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HORODZIEJ--K. Smarzynski.
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LiIDA—ul. Suwalska 13.

Sokofa 18 sierpnia 1928 r.

4, otwarta

miesięczna z odniesieniem do domu lub z przesyłką
zagranicę 7 zł. Konto czekowe w PKO. Nr 80259.
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WILEJKA POW.—ul. Mickiewicza 24.
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WOŁKOWYSK—Kiosk B. Gołembiowskiego
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Wiersz

milimetrowy jednoszpaltowy na stronie

2-ej i 3-ej

30 gr.

Za tekstem

10

ne

Kronika reklamowa lub nadesiane 40 gr. W n-rach šwiątecznych oraz z prowincji 0.25 proc. Grožej.. Zagr
50 proc. drożej. Ogtoszsnia cytrowe i tapelowe o 25 proc. drożej. Za dostarczenie numeru dowo: dowego

2051

WSADY
KO A

Nofa polska już wysłana do Kowna.

Dziś otwarcie Targów.
W dniu
dzisiejszym
0 godzinie
10-tej
nastąpi
uroczyste
otwarcie
Pierwszych
Targów
Północnych
Wilnie—a przy nich Wystawy
Rolniczo-Przemysłowej i Regjonalnej. Ten
wzgląd, że nie chcemy i unikamy
w
jakikolwiekbądź sposób wpłynąć
na
pogląd czytelnika na tę doniosłą imprezę, zainicjowaną przez
produkcyj-

ne siery gospodarcze,

a popartą

tak

Około trzech tygodni temu odbywała się anglo-irancuska konierencja
morska. Oficjalnie chodziło o ograniczenie

zabrania

po

głosu

w

tej sprawie

dopiero

uskutecznieniu otwarcia.
Dla tego też numer „Słowa”,

święcony

Targom,

ukaże

po-

się jutro.

Dziś natomiast chcemy
przedewszystkiem dać wyraz
zadowoleniu,
że

L
AMS
s
s
Zniesienie
sfanu
WOSENNEGO
w
Kawnie.
Z Kowna donoszą: urzędowo komunikuje, że Ministerstwo Spraw wew-

nętrznych

ostatecznie

opracewało

już

projekt

dzi dia administracji cywilnej

rutyna

Świadczy

Społeczna

to,

szereg

takich praw, które podczas trwania sta-

miejsce

inicjatywie, jak żywiołowem

»

milczeniem

nacechowanego

po-

czuciem
społecznego obowiązku poparcia całej imprezy przez miarodajne czynniki rządowe.
Targi są pod
protektoratem Marszałka
Pilsudskieg0—to znaczy, że rząd i jego agendy
przywiązują do Targów pierwszorzędne znaczenie. Nie wątpimy,
że wyniki
:
DY
y
nie rozminą się z celem.
Nie wątpimy dla tego, że na każdym kroku widzimy tu i stwierdzamy
jednomyślność
1 zupełną "zgodność
poczynań i zabiegów
tak czynników

rządowych

i samorządowych,

jak

za-

interesowanych
sfer
gospodarczych.
To
skoordynowanie
działalności,

któ

d

l

wprost zwalczany,

zupełnie

Narodów kwestji przejścia kolei Libawo - Romneńskiej pod kontrolą Ligi
Narodów lub też nadania rządowi łotewskiemu mandatu do zorganizowania
tranzytu tą koleja.
Dziennik oświadcza, że taka propozycja zaszkodziłaby interesom Łotwy, natomiast wyszłaby rzekomo na korzyść tylko Polski, która zawsze podkreśla Ścisły związek

>

Z Kowna

SĘ:

nocne w Wilnie z Wystawą

Rolniczo-

Przemysłową i Regjonalną.

Z. H.

się z 273

Z rozkazu

ministerstwa spraw

S
Towarzy-

wymienieni

17.8.(PAT).

członków.

Prasa berlińska podaje

Na

drugiem

miejscu

17.8.

(PAT).

Dziś

ot-

p. marszał

cda

tralnych zapowiedział w

w

д

| władz Р

dzisiejszym

swe przybycie na otwarcie wystawy

p.

amerykańska

przed

południem

przybyła

do Poznania

związku

obrony

kre-

i

:

BERLIN. 17.8. (PAT). Prasa dzisiejsza podaje w sensacyjnej formie za

prasą Kolonńską rewelacje o rzekomej francuskiej akcji szpiegowskiej na te-

mi-

renie okupowanym

i w

prowincjach

zachodnich

niemieckich przylegających
Ba
Pee „Aka
twą do tego terytorjum. a
sk
a spraw
Akcja szpiegow:
zmierzać ma do zdradzania tajemnic fabrycznych
Zaleskiego reprezentować będziezagrani
konsul p. „iętkich fabryk chemicznych
należących do kartelu deżwnikć
ae i

*

dustrie“.

WARSZAWA 17 VIILPAT.
W dalių 17
rai
UBI

|

Wypadek

żal celem wzięcia udziału w otwarciu Tar-

gów Północnych.

premiera

p.

:

E

Dzienniki donoszą, że na polecenie prokuratorji niemieckiej aresztowa2 laborantów i jednego technika, przy których znaleziono podobno ważny
materjał.

Wilna podsekretarz stanu w ministerstwie
spraw zagranicznych dr. Franciszek Dole-

Zastępca

:

w

górach.

ZAKOPANE. 17.8. (PAT). Wczoraj wieczorem zawiadomiono posterunek policjj w Zakopanem, że pod Lodowem po czeskiej stronie leżą zwłoki
jakiegoś młodzieńca. Ekspedycja wywiadowcza, która się udała na miejsce
wypadku stwierdziła, że są to zwłoki Romualda Dochgałowicza, młodzień-

Czecho-

wicz przybyć nie może.
WARSZAWĄ,

17. VIII. Pat. Zastępca p. ca w wieku szkolnym syna urzędnika z Krakowa. Bliższe szczegóły i przyPremjera p. minister Czechowicz wysłał
czyna wypadku nie są znane, choć zewnętrzne oznaki na ciele wskazywały
w dniu dzisiejszym następującą depeszę:
Do Pana Wojewody Wileńskiego. Spra- na to, że śmierć nastąpiła z wycieńczenia,
wy służbowe nie pozwalają mi przybyć na
otwarcie

Targów

do

Wilna.

reprezentował p. minister

Rząd

będzie

Przesy-

Kiihn.

łam na ręce Pana Wojewody życzenia naj-

lepszego powodzenia

dla

Targów

skich. (—) Czechowicz.

Do Pana

skiego.

Prezydenta miasta

Nie mogąc

przybyć

swe zadanie. (=)

Wszyscy

Е

na

udział w otwarciu u

wezmą

Targów.
gów

W związku z otwarciem Targów
nocnych

i Wystawy

Od dwuch

tygodni

zgórą tysiące ludzi wal-

pożarem lasów, który zniszczył kilkadziesiąt

kilometrów na wybrzeżu jeziora Bajkał.

Folejew-

osobiście

Czechowicz.

starostowie

Pożar lasów w Syberii.

17.8. (PAT).

wileń- czą nadaremnie z gwałtownym

otwarcie Targów wileńskich, przesyłam na
ręce Pana Prezydenta jąknajserdeczniejsze
życzenia, aby Targi spełniły jaknajpomyślniej

MOSKWA.

wać się będą pokazy rolnicze oraz impreo. charakterze gospodarczo-rolniczym
Wschodnich zalecił Pp. Starostom
przygo- zy
towanie do zwiedzania Wystawy jaknajli- spodziewany jest przyjazd licznych wycie_— czniejszych przedstawicieli wszystkich sfer czek z poszczególnych powiatów.
Należy oczekiwać, że wszyscy zaintereludności oraz instytucyj gminnych.
wie wszystkich

powiatów Wojewódzwa

Wi-

aby

dokładnego
zapoznania się z dorobkiem pracy na tem polu,
osiągniętym w ciągu lat ostatnich.

naprawdę

się zobowiązywać

wobec

St.

wskazać,

że do

elementarza

dy-

PROMOCJE 107 PODPORUCZNIKÓW ARTYLERJI w TORUNIU.

szanownemu memu koledze i głębokiemu publicyście z Dziennika WileńTORUŃ. 17.8. W dniu 15 b. m. w
skiego, który wczoraj, jeśli sią nie oficerskiej szkole artylerji w Toruniu
mylę, robił z p.Biuma szatańskiego pa- odbyła się promocja 107 podchorążych
chołka Niemiec i „zdrajcę Francji".
którzy ukończyli dwuletni kurs. W imie
Francja
prowadzi
swą
politykę niu p. Prezydenta Rzplitej promował
podwójnym torem. Jeden tor—to bez- podchorążych na podporuczników arpieczeństwo na ostateczny wypadek, tylerji zastępca szefa departamentu arto ten system sojuszów, Polska i Ma- tylerji pułk. Schalley, który po stosoła Ententa, a ponieważ dziś Francu- wnem przemówieniu wręczył prymuso-

zi już wiedzą, że wojskowo

istnieje wj szkoły podpor. Aleksandrowi Bier-

tylko Polska, a więc tor pierwszy,

bezpieczeństwo przez
ską.

Tor

drugi—to

sojusz

z

Locarno.

|

to nąckiemu

szablę honorową,

POl- zydenta
we

dar p. Pre

Rzeczypospolitej,

pierwsżym

uczniom

oraz

lornetki

trzem

polowe,

Francji muszą być ludzie, którzy re- ofiarowane przez ministra spraw wojprezentują ideę bezpieczeństwa i lu- skowych Marszałka Piłsudskiego.
dzie, reprezentujący
ideę
Obie ideje są Francji równie
ne. I dlatego pożyteczne dla
francuskiej jest, gdy
jakiś

francuski na
woła do nas:

Locarna.
niezbęd
polityki
generał

widok
naszych
wojsk
„Francja
was nie opu-

:
ODZNACZENIE DLA PRZYJACIELA
POLSKI.
TURYN. (Pat).
Radca poselstwa

w
w

Rzymie Tadeusz
Romer
doręczył
dniu wczorajszym polskiemu kon-

plomacji
należy
wysuwanie
żądań
większych, trudniejszych, drażliwszych,
aby w tym hałasie, który koło
tego

ści” i pożyteczne dla polityki fran- sulowi honorowemu w Turynie Attilio
cuskiej jest, gdy socjalista francuski Begey'owi komandorję z gwiazdą or-

wysunięcia

neńskiego

się utworzy,

załatwić

po-

cichu rzecz realną, możliwą, chociażby
trudną. Niektóre wielkie zagadnienia
polityczne dlatego tak długo istniały
w historji, że były potrzebną bronią
w rękach dyplomatów, którzy o nich

ujawnia

maximum

wobec

braterstwa

niemieckich

locar-

antymi-

litarystów.

