Šyva. w Rica BKUMOWIGZ 
Specjalna fabryka TARTAKÓW i MASZYN do OBRÓBKI DRZEWA 

nsjaowszej konstrukcji, przewyższających wyroby zagraniczne. 
Na żądanie wizyty inżynierów. 

Liczne referencje odbiorców. 

  

Prospekty i kosztorysy bezpłatnie. 

WYGODNE WARUNKI KREDYTOWE. 

Okazowe maszyny wystawiamy we własnym lokalu — ml. Ostrobramska 29. 
2550—2 

Choroby weneryczne, syti | 
lis i skórat. 

Wielka 21. > 
Od9—113—7. (Telef.921) 

2436 

  

KINO 

„LUX 
Mickiewicza 11. 

Dziśj Potężny dramat tajników seca MOTTO: Pragnienie miłości i żar krwi okszały się 

Sonata Kreutzerowska w. 
w-g nieśmiertelnego arcydzieła genialnego I. [Wa Tołstoja. Akcja fllma pełna życia i 
werwy trzyma widza w ciągłem napięciu. W roli „Nataszy* EWA BYRON. 

pożądaj), 
silniejsze, niż więzy obowiązku! 

Piękny OŚRODEK 
o pszenicznej glebie, obsza- 
ru 150 ha z inwentarzem lub 
bez, sprzedamy dogodnie 

Wileńskie Biuro 
Komisowo-Handlowe 

2670 | Mickiewicza 21, tel. 152.   
  

Sprzedaż (rIQWA | Węgla 
Kościałkowski i S-ka, 

Gdańska 1, tel. 8-31. Bank 
Ludowy. 2674 

  

BEZPŁATNIE 
przyjmujemy zgłoszenia na 
sprzedaż majątków, folwar- 

ków, kolonij i domów 

Wileńskie Biuro 
Komisowo- Handlowe       

1. KAŻLAŃ 
Choroby wezerycztee 

i skórne. 
UI. Wileńska 11, tel. 640. 
Od2—5-ej. W.Z.P. 13. 2397 

CYRK 
Wileńska 42   Garkawienko (mistrz Świata) 

PRZETARG. 
Dyrekcja Kolei Państwowych w Wilnie niniejszem ogła- 

sza przetarg nieograniczony na wykonanie murów z przykry- 
ciem dachów następujących budynków 2 domów mieszkalnych 
na st. Stołpce I dworca na st. Janów z materjałów przedsię- 
biorcy, hali Mariai i elektrowni ma st. Brześć z cegły i że- 
laznego wiązania dachowego Dyrekcji L innych materjałach 
przedsiębiorcy, oraz wieży ciśnień na st. Orańczyce bez zbior- 
nika z cegły dyrekcyjnej i innych materjałów przedsiębiorcy. 

Warunki przetargu, rysunki, ślepe kosztorysy i warunki 
ogólne, oraz bliższe szczegóły można otrzymać w W;dziale 

wym Dyrekcji K. P. w Wilnie, przy ul. Słowackiego 2, 
«uje piętro, pokój Nr 3 w dnie urzędowe w godzinach od 

9-ej do 12-ej za opłatą 10 zł. za komplet od objektu. Ž 
Oferty winny być nadesłane lub złożone do specjalnej 

skrzynki znajdującej się w Prezydjum Dyrekcji do godziny 
12-ej dnia 5 września r. b. 

Wadja w wysokości: na każdy dom w Stołpcach po 2.500 
zł, na dworzec na st. Janów 1.800 zł, na halę wagonową 
2.500 zł, na elektrownie w Brześciu 1.500 zł. i na wieżę ciś- 
nień na st. Bone 1.500 zł. winny być złożone w sposób 
ustalony przez Ministerstwo Skarbu w Kasie Głównej Dyrekcji 
łub przekazane do P.K.O. na rachunek Dyrekcji, Kwit zaś o 
złożeniu wadjum winien być dołączony do oferty. 

DYREKCJA K. P. w Wilnie. 

Ecole Pigier de Paris 
Pensjonat dla młodych panien w pobliżu Paryża (20 min.). 
Dobre odżywianie, świeże powietrze. Avenue 11, No- 
vembre 18. LA VARENNE (Seine). Stenografja, 

handlowość i język francuski. 1890 

  

"BE Przy zakupach prosimy naszych Sz. Czytelników powoływać się na ogłoszenia w „MKurjerze Wileńskim. 

Godziennie wielk program atrakcji 
Rasso (Łotwa), 2) Czikosz (Węgry) contra Pugacz (Białoruś), 3) Wali góra (Pomorze) contra 

Bilety w kasie cyrku. 

walka aż do rezultatu. 

Początek o g. 8 w. 

i dalszy ciąg walk zapaśniczych. Dziś decydująca 
1) Helczer (żyd. atleta) contra 

2672 

  

Ceratę i inną. 

2615-5 

poleca wyłącznie po cen 

Linoleum i dywany 
meblową, stołową 

J. Wildsztejn 

krajowe 
i zagraniczne. 

Brezent ppzenakelny 
Gobeliny 
Wojłok do drzwi, 

Wycieraczki io n6z. 
Kalosze,šniegowce 

do mebli 
i drelichy do materaców. 

i inne wyroby gumowe. 

ach fabrycznych 

Wilno, Rudnicka 2 

  

  

ieniężne loku- Sumy em; wyko 'i 
dogodnie. 