Zawsze powtarzam, że sojusz nasz
z Fracją utyka na nieuzgodnioną politykę wobec Niemiec. Sojusz franko polski zawarty Бу? Фа
wspólnej
ciągle mówili,
nigdy
nie biorąc
na polityki wobec Niemiec.
Tymczasem
serjo.
dziś jeden z sojuszników, Francja, proObraz analogiczny do tej konie- wadzi względem Niemiec politykę ugorencji morskiej z przed trzech tygod- dową, przyjacielską locarneńską, i ciąni przedstawia
dzisiejsze
niemieckie gnie z tych ugodowych locarneńskich
hałaśliwe wysuwanie sprawy Anschlus- nastroi wszelkie korzyści, drugi sojusu (przyłączenia Austrji do Niemiec). sznik Polska prowadzi
stale politykę
Już tam w operze, czy w jakimś straszenia i grożenia i to za siebie i
teatrze (dlatego mi się zdawało,
że za sojuszniczkę i z tej niedorzeczneį
przypadają jej tylko
na operze, że od czasu wiedeńskiego roli oczywiście
*
kongresu Śpiewaczego
ciągle proble- niewdzięczne rezultaty.
Jeśli nastrój locarneński wyobramat Arschlussa brzmi w głowie, jako coś muzycznego)
jednem sło- zimy sobie sobie jako alfabet, to oczywem - na niemieckiem święcie narodo- wiście Francja jest jeszcze na początwem, na obchodzie
uchwalenia
re- ku wymawiania tego alfabetu. W Lopublikańskiej konstytucji w obecności carno powiedziała a, w Thoiry b, póź-„
marszałka Hindenburga i t. d., prof. niej c, teraz wypada powiedzieć jej d
Radbruch, mówiąc o czarno-czerwono- to jest zaniechać okupacji. Tutaj przyzłotej chorągwi, powiedział, że @а- szła mowa min. Zaleskiego z dnia i3
tego należy ją zatrzymać,
bo io jest czerwca a więc, z przed dwuch miesięchorągiew jedności całych Niemiec bez cy. W mowie tej niin. Zaleski oświadwyjątku. Chorągiew czarno-czerwono- czył, że Polska jest zainteresowana w
złota powiewała w r. 1848, w tym tem, aby okupacja nadreńska nie zoroku
nadziei,
kiely
parlament we stała opuszczoną bez należytych gwaNiektórzy twierdzili, że min.
Frankfurcie
i t. d. chciał jedności rancyj.
Zaleski
postąpił
jakgdyby był wiecej
całego wielkiego szczepu
mówiącego
po niemiecku etc. Oklaski. Chorągiew Francuzem, aniżeli sami Francuzi. Myczerwono - biała - czarna mówił dalej byśmy byli innego zdania, raczej uwaprof. Radbruch w obecności feldmar- žamy, že min. Zaleski powiedział, že
wspólnej
polityki wobec
szalka Jego Ces. Mości,
pełniącego ciężary
lecz czasami i
dziś funkcje Prezydenta Republiki, ta Niemiec. nietylko my,
Francuzi
ponosić
muszą.
chorągiew cesarska—to symbol
nieW czasie podpisywania paktu Keldostatecznego,
niecałkowitego
połączenia Niemiec,
bo
bez Niemców loga w Paryżu 27 sierpnia i w czasie
Austryjackich. Burza oklasków i t. d. Zgromadzenia Ligi Narodów w Genewie 3 września, Niemcy mają przypuśTo hałaśliwe
wysunięcie
sprawy
cić
wielki szturm o opuszczenie okupaAnschlussu nie prowadzi zupełnie do
cii
nadreńskiej. To jest ich właściwy
załatwienia tej sprawy. Niemcy mają
cel
na jesień 1928 r., a nie Anwiele spraw powojennych, które chcą
sch l uss. Zobaczymy
jak się rozdla siebie pomyślnie załatwić.
Obok

Śląsk, reparacje, kolonje

Pomorze i winą wypadki.

zamorskie.

Niemcy dzielą je sobie za nadające
się do załatwienia dziś, i przeznaczone do załatwienia jutro. Dzielą je na
sprawy przygotowanei dojrzałe, oraz
na
nieprzygotowane
i niedejrzałe.
Przygotowaną i dojrzałą
sprawą na
dziś jest kwestja likwidacji
okupacji
w Nadrenji. Chodzi teraz o Nadrenję.
Sprawę Azschlussz dlatego się wysuwa tak halašliwie, aby z niej ustąpić,
ale aby w „dźwiękach tych trąb“ załatwić

sprawę

Anschiussu,

Dlaczego wysuwa się sprawę Anschłussu, a nie żadną inną? — Dlatego, że sprawa Anschlussa jest bardzo wygodną
propagandą.
Jak to!
żyjemy pod dogmatem samookreślenia Narodów, Ligi Narodów,
to Austrja chce się z Niemcami pogodzić,
a tu im nie wolno. Są to wykrzykniki, które niesłychanie łatwo trafiają
do przekonania publiczności, zwłaszcza
tam, gdzie ta
publiczność nie ma
wyrobienia bistorycznego, ani kultury
politycznej,
jak np. w Ameryce.
W

planach p. ministra Stresemanna

wątpliwie
leży łagodne
440
melodjach
ze

zjazdu

sym-

bolu trójkolorowej chorągwi,
ale za
rozwianie tych symbolów i pięknych
haseł kazać sobie zapłacić likwidacją
okupacji nadreńskiej.
Jaka wobec tych żądań jest rola

Francji?

Bluma

Oto

Cat.

RAVAK
Kredyt

W

ERROR

Ustaw

gazety napadły

powinna

powrotem

być

Niemcom

sług dla

Polski,

szczególności

muzeum

w

zaw

о-

narodowego
RE

KANADY UDAJE SIĘ DO
PARYŻA.
OTTAVA. (Pat). Premjer kanadyjski Mackiensie King oświadczył wczoraj, iż udaje się do Paryża dla podpisania paktu Kelloga na pokładzie statku „II de France", który opuszcza Nowy York w przyszłą sobotę.
Tymże
statkiem udaje się do Paryża Kellog.
Premjer kanadyjski zaznaczył
jednocześnie,

iż

pierwszym

ministrem

peł-

nomocnym Kanady w Paryżu ma być
wysoki komisarz kanadyjski we Francji Philippe Roy.
STAN ZDROWIA CZICZERINA POGORSZYŁ SIĘ.
' PARYŻ.17.8.

„Le

Matin*

donosi

szył się znacznie.

POŻARY W HISZPANIIŁ
MADRYT. 17.8. — W lasach prowincji Gerona szerzą się pożary, których pastwą padło już wiele osad i
ferm. Ofiar w ludziach niema, szkody
materjalne są jednak bardzo znaczne.
Demonstracje

|

Donoszą

Egipcjan-

z Kairu.

o

demonstra-

<iach, które wydarzyły się na dworcu

kolejowym podczas

wyjazdu

byłego

ministra egipskiego Makrama do Londynu. R
Policja aresztowała

WŚrÓd nich byłego

mentu

i przywódcę

na Yassina.

_

4

osoby,

posła

do

studentów Hassa-

{

#

Wydarzenia powyższe widział były

prezes

ministrów

egipskich

Nahas

Pasza, który zaprotestował przeciwko
aresztowaniom.

morskich.

osób,

znajdujących

Wydział Meljoracyjgorwraz z Wydzia-

Agrarnym i Długoterminowego
łami
Kredytu dla resortu dyrektora ]. Borowskiego. Kredyt obligacyjny na meljoracje został już uruchomiony i w
miesiącu lipcu zostało przyznanych po
życzek meljoracyjnych w obligacjach
na ogólną sumę 19.322.800 zł. dla 131
Spółek Wodnych oraz dla 2 osób in-

dywidualnych na zmeljorowanie gruntów o przestrzeni 25.475 ha.
W celu
popierania meljoracji rząd przeznaczył

z iunduszów

skarbowych

sumy

czek

na

odwadnianie

=

nie- p

A

У

<

\
A

га

a

Е

<

ТА

/

Ъ

ai bida

i nawodnianie— RANO WIECDOZODE
BALU, DO ZAWODACH
M,
SPORTOWYCH

wynosi 5% rocznie, a na

meljoracje

SYS

la

al
ak i pastwisk -> 4% rocznie. Kredyt gEACYM Aow
ZNA
NEGO
ROA
en znacznie przyczyni się do posunię-

cia naprzód sprawy

DO NABYC'A WSZĘDZIE
DARFUMERIE DORIENT

meljoracji.

WARSZAWŁ

EE cyrk „SKAL
Wielki
nicznych

oraz

Wielki

wAeRECKA

9

£6 ul. Wileńska 42 (b. Maneż)

program

10 pierwszorzędnych atrakcyj krajowycch

Międzynarodowy

a

parla-

pożyczkach w tych obligacjach udzieRolny dła
lanych. Państwowy Bank
utwospraw kredytu meljoracyjnego
rzył samodzielny
ny, przydzielając

z

Moskwy, że stan zdrowia
Cziczerina,
który cierpi na ostrą cukrzycę, pogor-

poz. 595 zostało ogłoszone Rozporzą- Się na parowcu, zginęło.
:
dzenie o 7% obligacjach meljoracyj- , Рглуризхста}а, že liczba ofiar donych Państwowego Banku Rolnego i Chodzi do kilkuset.

że

Blum jest leaderem socjalistów-unjonistów francuskich, t. j. partji, odpowiadającej naszej P.P.S.
Leaderowie
lil międzynarodówki nigdy nie są zanadto okrutni dla urzędów spr. zagr.
własnych krajów. To też wątpi, aby z
francuskiego
stanowiska
mowa
p.
Bluma na międzynarodowym socjalistycznym kongresie była tak skandaliczna, jak się to wczoraj
zdawała

mu

PREMJER

jaknajprędzej

oddana.

w

bronie interesów
w Rapperswilu.

nadaną

wybitnych

Chiński parowiec „Hsin-Hsu-Tung“,
płynący do | - Czangu po rzece YangTse, zatonął. Stało się to tak szybko,

Rzeczypospo-

na p

twierdził,

Restituta,

wielkoletnich

litej z dnia 28 czerwca 1928 r. Nr. 65, że bardzo wiele

za to, że się zrzekał okupacji

nadreńskiej, że czasem

Polonia

uznaniu

Parawieg w odmęfach

melioracyjny.

Dzienniku

deru

nie- zbędne na obniżenie oprocentowania i a
zapomnienie na rok bieżący oprocentowanie poży-

śpiewaków w Wiedniu i o tym

z

Wobec powyższego w dniu 18 b. m. w sowani w rozwoju kulturalno-gospodarczym Województw Północno-Wschodnich
Pół- otwarciu Targów wezmą udział Starosto- skorzystają
z możności

Rolniczo-Przemysłowej

dalej

ta ziemia

4
ze względu na wielkie znaczenie gospodarcze i kulturalne Wystawy dla Województw

w Wilnie Wojewoda Wileński wystosował leńskiego i przedstawiciele gmin. W ostado wszystkich Starostów okólnik,
któr ymtnich 4-ch dniach Targów, w których odby-

morzu,

Anschlussu jest Nadrenja,

Sensacyjna afera szpiegowska w Nadrenii.

oobize

dniu

jest grupa

WARSZAWA. 17.8. (PAT). Panna d'Orange przybyła do Warszawy
dziś w południe powitana na moście Poniatowskiego przez grono osób z towarzystwa warszawskiego.
Dotychczas przebyła ona konno 4400 kilometrów drogi. Przestrzeń 1300
kilometrów Bukareszt - Warszawa przybyła p. d'Orange w 23 dniach. Wraca

warcia Targów Północnych i Wystawy za- do Paryża również konno.
;
kowa

dnich OZ

Polską

Amazonka francuska w Warszawie.

Północnych

Anis

za

wiedzić ojczyste strony. Gości powitali przedstawicieli
sów zachodnich oraz przedstawiciele władz.

*

obecnością

obszerne informacjeo

lotnicy polscy majorowie Kubała i Idzikowski próbowali doprzez Atlantyk. Części aparatu po zdemontowaniu i złożeniu
odesłane zostały do Colombe, gdzie fabryka, która budowała
się zbadaniem niektórych części dla ustalenia przyczyn ka-

POZNAŃ.

p. miw Wilnie, natomiast reprezentować
nistra będzie p. konsul Marjan Kossow.

swą

ogółny

wycieczka 700 polaków z Westialji, którzy przybyli do Poznania ażeby od-

Jak się dowiadujemy
p. wiceminister
spraw zagranicznych Alfred Wysocki
nie

EA
z córkami.
rócz

zamknięto w

Wycleczka Polaków z Westfalji w Poznaniu.

*

szczyci

wewnętrznych

š
na ma i uniiši międzypar
iamenarnej jest najliczniejsza.

a

rym niedawno
konać przelotu
w skrzyniach
aparat zajmie
tastrofy.

'

Jak się dowiadujemy, uroczystość

też inicja-

NANTES. 17.8. (PAT). Przykolowano tutaj szczątki aparatu, na któ-

przyjeżdżają w sobotę o godz. 8 rano.

Targów

Dlatego

Szczątki samolofu „Marszałek Piłsudski" we Francji

szą mu neczelnicy pp. Stanisław Arczyński
i Tadeusz Sągajłło oraz referendarz p. Ste-

przyjedzie na otwarcie

i Polską.

licząca 262 członków. Grupa niemiecka liczy 179 członków.

Kto

wyżej

libawskim

6. przygotowanych do kongresu unji międzyparlamentarnej i podnosi, że wśród
36 państw należących do unji najliczniejszą grupą jest polska, która składa

ZB:

Wszyscy

donoszą

BERLIN.

a

przyjeżdża.
N
:
К
a imsis paras o
wiceninister Franciszek Doleżal.

portem

zamknięcie związków lewicowych w Kownie

nie istnia-

a

między

tywa libawska winna być jak sądzi „Lietuvos Aidas“ uważana za próbę Polski zaszkodzenia stosunkom litewsko - łotewskim.
i
ili
i
oś
ž swe
e do Łotwy. + Mei
RYGA.
17.8. (PAT).
Dziś rano w pobliżu stacji garnicznej
Meitena
schroniło się na terytorjum łotewskiem 4 obywateli litewskich ściganych przez
policję. Ponieważ uciekający na rozkaz nie zatrzymali się łotewski posterunek graniczny
oddał szereg ZO. strzałów
z uciekinierów.
Został
=
о,
к raniąc jednego
i
SP
a
LSA
zaś zbiegli. Jak się następnie okazało byli to emigranci

-

Świadectwem
tego skoordynowania są obecnie Pierwsze Targi
Pół-

fan Młynski.

až

17.8. (Tel. własny). „Lietuvos Aidas“ w dzisiejszym artyku-

Kownie 4 związki: związek sjonistyczny socjalistycznej młodzieży żydowskiej,
związek robotników, związek inteligencji i komitet pomocy bezrobotnym.

kied

pod goku ił Piwnik
"zala
budowla
/ darczej

a

KOWNO.

cymik. zozpodacy о о ВЕН

Any

Kowna.

jest dą- le wstępnym omawia zamiar przemysłowców libawskich poruszenia w Lidze

żenie do nawiązania normalnych stosunków gospodarczych, chęć do osnucia i oparcia współpracy na pewnej
kooperacji.
Z drugiej strony nie możemy pominąć

у
postępowaniem

na

Zjedn. Z Francją to co innego. Ale
Francuzi
zaczęli
robić
trudności...
Wtedy Anglicy:
„Pogadajmy o zbrojeniach także
lądowych".
Na takie
dictum (jak mówił Zagłoba) Francuzi
odrazu zmiękli i konierencja o zbrojeniach morskich pomiędzy Anglią
i
Francją skończyła się zadawalniająco.
Powołujemy się na ten epizod,

i

GDAŃSK. 17.8. (PAT). Omawiając odmowną odpowiedź Litwy na propozycję polską odbycia plenarnej konierencji polsko - litewskiej w Genewie
„Danciger Neuste Nachrichten** pisze: Nikt nie będzie mógł zaprzeczyć, że
Litwa wysyłając taką note postąpiła niezręcznie. Tej niezręczności nie zrozumieją mocarstwa zachodnie i koła międzynarodowe zbliżone do Ligi Narodów, tembardziej że polacy dzięki spokojnemu przebiegowi
wileńskiego
zjazdu legjonistów zdołałi pozyskać dla siebie ogólną sympatję.

jak dalece

ustąpiła

wojennego

ła

nu wejennego przysługują wojskowym, zwłaszcza w stosunku do zebrań i
prasy. Dający się obecnie dotkliwie odczuwać ludności zakaz chodzenia w

zat jet. Owl i
czywistość.

stanu

zamienienia go wzmocnioną ochroną państwa. Zniesienie stanu wojennego
należy się spodziwać jeszcze w jesieni. Ustawa wzmocnionej ochrony przewi-

idea Targów znalazła tak szeroki od- Mocy zostanie anulowany.
dźwięk i zrozumienie wśród najszerNikt się nie zachwyca
szych kół gospodarczych
i w najodleglejszych zakątkach naszej Ojczyzny.
Wiemy, że liczni eksponenci
musieli
zrezygnować ze swych ofert wobec
braku miejsca. To znaczy, że oczekiwania organizatorów Targów,
pomimo, że były one
osnute bynajmniej

zniesienia

zbrojeń

chodziło o śŚcieśnienie zbrojeń
specjalnie francuskich. Wiadomo, że zeszłoroczna wiosenna wielka konferencja morska Ameryki,
Anglji, Francji,
Włoch, Japonji upadła dzięki niektórym posunięciom
Anglji, której
sekundowała Japonia. Anglija nie chcia-

wydatnie przez czynniki rządowe, że czajów dyplomatycznych po wręczeniu jej w Kownie p. Wałdemarasowi, czenie jest w naszych zamiarach już W go spodziewać się należy w ciągu niedzieli.

pewnym kierunku nastawiać wrażenie
zwiedzających
Targi i organizowane
przy nich Wystawy, zmusza
nas do

12. Vili 28.

finschluss, Nadrenja, min. Zaleski.

WARSZAWA. 17.8. (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 komisji pułsko litewskich p. radca Marjan Szumlakowski, który wiezie odpowiedź Rządu polskiego na otrzymaną wczoraj w Warszawie notę Waidemtarasa.
Pośpiech z jakim Rząd polski odpowiada na notę litewską i fakt wysłania odpowiedzi przez przewodniczącego jednej z komisji polsko - litewskich najlepiej świadczy o tem jak poważnie strona polska trakituie sprawę
rokowań z Litwą. Tekst noty polskiej ogłoszeny zostanie stosownie do zwy-

Bui w sobotę 16 s ierpnia r. b.
artystyczny
i zagra-

Turniej

walk

i

zapaśniczych

© mistrzowstwo i nagrody 12000 zł. Na czele turnieju 3-ch asów zapaśnictwa: Aleksander Uarkawienko, Karol Nowina-Szczerbiński,
Izaak
Helczer į inni.
Szczegóły w afiszach i programach.— Początek o godz. 8 wieczorem.
Początek walk o godz. 10'ej wiecz.—Bilety od 1-5 zł. w kasie cyrku.
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Wydobycie angielskiej ładzi

Hiędzynarodowy ruch komunistyczny W opinji swych kierowników. |
Na odbywającym się właśnie
w
Moskwie Vltymm
kongresie
międzynarodówki komunistycznej
wywiązała się po przemówieniu
Bucharina
ożywiona dyskusja,
w której
wzięli
udział liczni przedstawiciele
szeregu

skwie

oficjalny

komunistycznego

R PRON

delegat

stronnictwa

Francji,

Billes.

TTT TASTE

podwodnej

zafopio-

Nowe poszukiwanie

nej w 1979 r. przez Sowięfy.

W
poszukiwaniach
Amundsena
oraz grupy Aleksandri'ego, uwięzionej
przez lodowce polarne, nastąpiła obec

MOSKWA. 17.8. (PAT). Holowniki sowieckie wyłowiły angielską łódź
Ogólny bilans przemówień przed- podwodną zatopioną w roku 1919 na morzu Bałtyckim przez kontrtorpedowstawicieli
poszczególnych partyj ko- ce sowieckie. Łódź przewieziona zostanie do doków w Kronsztadcie. Wewmunistycznych
wypadł dla bolszewinątrz łodzi znaleziono szkielety marynarzy.
*
ków dość
niepomyślnie.
W
całym
LONDYN. 17.8. (PAT). W związku z wiadomością pochodzącą z Mozagranicznych
partyj
komunistycz- szeregu
państw europejskich i azja- skwy jakoby w roku 1919 na morzu Bałtyckim zatopionych zostało 13 angiel
nych. W swych przemówieniach skre- tyckich stwierdzono
jawny
zupełnie skich okrętów wojennych oświadczono dziś w admiralicji, że w roku tym na
šlili oni obraz 4 międzynarodowego upadek ruchu komunistycznego. Oko- Bałtyku zatopione zostały tylko 2 torpedowce i I łódź podwodna L 50, którą
ruchu komunistycznego z punktu wi- liczność ta zmusiła Komintern do zaobecnie rosjanie wydobyli.
dzenia doktryny bolszewickiej.
Stanowienia się nad sposobami przeLONDYN. 17.8. (PAT). Donoszą urzędowo, że admiralicja angielska
Komuniści chińscy utrzymują, że ciwdziałania temu rozwojowi wypad- zwróciła się do rządu sowieckiego o sprowadzenie do Anglji zwłok 40 członw chwili obecnej sytuacja ruchu
ko- ków, który mógłby ewentualnie
do- ków załogi łodzi podwodnej L 55 wydobytej przez holowniki sowieckie.
munistycznego
na
Dalekim Wscho- prowadzić do zupełnego rozgromieLONDYN. 17.8. (PAT). Admiralicja angielska nie otrzymała jeszcze urzędowego
dzie jest nader trudna. Równocześnie nia komunistów w państwach kapita- potwierdzenia wiadomości jakoby sowieckiej flocie udało się wydobyć angielską łódź
jednak delegat chiński, Czen-Chuan, listycznych.
Dlatego
też naczelnem podwodną L 55, która zatonęła wraz z załogą w dniu 12 grudnia 1919 roku.
chcąc widocznie pocieszyć
swych to- zadaniem
czynników
międzynarodowarzyszy, woła, że „niebacząc na zło- wych z pod znaku bolszewizmu
bęBIAŁOGRÓD. 17.8. (PAT). W pobliżu stacji Topolnica nastąpił wybuch kotła w
šliwą
radość
burżuazji
z powodu dzie w najbliższej
„przyszłości
akcja lokomotywie
expresu Białogród - Nisz. Strumień pary, wydobywający się z kotła popastłumienia powstania w Kantonie, re- na rzecz ożywienia jawnie zamierają- rzył maszynistę i inspektora ruchu, który znajdował się również na lokomotywie. Obaj
wolucja
chińska w dalszym
ciągu cego ruchu komunistycznego na Za- oni zmarli na skutek silnego poparzenia. Palacz odniósł również poważne popażenia.
Drugi inspektor który w chwili wybuchu wyskoczył podczas ruchu pociągu uległ strzażyje”.
chodzie i na Dalekim Wschodzie.
skaniu czaszki i zmarł.
Na
represalje
ze strony
władz

Wybuch

wobec

komunistów

kongresie

uskarżał

moskiewskim

ciel młodzieży

się

na

w

ln-

podkreślił
Machmuda,
że młodzież
odgrywa bardzo doniosłą rolę w robocie organizacyjnej indyjskiej
partji
komunistycznej.
Do
liczby
przedstawicieli partyj
komunistycznych,
którzy
nie mogli
się poszczycić zbyt |wielkiemi sukcesami swych towarzyszy,
zaliczyć należy przedewszystkiem delegata
cze-

O
wynikach
wyborów
donoszą
nam:
Łotewska
1l-stka
otrzymała
SOFJA. 17.8. (PAT). Na skutek de marche podjętego w dniu 10 b. m. przez posia
3,634 głosów, Polska 12-stka— 2,912
głosów,
komunistyczna
19-stka — - angielskiego i francuskiego charge d'affaires u ministra spraw zagranicznych Burowa
celem zwrócenia mu uwagi na wzrastające podniecenie w Macedonji, które mogłoby do3.156 głosów.
prowadzić do nowych incydentów granicznych. Minister Burow odpowiedział, iż wydał
Ż pozostałych partyj
największą już niezbędne zarządzenia celem uniknięcia na przyszłość tego rodzaju incydentu oraz
ilość głosów
otrzymał
Bund, 1,658 rozbrojenia i wydalenia z miejscowości nadgranicznych wszelkich podejrzanych osobigłosów, socjaldemokraci — 1815 gł. bistości.
i zjednoczenie
staroobrzędowców —
1,175 głosów.
Ogólna
ilość
głosujących
—
21,571. Dzielnik wyborczy — 359.

skosłowackiego, Szterna.

Dynabnrgu.

jednak

W Macedonii

przedstawiałaby

się nieżle, oczywiście

o ile:

załogi

1)

reszta

wylądowała

po

myślnie i zachowała w swych rękach
wszystkie zapasy prowjantu,
2)
шdzie ci doszli do lądu.
Co się tyczy Amundsena, to są tu
możliwe trzy ewentuałności: 1) aeroplan opadł na pełne
morze
między
punktem odlotu (port Tromse w Norwegji) a wyspą Szpicbergen;
w tym
wypadku los załogi jest beznadziejny;

2) aeroplan wyłądował gdzieś na terytorjum Szpicbergu, lub na którejkol
wiek z wysp sąsiednich; w tym
wypadku, biorąc pod uwagę wielkie doświadczenia Amundsena, można mieć
nadzieję, że zdoła on w jakiś sposób
się uratować; 3)nie jest wykluczone,
że Amundsen znalazł grupę AleksanPrzedewszystkiem
więc
zastana- dri'ego i połączył się z nią.
wiają się oni nad
pytaniem:
czy są
Tak więc, mimo, że szanse wyraszanse, że resztki zatogi „Italji“ i sa- towania rozbitków
są
niewielkie, w
molotu „Latham“, na ktorym poleciai sterach rosyjskich nie tracą
nadzici,
Amundsen, żyją i czy mogą
jeszcze że wysiłki ekspedycji ratowniczej nie
jakiś czas utrzymać się przy
życiu? pozostaną bez
rezultatu.
Zaznaczyć
Na „Italji, która spadła
dąlej
na tu jeszcze wypada, że rosyjskie czynwschód,

niż grupa

Nobilego,

zostało

się 7 ludzi (z Aleksandrim na czele)
oraz prawie wszystkie główne zapasy
wyprawy, zarówno żywnościowe, jak
i ratunkowe. W sierach rosyjskich są-

zapanuje porządek.