Dom H/K. „ZACHĘTA*   Mickiewicza 1, tel. 9--05. 
2666 0 

Telefon 11-17. 

Wy sti ktoby wiedział 
| , O miejscu za- 

mieszkania  Apolinarjusza- 
Feliksa Sobolewskiego, sy- 
na Szymona i Agnieszki, 
ostatnio zameldow. w r.1921     

Internat 72,0: 
rozpoczął zapisy nowowstęp 
jących uczniów. Ul. Zarzec 
na 5-a m. 2. 2663 

w Inowrocławiu, uprasza się 
o podanie informacji do 

.. Konsystorza Wil. Ewangel.- 
„- Reformow. Wilno, Zawalna 
4 Nr, 11. 2665 

  2555-0 

z rutyną wspólni- 
Poszukuję ka—czkę do pro- 
wadzenia biura podań z ma- 
łą gotówką, albo z miesz- 
kaniem i maszyną. Posia- 
dam absolutnie wszystko. 
Oferty pod „Uniwersal* do 
Adm. „Kur. Wil.* 2673 

  

Majątki ziemskie 
posiadamy do sprzedania w 

wielkim wyborze. 

Wileńskie Biuro 
Komisowo-Handlowe 

  

mam 
powszechną. Łaskawe zgło- 
szenia do Adm. „Kurj. Wil.” 
Jagiellońska 3.     Mickiewicza 21, tel. 152. 

  

2554-1 

Perfumy m wagę | 
48 różnych zapachów 

Polski skład apteczny 

Farm. Władysława Trabiłły 
Ludwisarska 12, róg Tatarskiej. 

2565-6 

POSZUKUJEMY 
15.000 złot. pod hipote- 
czne zabezpiecz. na bar-' 
dzo rertowny interes, 

Dom H.-K. „ZACHĘTA* 
Mickiewicza 1, tel. 9 05 

Wasdiyika |-"Q7 757 Akuszerka 
WYKWALIFIKOWANA Pianina Marja Brzezia 

Poszukuje pracy. | spojenie, Ul. Mišnos 
Zawiadomić piśmien- | 24—9. Estko. 
nie: ZWIERZYNIEC, 
ul. Moniuszki 6-10. 

GP 

Poszukuję posady 
ukończoną szkołę   

l ulonų książkę z: 

Й) а, „нуё. е 
Jskoba Buszmaka, zam. w 
Brasławiu, Pama się. 

  

Popierajcie 
2090 Ligę Morską i Rzeczną. 

  

przyjmuje od 9 rano do 7 w. 
ul. Ad. Mickiewicza 30 m. 4. 
W. Zdr. Nr 3093 2152 

2203 

  

Е Informator grodzieński: 
-1 BEBE E E E E M E EI 

EDR 

Księgarnia 

Pocztowa 

  

  

  

    
   

     

Т90 
wydawnicze 

DRUKARNIA „PAX* 
UŁ. Św. IGNACEGO 5, WIŁNO 

Telefon Nr. 8-93. 

WYKONUJE „WSZELKIE ROBOTY 
DRUKARSKIE i INTROLIGATORSKIE 

SZYBKO i DOKŁADNIE. 

  

   

„LOT“ 
W Grodnie gmach poczty 
otwarta od godziny 
8 rano do 11 wiecz. 
Znaczki pocztowe, znacz- 
ki stemplowe, weksle, 

wyroby tytoniowe, 
artykuły piśmiennicze i 

kancelaryjne, książki, 

widoki m. Grodna, 
zabawki, kosmetyka, cze- 
kolady i t. p 2325 

  

Redakcja I Administracja: Jagiellońska 3. Tel. 99. nna о4 godz. 9—3 ppoł. Naczelny redaktor przyjmuje od 2—3 ppoł. Redaktor działu gospodarczego 
R 8 " Мп!пів&:{ог туіп‘шіе od 9—2 ppoł. Ogłoszenia przyjmują się od 9—3 ppoł. I 7—9 wiecz. Konto czeko: 

przesyłką pocztową 4 zł. Zagranicą 7 zł. CENA OGŁOSZEŃ: za wiersz milimetrowy przed tekstem—25 gr., w tekście I i II str. 
żki, ogł. cyfrowe i tabelowe о 20% drożej, ogł. z zastrz. 

IV 8-mio łamowy. Administracja zastrzega sobie prawo zmiany terminu druku ogłoszeń. 

CENA PRENUMERATY: miesięcznie z odnoszeniem do domu lub 
nia mieszkaniowe—10 gr. (za wiersz petitowy), kr. rekl.—nadesłane—30 gr. (za wiersz redakcyjny), dla poszukujących pracy—50% zni. 

25. Układ ogłoszeń 5-cio łamowy, na Stronie Oddział w Grodnie — Bankowa 

rzyjmuje od godz. 10 do 10.30 przed połud. we wtorki i piątki. Rękopisów Redakcja ni 
we P.K.O. 80180. : omis w piątki. Rękopi cja nie zwraca. Drukarnia — ul. św. Ignacego 5. Tel. 893, 

—30 gr., III i IV str.—25 gr., za tekstem—10 gr., O) 
eżeniem miejsca 10% 

głosze- 
drożej. Zagraniczne 10% drożej. 

  Wydawca: „Kurjer Wileński" s-ka z ogr. odp. Tow. Wyd, „Pogoń*, Druk. „Pax”, ul, św. Ignacego 5, Redaktor odpowiedzialny Józef Jurkiewicz,     

 