Przejście całej parafii prawosławnej na lono

Nawiązując

wodną.

polarne.

W związku z tem powstaje pytanie, czy celowe jest dalsze
poszukiwanie uczestników wyprawy polarnej.
Kwestja ta omawiana jest gorączkowo w kołach rosyjskich uczonych i
żeglarzy, specjalistów ekspedycyj polarnych i badań
arktycznych.

GRENADA. 17.8. (PAT). Między tutejszemi śpiewaczkami, t. zw. gitanami doszło do walki na kije i noże podczas której 20 walczących śpiewaczek odniosło rany w czem 10 ciężkei.

Mynik wyborów do Rady Miejskiej w

Równocześnie

nie

КОЙа lokomotywy.

djach, Machmuda.
W przemówieniu
swem stwierdził on mimo to, że tempo rozwoju ruchu
komunistycznego
wśród młodzieży indyjskiej jest na-

der powolne.

nowej wyprawy.
Jednocześnie nastąpił przejściowy
okres na Arktyce, gdy ocean Lodowaty, obnażając się coraz bardziej z lodu, zaczyna ukazywać swą powierzch-

Śniewaczki pobiły się drągami.

przedstawi-

komunistycznej

nie przerwa. Łamacz lodów „Krasin“
musi
doprowadzić się do porządku,
podreperować
i przygotować
się do

TSC

dzą, że zapasy

te powinny

wystarczyć

dla utrzymania rozbitków przy życiu
conajmniej cztery miesiące.
Pod tym więc wzgiędem
sprawa

niki miarodajne

sina*

oprócz

zorganizować

gą jeszcze wyprawę

wyprawy

„Kra

zamierzają
statku

dru-

„Persey*,

który przeprowadziłby
poszukiwania
w okolicach ziemi Franciszka Józefa.
Marynarze rosyjscy znają bardzo dokładnie te okolice, które za jakiś miesiąc będa już
dla żeglugi.

w

zupełności

dostępne

BBANJERANZDNKARKZABENZAZECKZAME

Ko-

do głośnego iiasca komunistów czeskosłowackich
w związku z niedaw1. „Bund*—5 mandatów.
2. Ronym „czerwonym dniem", który, jak
Parafja
prawosławna
ow
Zabczu wo i Dolina z miejscowym proboszczem na
syjska—3 mandaty.
3. Socjal-demowiadomo, skończył się zupełnem niekraci — 5 mandatów.
4. Latgalskich powiatu Łuckiego, składającego się Z kil- czele gremjalnie przeszła na łono Kościopowodzeniem, Sztern oświadczył, że
ku tysięcy wiernych, zamieszkałychw miej- ła Katolickiego obrządku wschodniego.
postępowców — 1 mandat. 5. Hand- scowościach Żabcze, Smykowo,
Kozokokomintern
powinien
partję komunilowo-przemysłowa
— 3
mandaty.
styczną
Czechosłowacji
otoczyć
w
6. „Ceire-Cion“ — 1 mandat. 1. Sio- [AM AEA SA MA SA EA D MA KA US S
A A UA EA UD SA A UR GTA SA mama
obecnej chwili specjalną opieką.
Danist-Soajal. — 1 mandat.
8. „Gistalej powiedział Sztern, że linja polityStala wysfawa па placu
drot“
1 mandat. 9. Latgalski zjedczna centralnego komitetu czeskosłonoczon. —2 mandaty.
10 Niemiecka
WILEŃSKIEGO SYNDYKATU ROLNICZEGO
wackiej
partji komunistycznej była
— | mandat.
11. Łotewska
— 10
naogół
dobra,
ale to nie wyklucza
w Wilnie,
ul. Zawalna Nr. 9.
mandatów.
12. Polska — 8 mandajeszcze pewnych błędów w procesie
tów. 13. Bezpart.-przemysłowców —1
maszyn i narzędzi rolniczych fabryk:
realizacji tej linji".
mandat. 14. Żydowska rzemieślników
UNIA
(Ventzki) — siewniki, pługi, kultywatory, wialnie;
O
depresji w austrjackiej
раг
— 1 mandat. 15, „Achdus“ — 1 manZJEDNOCZENIE
(Moritz, Zawadzki,
Sierpczanka) — kieraty,
komunistycznej mówił na kongresie
dat.
16. Żydowska narodowa — 1
młocarnie, wialnie, pługi, brony, sieczkarnie;
kominternu delegat Schónfelder. „Sąmandat. 17. Staroobrzęd. Gajku
1
WOLSKI—walce, ugniatacze Campbella, wialnie, kieraty.
dzimy, — powiedział on, między inmandat.
19. Robotników
9 man
SUCHENI — pługi,
nem, — że komitet wykonawczy międatów. 24. Zjednocz. staroobrz. — 3
ALFA—LAVAL
wirówki i instalacje mleczarń;
dzynarodówki
komunistycznej
przemandaty. 25. Rosyj. Narod. zjedn. —
WERMKE,
GERD-EVEN,
GROSS
pługi i brony łąkowe;
cenił _ możliwości
rewolucyjne
w
1 mandat.
Austrii".
Pozatem wyroby wielu innych fabryk krajowych i zagranicznych. g
AIA
Przedstawiciele polskiej partii ;koAU
Dow w S GW US OW UW W ZY DY CE WY ZY WY WY W
RJ WO Z
OD ES OJ O A DE
munistycznej, Mikołas,
Griinbaum i
Korczyk, mówili głośnie
o „prawem
niebezpieczeństwie"',
grożącem,
ich
zdaniem, Rzeczypospolitej, podkreślając przytem, że partja komunistyczna
Polski usiłuje spotęgować walkę
z
elementami
prawicowemi
w kraju.
Równocześnie jednak pamiętają komuzawiadamia, że Restauracja czynna jest do godziny 3-ciej w nocy
niści o walce na drugim
froncie, —
na froncie socjał - demokratycznym.
GABINETY
7 O aktywności francuskiej młodzieży komunistycznej przemawia w Mo-

ścioła kat. obrządku wschodniego.

BUDOWY
ELEKTROWNI
CIEPLNYCH I WODNYCH,
CENTRALNE OGRZEWANIE,
DO$TAWY I KOKHTAZ
RASZYNwykonuje
BIURO TECHNICZNO-HANDLOWE

„Inż, Riergnooski I Krużełek $-kt"
Wilno, ul. Jagiellońska Nr. 8.
Adres telegraficzny : Krukier
Kierownicy robót:

JEREMI

ŁUKASZEWICZ,

WŁADYSŁAW

Teleion
Wilno.

560.

inżynier-elektryk

KIERSNOWSKI,

inżynier-mechanik.

BOBEM
3497—2

Popierajcie L, 0, P. D,

zARZĄD BEST AUWURACJE
Podczas

„,

RRISTOL*

obiadówi kolacyj przygrywa

(Mickiewicza 22)

zespół koncertowy.

WERĄNDA
REYOR

Krawaf

downictwa

i „parieiyka“.

się

Olbrzymie Imperjum Rosyjskie w
wieku XX, roku Pańskim 1928
stanowi ziemię nieznaną.
Nie jest to
przesada. Rosja porewolucyjna, zarówno dla nas
najbliższych sąsiadów,
jak i dla całego Świata
jest krainą
eksperymentów i dziwnych wydarzeń.
Odcięta kordonami granicznemi, otoczona czujną siecią agentów G. P.U.
Stanowi przestrzeń, na której — według twierdzenia jej władców — powstał nowy Świat społeczny,
gospodarczy
i kulturalny, gdzie wszystko,
co mówi
o przeszłości, starano się
zniszczyć, a na gruzach starego
porządku rzeczy wzniesiono nowy gmach.
Jak
ctwo

w istocie wygląda
socjalistyczne"

my,

„budowniburżuje

z

Zachodu, nie możemy własnemi oczyma się przekonać. Taktykę władz Sowieckich trudno zrozumieć, bo skoro
mówią że „budownictwo socjalistyczne'' kwitnie, dlaczego
wzbraniają się

socjalistycznego” salwowali

ucieczką, nie

lają wszystko

są najlepsze.

ną opinja o Rosji
działacza

W

jednostronnie.

wydaje

warunkach

się

jedynie

który.

tych
słusz-

znanego

obecnej

Szulgina,

Ošwiet-

w książce

swej, napisanej po pobycie konspiracyjnym w Rosji, uzasadnia tezę, że
nic się nie zmieniło, tylko jest trochę
Szuigina
że książka
gorzej. Mimo,
a
w dziwnych warunkach,
powstała
sam on padł ofiarą misternie zaaran-

więcej było głosów twierdzących,
iż nie niskim poziomie”. Istotnie krawat
miara
ideowości
młodzieży,
krawat Oznacza
„burżuazyjne odchy* jako
lenie",

że jest

synomimem

mieszczań-

stwa tego największego niebezpieczeństwa— dla życia społecznego.
Od
krawatu
i pantofli
nocnych
jeden krok tylko do rannej białej kawy i brzuszka do burżuazyjnego popoglądu na Świat. „Rubaszka* — oto

symbol

mówiły

proletarjatu

głosy

zasmolona,

i

większości.

im więcej

komunistów
lm

więcej

na niej

potu

nego"

„budownictwa

socjalistycz-

nie jest zbyt imponującą.

Ratując fatalną sytuację gospodarczą, Sowiety rozpisały kilka wewnętrznych pożyczek premjowych. Wysokie premje miały ułatwić wyciągnięcie
z kuferków chłopskich ukrytych czerwońców. Plany sowieckie
zawiodły.
Dobrowolne kupno dało nikłe rezul-

taty i trzeba było stosować

rozmaite

członkami partji lub komsomołu.
Z
chwilą gdy nadeszła wiadomość
o wygranej, w miasteczku zawrzało.

czyšcie, že Sprawę
załatwi po myśli
życzeń Koli.
Finał całej historji był zgoła nieDyskutowano zawzięcie, zazdroś- oczekiwany. Ktoś z zazdrosnych zdrapo- dził fortel i szczęśliwy Kola,
nie spoglądając na szczęśliwych
miast
siadaczy losu. Wszyscy z
niecierpli- otrzymać czerwońce, wraz z ojcem i
wością oczekiwali dnia, w którym w poczciwym
buchalterem znaleźli się
miała w więzieniu.
sowietu
gmachu miejscowego
się

odbyć

uroczystość

granych sum.
udziałowców

wręczenia

wy-

Każdy z szczęśliwych
projekty.
snuł różowe

Jeden myśłal: — wyjedzie

na Krym,

przymusowo
wtłaczać inny, być może, zagranicę lub
iż jej właściciel represje, aby
żowanej prowokacji, temniemniej teza tem lepiej Świadczy,
Kupi
który
na- obligacje pożyczek nieufnym obywate- sobie dom. Komsomolec Mikołaj Guwydaje się słuszną, zwłaszcza jeżeli ją jest ideowym komunistą,
zmodyfikujemy następująco:
w Rosji prawdę pojął ducha Lenina i w myśl lom. Z punktu widzenia czystości za- siew, właściciel ostatniej części
losu,
„Rubaszka“ sad komunistycznych wewnętrzne po- był dobrym synem i bratem. Starszej
nic się nie zmieniło tylko
poprzedni jego wskazań postępuje.
dla stroju życzki premjowe nie są najlepszym swej siostrze komsomołce Tosi obietynk europejskościzamieniono tynkiem proletarjusza—to pogarda
środkiem
krzewienia
komunizmu. cał dać posag, młodszej kupić suknię
komunistycznym.
Zręby społeczno- buržujow.
Przewlekła dyskusja
toczyła
się Premje tworzą burżujów. Ale od cze: i pantofle a ojcu, coś solidniejszego,
kulturalne pozostały te same.
prawideł zebrań go pomysłowość ideologów komuni- np. dom lub kawałek ziemi. W trakCzytając
prasę
sowiecką, mimo według wszystkich
skrupulatnej

cenzury

urzędów

polity-

komsomolskich.

Przewodniczący

u- stycznych. Ogłoszono

dzielał głosu, sekretarz notował przebieg, pisano protokuł który
z koleji
przesłano
do wyższych władz
par:
tyjnych. Tam głowiono
się również
niemało,
czy krawat może być
nopokazać, co osiągnęli,
dlaczego
tak
szony przez komsomolca,
aż wreszcie po
długich perypetjach
sprawa
starannie izolują się od reszty
Świafatalnego krawata
trafiła na łamy
ta? Czy może dlatego, aby zły wzrok
„buržuja“ nie urzekł, ale przecież So- lub nie, To samo zamiłowanie do „Prawdy“. Z szpalt urzędowego Orwiety wydały wojnę przesądom. „Do- dyskusji, to samo pryncypjalne sta- ganu partji sypnęły się gromy
obułoj predrazsudki* krzyczano od Newy wianie kwestji, tylko na niesłychanie rzenia. Zwymyślano pryncypjalne dykomsomolców i
po Ural.
poziomi który Świadczy, že skusje smoleńskich
niskim
Poznanie tedy nowego Świata, po-. zainteresowania młodzieży komunisty- wręcz oświadczono, żefani krawat, ani

wstającego za wschodnią

przyszłości

cznych, od
czasu
do czasu między
wierszami
można znaleźć
drobne i
niepozorne wydarzenia, które rzucają
światło na codzienny byt w Rosji, na
:
;
jej charakter obecny.
Oto, naprzykład, toczy się w jaSmoleńska
czejkach komsomolskich
krawat
nosić
przewlekła dyskusja:

Ścianą, jest cznej są niesłychanie płytkie, kwestja rubaszka

niesłychanie utrudnione.
Źródła
in- bowiem krawatu potrafi ją roznamiętWspomformacyj pośrednie:
prasa sowiecka, niać przez długie wieczory.
lub opinie niana dyskusja na temat krawatu to(Gosizdatu
wydawnictwa

tych, co z tego kwitnącego kraju „bu- czyła się sporo czasu.

W jaczejkach

nie stanowi o ideowości
danej osoby. Dyskusję o krawatach

konkludowala „Prawda“ stwierdzając
że praca ideowa w jaczejkach
komsomolskich znajduje się na niesłycha-

nista w myśl

wygra premję

etyki

więc, że komu-

partyjnej

obowiązany

jest

o

ile zużyć wygraną,

skonstruwane
pożyczki
wewnętrzne
przy zastosowaniu
„partetyki“
były

wcale niezłym interesem.
Ale czerwoniec

i

„partetyka“

cie miłego układania

dla cił:

siebie zatrzymać pewien
minimalny
odsetek, a resztę ofiarować organizacjom komunistycznym.
W ten sposób

to

nierówni współzawodnicy.
Że tak jest
czytamy o tem w jednym z feljetonów
znanego sowieckiego publicysty
Kolcowa. Gdzieś w zapadłym kącie Bolszewji w miasteczku Słowiańsku, 5-ciu
funkcjonarjuszów
pewnej
instytucji
sowieckiej wygrało premję
w wysokości 20 tysięcy czerwońców. Wszyscy szczęśliwi
posiadacze
losu 'są
*

нр

—

„„a

ktoś z

projektów,
obcych

wtrą-

„partetyka“?

jego nazwisko na listę, obok wypisał

imię ojca. Różnica niewielka, on Mikołaj, ojciec Paweł. To drobiazg. Busytuację

i-

stylem

kwiecistym

uroczystość

opisuje na

i podniosłym

otrzymania

wy-

instytucje sowieckie. Zakończenie

feljo-

granych czerwońców.
Wszyscy pozostali Oprócz, oczywista, Gusiewa wspaniałomyślnie
złożyli większą
część
wygranych pieniędzy na najrozmaitsze

tonu jest zrozumiałe, w innym
bowiem wypadku nie mógłby się znaleźć na łamach „Prawdy*, czy jednak
tak „było,

w

to można

mocno

jak znając fantazję sowieckich

Nastrój prysł. Djabli nadali „partetykę“—pomyšleli w duchu
komsolec Kola i jego papa eks-wachmistrz.
Po dłuższych debatach , we
dwójkę
znaleźli. jednak sposób, aby otrzymać
czerwonce i „partetykę“
zachować.
Młody Gusiew nie zwlekając udał się
do buchaltera, układającego spisy wy*
granych, i poprosił, aby ten, wpisując

zrozumiał

Feljetonista „Prawdy*

zakończenie

_ człowiekiem,
swnił uro-

wątpić,

dziennikarzy. Skądinąd bowiem trudno uwierzyć w magiczny wpływ „„partetyki”.
Takich komsomolców jak Gusiew
są w Rosji setki tysięcy. To są wszyScy ci, którzy nie widząc
możliwości
urządzenia jako tako
swojej
egzy-

stencji, wstępują do

szeregów

mło-

dzieży komunistycznej, aby za jej pośrednictwem znaleźć Środki, które pozwolą wegetowač.
O ideowošci
tej
młodzieży nie może być mowy.
Sz.

DIE

S

ŁO

W.

„©
—— —

INFORMACJE.
Kredyty

Wspólna deklaracja.
›
Jak wiadomo, od dłuższego czasu
wśród różnych organizacyj roiniczych
/nurtowały się prądy, dążące do połącze

sobą, w jedną któraby mogła wydatniej pracować nad podniesieniem rol
'niętwa. Było to także dążeniem mini„Sterstwa rolnictwa.
Sprawy te były omawiane wielona

zebraniach

czołowych

organizacyj

niosłości dla rozwoju rolnictwa brzmi
jak następuje:
jakimkolwiek będzie w
przyszło(ści
charakter
budowy gospodarczej

Oddziałów

i

jak

i przy

wytwórczości

działu

| ganizowanie

obrotu

wszystkiemi

1o-ciu.

płodami i wzrastający dobrobyt rolni|ków polskich stanowią trwałą podsta
wę rozwoju gospodarczego państwa,
zapewniając mu równowagę
budżetu
'1 bilansu handłowego, a przez zwięk/'szoną pojemność rynku wewnętrznego

gazie mleczarstwo
spółdzielcze nie jest
należycie rozwinięte, Państwowy Bank Rol-

stwarzają dla przemysłu na długi okres

| korzystne warunki

ny może zastosować pewne wyjątki od powyższych
zasad
kredytowania.
Bankowi
chodzi bowiem o popieranie mleczarń, opartych na zdrowych
podstawach
gospodarczych.

rozwoju a dla przy

/rostu naturalnego ludności naszej no„we

|

warsztaty

pracy.

"W tem znaczeniu cele i zadania pol

skiej polityki rolniczej nabierają

oso-

Akcja Państwowego
Banku
zmierzającą do uruchomienia w

bliwej wagi i znaczenia dla państwa.
od stopnia bowiem, w jakim osiągnięte, zostaną, zależy w znakomitej mieтге

byt

i dobrobyt

ogółu

niż

szczebel

i dobroby-

tu osiągnięte być mogą o tyle tylko, o

ile państwo w swem

planowem

dzia-

łaniu oprze się o samych
rolników,
złączonych w organizacjach
społeczno - rolniczych, o ich inicjatywę trak
tując ich jako współtwórców polskiej
Polityki rolniczej, i o ile działalność za
równo państwa
jak i społeczeństwa
rolniczego w zakresie
zagadnień goSpodarczych oparta
będzie o zasadę
Jedności rolnictwa, solidarności interesów
wszystkich rolników bez różni<y ich stanu posiadania i dążyć będzie do osiągnięcia
zwiększonej produkcji wszystkich warsztatów rolnych
Tej zasadzie jedności rolnictwa pod
porządkowane być winny
w ramach
£erganizacji społeczno - rolniczych odne interesy poszczególnych
grup,

poważny środek
su handlowego.

stkich

harmonji

rolników,

interesów

Jakkolwiek

zywania doniosłych

—

o rząd

i samorząd,

tej ich niezależności
walk kłasowych.

od

0000 95 - 105, Ii gat. 0000B 90 - 1000, 000

praca

80 - 90, żytnia 6U proc. 68 - 73, 70 proc.
64 - 69, razowa 51 - 55, kartoflana 85 -95,

całkowi-

wpływów

i

praktycznem wykonaniu powyż
zasad, organizacje społeczno -

W
szych

rolnicze powinny skupiać

wszystkich

rolników bez różnicy ich stanu posiadania w rzetelnej współpracy i unikać

tozbicia na odrębne, zwalczające
iz

cje,

przyjmując

takie

się
formy

py ania i organizowania się, którey bez
tworzenia
przywilejów
Фа

kogokolwiek

i

bez

wyodrębnienia

Srup zewnątrz organizacji zapewniały
ażdemu zrzeszonemu rolnikowi facho

wą opiekę i pomoc i dawały możność
wpływania na rozwój rolnictwa i ob-

Tone interesów rolniczych w miarę poSiadanych przez niego zasobów mo-

talnych

| działu

w

i intelektualnych i czynnego
pracy

społeczno

u-

- rolniczej.

p
Mając więc dobro rolnictwa polskie
/ $0 na oku i korzyści jakie państwo оdnieść

może

przy

zgodnym

zowanym wysiłku

4
A

wszystkich

rolni-

ziałających obecnie na jednym i tym

| Dartą

jedną

w

terenie,

o-

Sta

zasady

i zwracamy

stwierdzone,

tutowo

instytucję,

wymienione

o wyżej

się

z

| Jm apelem do zrzeszeń skupionych w

Organizacyj Rolni-

Wiązku Polskich

Szych

i Polskim

Związku

1 Kółek Rolniczych.
|

(—)
Prezes

Polskich

Organizacyj
Organizacyi

Rolniczych.
Prezes

Związku

Polskiego

i Kółek

Varszawa,dnia

M—)

11

Organizacyj

Rolniczych.

sierpnia

WIKTOR

1928

roku.

PRZEDPEŁSKI

1

__ Przypisek Redakcji. Do omówienif poruSzonej wpowyższej wspólnej deklaracji sprawy — w nawiązaniu do
Szym terenie powrócimy

| bliższych numerów.
*

>

75 - 85, jęczmienna

60 - 65.

Kasza manna amerykańska
140 - 150
gr. za i klg., krajowa 140 - 120, gryczana
cała 100 - 120, przecierana 110 - 120, pertowa 100 - 110, pęczak 75 - 85, jęczmienna

80 - 90, jaglana 80 - 90.

Mięso wołowe 260 - 280 gr. ха 1 К
cielęce 160 - 200, baranie 260 - 280, wiepszowe 300 - 350, schab 360 - 370, boczek
360 - 370, szynka wędzona 420 - 450.

stosunków
w jednym

ZE

Agapita

Wschód

|
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jutro
„Juijusza

na naz naj-

i

przedstawi-

wojskowych,

Sa-

i społecznych.

rozpoczną
się dnia 30 sierpnia o
10 rano. Podania kandydatów(tek)
do
wszystkich klas z wyjątkiem VIII-ej

godz.

Spostrzeżeni4
Zakladu

metecrologiczne

Meieorotogji
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Cisnienie
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J
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SAMORZĄDOWA.
— (v) Budowa szpitala dla chorób
zakaźnych w Stołpcach. Sejmik Stołp
przystąpił ostatnio do budowy miejs ecki
cowego

169

J

UE

—L e
Eris

r.

-

szpitalą zakaźneżo,

\

Sa
>

}

który

stanowić

szpitalu powiatowego.
oważna część robót jak

będzie

fundam

zostały już całkowicie ukończone.
e
czenie budowy tego szpitala
mą nastąpić

į

\

4 x
ponosi sejmik

Połudn.-zachodni.

bież. Koszta budowy, które
powiatowy,
wyni
ilka-

dziesiąt tysięcy zł.

wom"

RÓŻNE.

—
Wycieczka dziewczynek ze szkół
PES"
westfalskich w Wilnie. Omegdaj przyb
Maximum na cobę 19>C.
yła
A
R pod
Tendencja baror.etryczna: spadek ciśnienia.
owe
dwuch nauА

URZĘDOWA.
— Audjencje
dniu wczorajszym

u

p.

Pan

Wojewody.

wycieczka

W

Wojewodą Raczkie-

wicz przyjął Wice-Prezesa i Kierownika
Naczelnezo Polskiej Ligi Gospodarczej p.
Leona Reinschmidta, z którym odbył dłuż

dziewczyn

5
ZAŁ w Westfalji.
DA
ycieczka ta, składająca się z 55 osób
urodzonych
w Niemczech,
Ads
Polski w celu poznania swej Ojczyzny. do

PC

szą rozmowę

oraz

p.

Karola

:
dniu wczorajszym
kilkodniowy
pobyt
do

zaś
zawitała
ną
Wilna
wycieczka

Brammera,

dorożkarzy
wygórowanych
opłat
ponad
taksę zwracały się
o ingerencję
do
naj-

kowskiego.
Naczelnik Wydziału
Administrącyjnego
p. Włodzimierz
Dworakowski
przerwał w dniu 14 bm. urlop
wypoczyn-

urzędowanie.

tetu

—

(x) Posiedzenie

W.

b. m.

F. i P. W.

O godzinie

miejskiego

We

wtorek:

7 wiecz.

w sali

ie

400, sadło 380 - 400, olej roślinny 240

Nabiał: mleko 30 - 35 gr. za 1 litr, Śmie
tana 150 - 180, twaróg 80 - 100 za i kig.

- 80, młoda

10-15 (pęczek), szczaw
pietruszka

sałata 5 - 10 pęczek,

15

5—

10 (pęczek), ogórki 15 - 20 gr. za sztukę,
groch 80 - 100, fasola 80 - 90, kapusta świe

komi-

dnia 21

posiedzeń

250, okonie żywe
żywe
150

380 - 400,

- 180,

wąsacze

280 - 300,
Šai 200
e

śnięte 250 - 280,
żywe

350

- 380.

sielawa

śnięte

sandacze (brak), sumy 200 - 250
W
e 350 - 380,

- 220,

150, drobne 40

stynka

(br.

i

60 o o)

PIocie 120-

Kto

z

właścicieli

gospodarstw

brą młocarnię niech kupi „Kutnowiankę* sztyftową, 'cepową lub szerokomłotną kto jaką chce, każda z
nich będzie jednakowo dobrą: zaś
maneże do nich „Orzeł* Daw, lub C
Znajdziecie te znakomite masz;
ny w składzie Zygmunta Nagrodzkie-

go w Wilnie,
Kto

ul. Zawalna

dostać

chce

i

Nr. 11-a.

na wypłatę

niech

_ poświadczenie
9

NZGNDSZKNZEKAM

do strajkujących

kontynuowania

przysposobienia

tematem

wojskowego.

posiedzenia

będzie

rach do Wileńskiej izby przemysłowo-handlowej, otrzymaliśmy ze źródeł miarodajnych następujące informacje:

odbędzie

kowej i Królewskiej

ы

Od

dnia

ogłoszenia

muszą

odezwę,

się wielką

reklamacje.
W ciągu 6 tygodni od
ocbywają

)
daty wyłożenia

się wybory.

Najpierw

Od-

bywają się wybory ogólne, następnie wybory zrzeszeniowe,

poczem

Minister

Handlu

wanych

przez

Ministra

Przemysłu

i Han-

dlu. Nadto w skład Izby może wejść wdrodze kooptacii sie więcej niż 6 radców. lzba
dzieli się na dwie sekcje: !. Przemysłowąi
Il Handlową. Sekcja | składą się z 25, sek-

rów ogólnych powoływani są w liczbie 10
w grupie przemysłowej i w liczbie 14 w

grupie handlowej. Zrzeszenia
gospodarcze
wybierają 15 racców do sekcji przemysło-

W skład głównej

wchodzą:

radca

Urzędu

komisji wybor=
Wojewódzkie-

Spółek

—

skich inż. Trocki
zku

kupców

i dyrektor

Banku

i przemysłowców

Zwią-

żydowskich

inż. Kroszkin
z Wilna oraz dyrektor
spółki akcyjnej fabryki
„Becker“ p. Wieczorek
i właściciel fabryki manufaktury
p. Prilling z Białegostoku.
|
llość

obwodowych

komisyj

będzie

od-

powiadać ilości urzędów
skarbowych.
W
każdym powiecie będzie więc
niemniej,
niż jeden obwód głosowania
uprawnionych

do

głosowania

4-ch województwach: Białostockiem,
wogródzkiem, Poleskiem i Wileńskiem

w

Nowy-

nosi około 80000 osób.
Główna komisja wyborcza
urzędować
będzie w lokalu br. Jabłkowskich
przy ul.
Jagiellońskiej, 3-cie piętro.
Wkońcu
należy zaznaczyć,
że
akcja
wyborcza prowadzona będzie przez wybor-

ców jedynie pod kątem

widzenia

interesów

poduczych z wyeliminowaniem
wszelich wzgłędów innej natury. W ten sposób

Kresy Wschodnie

otrzymają

na

wysokim

stopuiu stojący samorząd gospodarczy, którego brak tak dotkliwie da:ał
się
nieraz

we znaki.

Polski

róg Zam-

przed

ogrodem

(sala „Lutnia*).

I. Jasiūską-Detkowską

Iš
|
$

PIERWSZORZĘDNY

SPECJALNA

KONSTRUKSJA

Zastępca

przywiązują

dozorcę.

Takie

urządzenie

BĘ

Wy-

Dziś

w

RESOROWANIA.

Inż, Stefan Szostakodsii
RICHAŁE
Wilno,
Poleca

ną sezon

Wilno, Hała Pohulanka 14, m. 3, tel. Nr 116,

krawiecki

PIECH

Zamkowa

bieżący

Wileńskie

materiały

towe

I $YN

10 Telefon
f

Dormeull

palta własnej
S

10

Frtres

roboty.
m MT

-

London

oraz

gnalny

Jutrzejsza popołudniówka. Pożewystęp Zofji Grabowskiej. Jutro

Zoija Grabowska wyna
naszej scenie w

świetnej komedji St. Kiedrzyńskiego „Wino,
kobieta i dancing“.
Ceny

miejsc

od

20 gr.

— Reduta na Pohulance,
Dziś uroczyste przedstawienie
z okazji
otwarcią

SPOKOJNE

Targów Północnych. Odegraną zostąnie ko
medja Fr. Zabłockiego „Fircyk w zalotach*.

Postać tytułową kreuje Juljusz Osterwa.
Resztę obsady stanowią: Podstolina—l.
Kunicka,

Klaryssą—ł.

Mielęcka,

Aryst

J. Wasilewski, Notarjusz—St. Larewicz.

ZAPEWNIA

„Fircyk* — powtórzony
będzie w niedzielę.
W poniedzialek ukaże się komedja Jj.

„ ELY-TO0X

Korzeniowskiego „Wąsy i Peruka*.
Bilety w cenie od 1—6.50 zł. wcześniej
do nabycia w biurze „Orbis*.

NAJLEPSZY

WYPADKI I KRADZIEŻE.

NEJ

— (v) Groźny pożar zniszczył kilka
gospodarstw z zabudowaniami. W ostatnich

dniach

czyn

powstał

łczadzkiej,

we

wsi Mickiewicze

z dotąd
pożar

gm.

Wo-

niewyjaśnionych przy-

w zabudowaniach

nie-

jakiego Morducha Królewieckiego.
Wskutek panującego w tym czasie silnego wiątru ogień
przerzucił się na

z niebywałą szybkością
sąsiednie - zabudowania

gospodarcze Macieją Pugacza i Motro Dimitrego oraz w pobliżu ulokowany materjał
budowlany, należący do
sejmiku
Baranowickiego
i wagon szmat,
przeznaczonych
na wywóz.
Pastwą pożaru padły 3 gospodarki ze

wszelkiemi zabudowaniami
cementu i wagon szmat.
„Ogólne

straty

wynoszą

oraz 40 beczek

kilkadziesiąt

tysięcy zł, Jedynie dzięki energicznej akcji
ze strony miejscowej straży ochotniczej i
personelu policyjnego po 4-godzinnej pracy pożar ugaszono.
Zachodzi podejrzenie, iż pożar powstał
wskutek
podpałenia,
wobec
czego też
miejscowe władze wszczęły energiczne do-

chodzenie.

SPĘDZENIE

WAKACJI

J.

Karbowski, Pustak—K. Pągowski, Świstak -

ŚRODEK

NIE ZAWODNIE:

PLUSKWY,
RIE
INNE
KUCZLIWE

go-

I—-PEGę

roli

Hanki.

Е
e

04.

M. Malanowicz-Niedzielską

popoł.
ostatni

Nie-

MATERJAŁ

na Województwo

Zakład

w roli

o godz. 5-ej
stąpi po raz

tor wzywał

M

i MUZYKA.

treści, trzymająca
widza
w
napięciu. Komedja ta jest do-

z

wagę

nie byłoby
bezpieczne
dla
krajów,
gdzie jak np. we
Francji
robotnicy
piekarscy są zbolszewizowani. W rawiódł, że brak mięsa nie zmniejsza sił, zie
wstrząsów społecznych
svgnalilecz podnosi poziom zdrowotny i siły zator przestałby działać, : piece znażywotne ludności.
lazłyby się w niebezpieczerstwie eksWśród organizatorów wystawy wy plozii gazu
pomieszanego
z powiestępują nazwiska licznych
ministrów trzem, a nie spalonego.
rzeszy i pruskich oraz najprzedniejPrzed automatem do wypieku chłe
szych działaczy społecznych Niemiec. ba znajdowała się tablica z przymoMinęły czasy, kiedy kuchnia intereso- cowanemi kramkami
chleba,
zakonwała tylko kucharki, a piekarnia wy- serwowanemi między
szkłeiu. Na 24
iącznie piekarzy.
wzory było tam 9 wzorów chleba żyGdy wybuchła
wojna
światowa, tniego, pszennego i żytnio pszennego
dyktator żywnościowy Danji prof. Hin —jasnego, — a 15 chleba
žytniego
hede zarządził generalną rzeź trzody ciemnego. Obok automatu, produkująchlewnej i spożycie
jej mięsa, by w cego masy chleba przy matym udzianastępstwie czasu nie odjadała ludzi. le rąk ludzkich, — znajdowała się pieRogacizna została zachowana głównie karnia normalna, gdzie dużo ludzi pro
w granicach potrzeby mleka dla dziat- dukowało małą ilość bułek ichiebków.
wy. Dzięki temu Dańczycy nie zaznali
Ogłądając wystawę, Polak uprzygłodu wśród wojny, chociaż nie przy- tamnia sobie, że Polska dopiero wtedy
gotowali do niej zapasów żywnościo- wejdzie na drogę wyżywiania się wła
wych, jak Niemcy, a blokadzie żywno snem ziarnem i robienia rezerw zbo-ściowej podlegli narówni z Niemcami. żowych, cenniejszych dla równowagi
Nie odjadła ich trzoda!
gospodarczej kraju, niż złoto w banDoświadczenie wojenne i nauka o kach,
kiedy
nowoczesna
produkcja
witaminach, której nadał olbrzymi roz chleba zapanuje nad dotychczasowym
mach nasz ziomek dr. Funk, sprawiły, chałupniczym wypiekiem, a jadło roże Niemcy wszechstronnie pracują nad ślinne będzie spożywane wraz z sokarozpowszechnieniem roślinnego poży- mi, które dziś usuwa do ścieków wawienia. Wystawie
dominowały
dwa dliwa technika naszych kuchen.
wskazania: spożywać surowe
owoce
Tadeusz Lewicki.

skonale graną przez M. Malanowicz-Niedzielska, K. Wyrwicz-Wichrowskiego, W.
Malinowskiego i innych.
Jutro nieśmiertelna „Moralność
pani
Dulskiej*

wielką

na

po raz drugi „Simona“
- Devala, komedja o

tytułowej, oraz

Jak

ko-

loterja

Malanowicz-Niedzielskiej.

fascynującej
ustawicznem

ży-

mcy do ciemnego
chleba,
wskazuje
takt, że do jego produkcji postawiono
na wystawie olbrzymi automat, wchła
niający co półtorej minuty około czterdzieści bochenków chleba.
Automat
ten posiadał pitc, zaopatrzony z jednej tylko strony w 204 zapalacze elektryczne do gazu i tyleż rurek pałnikowych. Piec ów piekł i ryczał, bo za
každem zgaśnięciem gazu, sygnaliza-

i 20-g0

i „Cielętniku*.

Teatr

stępy M.

ciemnym

w

od g. 9 do g..Żo. Tyl:

TEATRY

i chlebem

dalszego

odbudowy

Dnia 19

Jabłkowskich,

być

sporządzcne, a następnie wyłożone do przeglądu listy wyborcze w lokalach
obwodowych komisy;
wyborczych,
przyczem
w
ciągu
dwóch
tygodni spisy te mogą
być
przeglądane i w tym okresie można
skłaspisów

Dom

rozporządzenia,

tį. 31 lipca, w ciągu 8 tygodni

dąć

la),

mlekiem

tniowym Steinmetra. Mleko
przewyborne otrzymywane było od krów, uło
kowanych w halach wystawy.

chcąc

odbudowę
kościoła
OŚĆ
garnizonowego
św.
Jgnacego w Wilnie. Wystawa fantów i od-

Bernardyńskim

ni, —

w dniu

strajku.

Loterja na rzecz

sierpnia rb.

mi (15 do 25 fen. sztuka), zupa z dy-

do

artykuły spożywcze, żywe fanty i tp. Urue
sprawa budowy pływalni miejskiej.
/ —(o) Przed wyborami do lzby prze- chomione są punkty sprzedaży losów: przy
mysłowo-handiowej w Wilnie. W związ- ul. Królewskiej, Zamkowej, Wielkiej (Pocz
ku z ogłoszeniem rozporządzenia O wybo- ta), Mickiewicza, (cuk. Rudnickiego, Sztia-

llość

mniejszych chce mieć prawdziwie do-

wydali

treści której nawołuje się ich do

Żarobkowych p. Wodzinowski, prezes $toi
warzyszenią Kupców chrześcijan
p. Rucińśnięte 200 - ski, wice-prezes związku
kupców
žydow-

(brak), karpie
- 220, leszcze

PPS lewicy natomiast,

temu zamiarowi zapobiec,

wczorajszym

rowemi daniami z pomidorów, rzepy,
rzodkwi, ogórków, sałaty, — banana-

Prowodyrzy

ko za 50 groszy można wygrać: radio, serwisy, zegarki, platery, kilimy, torty, obrazy,

i

Głównym

go p. Pawlikowski, dyrektor Banku

380 - 400 śnięte 240 -280

karasie żywe (brak), śnięte
żywe 320 - 400, śniete 180

komunizującej

„Odžywianie“

zlikwi-

ostatnio

fizycznego

Sławiński.

Ž

przystąpili

pertraktacyj z pracodawcami.

biór wygranych w Elektrolux'ie

czej
Ryby: liny żywe 380 - 400,
300, szczupaki żywe 350 - 380,

prawicy, w zamiarze

strajku_

Rady Miejskiej odbędzie
się posiedzenie
członków miejskiego komitetu wychowania

ża 60 - 70, buraki
15 - 20 (pęczek), kalafjo- wej i 21 radców do sekcji handlowej.
Komisarzem wyborczym został mianory 60 - 100 za główkę, grzyby suszone 18 20 zł. za 1 kig.
wany
naczelnik wydziału
przemysłowego
cu Urzędu Wojewódzkiego
w Wilnie
inż. W.

12,00 zł. za sztukę.

dowania

nazwą

To olbrzymie przedsięwzięcie społecznej
natury zostało
wykonane w
imię
zasady, że niezawisłość gospodarczą i wolność polityczną można we
własnem mocarstwie mieć
zabezpieczone
tylko wtedy, jeśli mrasy ludowe są odżywiane racjonalnie produkta
mi własnego państwa. Tak. twierdzi
Senius minister rolnictwa i aprowizacji Rzeszy
Niemieckiej, a jego spółdziałacze podzielają te poglądy.
Zrywając
na chwilę
z szowinizmem, — twórcy wystawy powołali się
na słowa jednego
z profesorów
finłandzkich, który orzekł, że przyszłość
należy do tych narodów, co zdołają z
nauki odżywiania wyciągnąć dla siebie najpomyślniejsze wyniki. Wysoko
także zostało postawionem
nazwisko
duńskiego
uczonego
prof. Hinhede,
który podczas wojny
Światowej
był
przeciwnikiem teorji naczelnego
niemieckiego higjenisty Rubnera, i będąc
dyktatorem żywnościowym Danji do-

i inne ogrodowizny i nie stronić od cie
mnego
chleba.
Zaleca się przytem
skromne użycie mięsa.
Na wystawie można było wybornie
się pożywić pięknie siormowanemi su-

strajkujacy
stolarze
związków
chrześcijań-

do

skiegoi PPS

„x

ser twarogowy 120 - 150, masło niesolone
Radcowie z
450 - 500, sołone 400 - 450, deserowe 500 - cja Il z 35 radców z wyboru.
wyboru powołani zostają do lżby w liczbie
Jaja: 180 200 za 1 dziesiątek.
24 w drodze wyborów
przez ogół
tych,
Cukier:
ształ 150 (w hurcie), 158 (w którym przysługuje prawo wybierania, Oraz
w liczbie 36 w drodze
wyborów
przez
detalu), |
a | gat. 180 - 190, II gat. —.
ce- zrzeszenia gospodarcze. Radcowie z wyboWarzywa: kartofle 25 - 30 za 1

bula 60

przynaležni

Ścioła garnizonowego.

|
Tłuszcze: słonina krajowa | gat. 380 = i Przemysłu mianuje jeszcze 6 radców.
1lzba przemystowo-handiowa składa się
szmalec amerykański I gat. 400-450,400
II gat. 320 - 380, amerykańska 350 - II gat. z 60 radców z wyboru i 6 rądców miano-

FUDAKOWSKI.

KAZIMIERZ
Związku

gryczana

i zorgani-

ków, uważamy za konieczne połączes
instytucyj społeczno - rolniczych,

Samym

(n) Ceny w Wiinie z dnia 14 sierpnia

Ziemiopłody: Ceny za 100 kg. przy tran-

może i

przy

MIEJSCOWA.

zakcjach wagonowych franco st. Wilno:
ży:
to 49 - 494, owies 55 - 56, jęczmień browaro
wy 52 - 58, na kaszę 50 —, otręby żytnie 32
—33, pszenne 33 - 34, makuchy 50.
Ceny
rynkowe: słoma żytnia 8 - 10, siana 10 12, ziemniaki 15 - 18. Tendencja wyczekująca. Dowóz dostateczny.
Nabiał: mleko 3 - 40 gr. za litr, śmieMąka pszenna I gat. 0000A 110 - 120,

musi być przeprowadzoną przez orga
nizącje społeczno - rolnicze w oparciu
ich

ogólnopań-

roku bież.

Społeczno - gospodarcza nad podnieSieniem wytwórczości rolniczej i do-

brobytu rolnictwa polskiego

KOP

SZKOLNA.

Dzis |

kowy i objął

KRONIKA

tak po

to jednak

władz

‚ ——
8-klasowe koedukacyjne
gi.
jum im. Tad. Czackiego
aa
A
Wiwulskiego 13, gmach własny.
Egzaminy
wstępne

MIEJSKA.

Jet ych cełów i zadań polityki rolni<zej mogą współdziałać
organizacje

| Ściślej polityczne —

zagadnień

stwowych.

rolnic-

przy osiągnięciu

poprawienia naszego bilan-

wypełnienią w zakresie organizacji pomocy
dla drobnego rolnictwa i na drodze rozwią-

two polskie.
!(._

na

Raczkiewicz, dowódca

ciele miejscowych
morządowych

bliższych posterunków policyjnych, którym
p. Starosta Grodzki wydał w tym przed
Rolny jeszcze raz daje dowód całkowitego
specjalne instrukcje i wskazówki,
zrozumienia swych zadań, jakie posiada do miocie
— Powrót
p. Naczelnika
Dwora-

wszy

stanowiących

kredytów

Uruchamiając kredyty na popieranie
rozwojumleczarstwą, Państwowy
Bank

uwzględniane w takiej tylko mierze,
w jakiej na to pozwała
zachowanie

nieczności

zakresie
—

na

‚ № uroczystości tej wezmą udział bawiący na terenie
województwa minister
rolnictwa p.
Niezabytowski,
wojewoda

43 RE
z
S w liczbie 60 osób.
ycieczkami zajął się wydziął
у
Magistracie m. Wilna:
:
M
publicystę niemieckiego.
Pozatem w poniedziatek dnia 20 b. m.
Zarządzenia włądz
przeciw
sa- oczekiwany
jest przyjazd do Wilna pieldochodu dla drobnych rolników,
zrzeszomowoli dorożkarzy.
W piątek dnia 17
nych w tych organizacjach spółdzielczych. b. m. p. Starosta Grodzki zawezwat do grzymki z Warszawy, złożonej z kilkudzieNaieżycie zorganizowane i dobrze prowa- Starostwa Grodzkiego prezesą związku do- sięciu osób. Po zwiedzeniu Wilna
pieldzone spółdzielnie mleczarskie zapewniają rożkarzy w Wilnie i zapowiedział mu, iż grzymka ta uda się do Kalwarji.
°
rolnikom zyskowny zbyt mleka i pobudza”
„ — (v) Konfiskata odezwy
władze będą z całą surowością ścigały
PPS
leją ich do podniesienia hodowli i wprowa- wszelkie próby dorożkarzy pobieranią
od wicy. Urząd Starostwa Grodzkiego w Wilazanią lepszych gatunków bydła.
5
publiczności za przejazd Opłat niezgodnych nie zarządził w dniu wczorajszym
konfiRównież ala całokształtu gospodarki z obowiązującą taksą, która jest umieszczo- skatę
odezwy, wydanej przez PPS
lewicę
państwowej akcja ta jest niezwykle
pożyao strajkujących stolarzy w Wilnie.
woźnicy.
ławce
teczną, bowiem, przyczyniając się do wzmo- na wewnątrz pojazdu przy
SSE
Starosta Grodzki zwraca się równo2 ONE
dopatrzono
się
żęnia produkcji przetworów
mleczarskich, cześnie
z apelem do ogółu,
a mianowicie
stwa,
przewidzianej
.
posiadających w chwili obecnej
ogromne do wszystkica osób zainteresowanych, aże- 129
КК.
.
>
oce
możliwości eksportowe -- stanowi również by w razie
Jak
usiłowania
pobierania przez
wiadomo,

spożywców

kultury

dotychczas

Rolnego,
szerszym

potrzeby mieczarstwą -- posiada ogromne
znaczenie, zarówno dla rolników, jak i dla
całego Państwa. Spółdzielnie mleczarskie
stanowią bowiem poważne źródło stałego

1 wytworców w kraju.
|
Wszelako wzmożenie
wydajności
/ produkujących przestrzeni
rolniczych
/ w ściśle określonym okresie, jak również podniesienie
rolnika polskiego
na wyższy

18

Z pożyczek mogą korzystać
wyłącznie
spółdzielnie mleczarskie, ręczne i motoro- Teraperaturz
we, zrzeszone
w związkach
rewizyjnych średnia
oraz odpowiednich cenuraiach
handlowych.
Udzielając kredytów, Państwowy Bank Rol- Opad za dony wymaga,
aby spółdzielnie
mleczarskie bę w mm.
ręczne miały
zapewnioną dostawę
mleka
najmniej od 400 krów, a motorowe — od Wiatr
1200, oraz aby były ściśle związane
ze przewažający
swemi Związkami handlowemi, którym dostarcząć
powinny
przynajmniej
90 proc.
ogólnej
produkcji. Jedynie
na terenach,

jej

mostu

na Niemnie.

SOBOTA į

zainte-

zmniejszone. Kredyt na maszyny, narzędzia
i urządzenia mleczarń udziela P. B. R. do
lat 5-ciu,
kredyt
na
budowle — do lat

i saperów

mostu

pod

KRONIKA

resowanych organizacyj gospodarczych tryb
udzielania pożyczek na potrzeby
mleczarstwa. Według nowego regulaminu Państwo-

| największym i najlepiej
pomyšlanym
wysiłku
organizacyjnym.
Rzeczywiście bowiem wskazuje w sposób niezbity, że wzmożona wytwórczość rolnicza, w warunkach zapewnionej
o
płacalności, jak również należyte zor-

nowego

Po trzymiesięcznem trwaniu zostaje dziś zamknięta berlińska wystawa

ASTO
TE OST R
RORY

związku

|ska jest krajem przemysłowo - rolni|czym, w którym rołnictwo
góruje w wy Bank Rolny przewiduje udzielania spółgospodarce narodowej doniosłością
i dzielniom mleczarskim kredytów dłużejterwartością swej wytwórczości i że go- minowych na okies od 5 do 10 lat, Opro|spodarcze usamodzielnienie
się pań- centowanych w stosunku 9 i pół rocznie,
z tem, że w miarę przekazywania Bankowi
stwa może być osiągnięte
przy jak- odpowiednich sum z Ministerstwa Rolni| najadlej idącem uwzględnieniu potrzeb ctwa oprocentowanie to w r. b. może być
tego

przez oddziały KOP-u
Niemnie.
:

W dniu 27 lipca zosiął ostatecznie zatwierdzony przez władze
Banku oraz po-

dany do wiadomości

ofwarcie

W niedzielę dnia 19 bm.
w
miejscowości Mikołajewszczyzna
w
pobliżu
pograniczą polsko-liiewskiego
odbędzie się
uroczyste
otwarcie
nowowybudowanego

Kredytu Krótkoterminowego.

że Pol-

należy,

dziś stwierdzić

W

Uroczyste

z.tem Wydział Funduszów
Administrowanych Państwowego Banku Rolnego skierował wszystkie podania spółdzielni mleczarskich o kredyt inwestycyjny
do Wydziału

'rolniczych. Deklaracja ta wielkiej do-

| Polski,

popieranie

na obniżenie oprocentowania.

i konferencjach

przedstawicieli

na

mleczarstwa.

Dotychczasowa
akcja
Państwowego
Banku Rolnego
w zakresie
kredytowania
mieczarstwa polegała
na
rozprowadzaniu
przez Bank pomiędzy
poszczególne
spółdzielnie odpowiednich funduszów z budżetu
Ministerstwa Rolnictwa.
Obecnie nastąpiła
zmiana w systemie
kredytowania,
ponieważ budżet Ministerstwa Rolnictwa w roku bieżącym nie posiada już funduszów na
ten cel, natomiast przewiduje jedynie sumy

'nia tych organizacyj, poróżnionych ze

krotnie

P. B. R.

rozwoju

LIDA. (Tel. włas.) Wczoraj o godzinie 10 wieczorem wybuchł ogromny
pożar w magazynach oddziału drogowego na stacji Lida.
Spaliła się wieża ciśnień i jeden magazyn.
Stacja Lida pozostała bez wody.
Straty wynoszą około 200.000 zł. Są wszelkie dane, które pozwalają
przypuszczać, że pożar powstał wskutek podpalenia.

0—bpóee

Jednolifa organizacja całego rolnictwa.

Wysfawa dobrego odżywiania w Berlinie.

=" —i

Narjer Gospodarczy Ziem Wschodnich.

Groźny pożar w bidzie.
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Kaprysy miljonezów amerykańskich.

nas codziennie
zalewa
Ameryka
fotograiij. Wiych
wykł
niez
całą masą
dzimy tu spacerujące po plaży piękności o pomalowanych nogach, wspaniałego tygrysa, ulubieńca słynnej gwiazdy filmowej, artystę wykonywującego
karkołomne popisy na linie, zawieszonej pomiędzy dwoma czterdziestopiętrowymi drapaczami nieba. Wszędzie
rekord i sensacja za wszelką cenę. Powydaje
nieważ w Ameryce wszystko
się

możliwe,

naprawdę

więc

możliwe

wszystko

stało

a europejczyk

się

już

się niczemu nie dziwi. W Stanach Zje-

dnoczonych znajdują: się najpiękniejsasze kobiety na świecie, najszybsze
mochody,

najwyższe domy,

najmilsze

miejscowości kuracyjne, najoryginalnajniejsze filmy, najdroższe klejnoty,
ie
ludz
si
ogat
najb
źcy,
jeźd
jsi
żnie
odwa

j najdziwniejsze anomalje. Cała Ame-

zalana jest superlatywami.
A dokoła tych i rekordów i sensanajcyj wyobraźnia ludzka przędzie
ryka

Ofiarna 4

Przyjmuje:

od

i od 4—7.
Wydz. Zdr. Nr. 3

ziemskie
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do sprzedania
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Wil. Biuro Komisowo - Handlowe,
24
Mickiewicza
tel. 152.
1:919€

dom

maszyny

do wyrobu

z

ów
owoców

wie, jak i we śnie, tęsknota nie zazna-

je spokoju: Ach Ameryka, kraj cudów!
Najchętniej
bywa nam
przedstawiane życie miljarderów amerykańskich. Widzi się niebywałe
karjery i
bajeczne sukcesy, Śmiałe, karkołomne
spekulacje i odwagę do zdobywania.
Ale codzienne życie tych królów złota
może niejednego rozczarować.
Wszystko to, o czem marzą zwykli
śmiertelnicy, co sobie przedstawiają
mogące
we śnie jako tata morgana,
napodróż
przyszłość:
ich
rozświetlić
białym
około świata na błyszczącym
jachcie, uczty z winem szampańskiem,
zbytek, posiadanie olbrzymich skarbów
artystycznych, wspaniałe toalety i próżnowanie, ciągłe próżnowanie — tego
wszystkiego
miljarderzy
używają w
stopniu bardzo umiarkowanym.
VanFordowie,

Astorowie

i

Rockefellerowie — że wymienimy
tu
tylko parę nazwisk — prowadzą bar-

Wydawca Stanisław Mackiewicz.

wyroby

Redaktor edpowiedziałny Witold

od 2 KM.

od 10 KM,

Wilno,
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Budowa i przebudowa młynów
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Szej techniki, KAMIENIE FRANCUSKIE
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konsygnacyjnym
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k

Gdańsk.

dostarcza wobec

szego rabatu

dużego

Sllmiki

zbytu po cenach najniższych

PRĄDNICE

udzielając najwyż-

prądu stałego i trójfazowego.

BIEKtTYCZNE

PRĄDU

STAŁEGO.

TRAKSFORMATORY.
Informacji

udzielają:

Biuro własne: Warszawa, Jasna 11 m. 5, tel. 99—18,
Skład nasz: Szłoma Rudomiński, Wilno, Zawalna 28/30.
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Specjalna fabryka TARTAKÓW
i MASZYN
do OBRÓBKI DRZEWA najnowszej konstrukcji, przewyższają
cych wyroby zagraniczne.
Na

KI
648
в
&
Wa

]

icielstw

Ei

maKB

1
;
CI
BETONOWYCH CH i CERAMICZNYCH.
Bu-

dowa OLEJARNI.

Przedsta-

dzenie el

ERY, komplet.

żądanie wizyty inżynierów.
Prospekty i kosztorysy bezpłatnie.

Liczne referencje odbiorców
Wygodne warunki kredytowe.

Okazowe

EMG!

maszyny wystawiamy we własnym lokalu,

by, sam prowadzi gospodarstwo i sam
czyści sobie buty.
AR:
John Scott, którego ojciec jest jednym z najbogatszych ludzi w
kraju,
otworzył niedawno temu mały
skład
delikatesów. Sam usługuje klientom i

by przyjemność w zwykłej pracy robotego, że mogą opłacać najdroższych le- tnicy fabrycznej, a mały urzędnik bankarzy, ale dlatego, że uprawiają spor- kowy, który już teraz widzi siebie, płyty. Nic nie słychać o podróżach naoko wającego po oceanie na białym jachcie
ło świata,
albo o ucztach z winem i rzucającego sztuki złota nurkom ma- marzy o tem, by powiększyć przedsięlajskim, sam czyściłby sobie buty, a w biorstwo własnemi siłami, a potem zaszampańskiem.
Kaprysy? Ten właśnie wyraz naj- lecie mieszkałby w małym domku, spę- łożyć filjeę w innych miastach.
Powler Mac Cormick, syn wielkieczęściej bywa łączony z pojęciem mi- dzając czas na rybołóstwie.
Czy to twierdzenie wydaje się nie go przemysłowca, pracuje w fabryce.
ljardera. Bo i kto może sobie pozwowy- Baron mr. John de Forst junior pracuje
lić na wszystko, co mu strzeli do gło- prawdopodobnem? Fakty mówią
wy. Kto może zagłuszyć swój spleen, raźnie. Zebrane są z dzienników ame- jako tragarz i chętniej oddaje się tej
albo go w sobie pielęgnować i ulegać rykańskich i prawdziwość ich nie ule- pracy od niejednego, który nie może
wszystkim jego zachciankom! A wia- ga watpliwości. Kaprysy miljonerów? się odwołać do miljonów ojcowskich.
Patrik Butler ma inny kaprys. Kadomo, że miljarderowie
właśnie cier- Być może. A jednak nie są to już ka- _
że budzić codziennie o godzinie
8-ej
pią na spleen bardziej od innych ludzi! prysy.
Miss Katarzyna Mac Comb jest cór rano, ubiera się w uniform policjanta
Kto może żyć według własnego widzimisię nie troszcząc się o ludzi i świat ką prezydenta amerykańskiego trustu i na jednej z najruchliwszej ulic Chikoledzy nie
cały! Tylu ludzi myśli: ach gdybym metalowego. Pracuje jako zwykła ro- cago pełni służbę, którą
był bogaty! wiedziałbym już co robić! botnica w jednej z fabryk swego ojca. uważają bynajmniej za przyjemną.
Nie wszyscy miljarderowie, o któKornelius Vanderbilt junior zamieszkuTobym dopiero używał!
Ale prawdopodobnie niewieleby się je w zwykłym przytułku dla kawale- rych tu mowa, mieliby chęć wyrzeczechociaż
i wtedy zmieniło. Przeciwnie. Niejeden, rów w Nowym Jorku. Tam się ukrył, nia się '* swoich miljonów,
oddawać się jeden jest tragarzem, a drugi robotniktóry dzisiaj niechętnie znosi osiem by móc bez przeszkód
godzin pracy, pracowałyby wtedy z ra skłonnościom literackim. Nie ma służ- kiem tabrycznym. Być może, że są to
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Urząd Wojewódzki— Dyrekcja Robót Publicznych w Nowogródku ogłasza przetarg na budowę piętrowego
domu
w Nowogródku
dla Urzędów
Starostwa, Powiatowej
Komendy Policji oraz Wydziału
Powiatowego
o
kubaturze 11.000 m3.
Przygotowany kamień i cegła będą
przekazane przedsiębiorcy
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parkiem,
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orne i łąki
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we od godziny 13 do 14-ej.

KOBIECE, WENERYCZNE, NARZĄMOCZOW.
djach, ukończył wielkie dzieło, traktujące o | DOW
wszystkich językach, jakiemi posługuje się | od 12--2i Od 4--6,
24,
ludność Indyj. Ogółem, według twierdzenia | ul. Mickiewicza
tel. 277.
sędziwego lingwisty, istnieje w Indjach 179
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III pietro, pokój

ście, Planetarium" chicagowskie będzie największe z dotychczas istniejących. Kosztować będzie ż miljona dolarów.
— Różnorodność
języków
w Indjach.
Słynny angielsgi lingwista, prof. Uniwersytetu w Dublinie, Georges Grierson jeszcze
w 1873 roku wyjechał z ramienia uniwersytetu dublińskiego do Indyj, dla badań nad
tamtejszymi językami. Dopiero obecnie sir
Georges Grierson, po
55-cio
letnich
stu-

języków i 544 narzecza. Tak olbrzymią różS
: dziewię
:
tezykó
ŚĆ języków
i
dwusto
posiada
norodność
dziesięcio-miljonowa ludność Indyj. Stopień
rozwoju poszczególnych języków i narzeczy
jest, oczywiście, różny. Niektóre obejm!
zaledwie paręset wyrazów, niepodobna n
mi określić znikomej części naszych pojęć.
Natomiast inne w niczem nie ustępują naistarszym i najbardziej rozwiniętym ięzykom
europeiskim.
— Taniec śmierci. Waszyngtońskie biuro statystyczne, t. zw. Cenzus Office, ogłasza wstrząsającą
zaiste
statystykę ofiar
przez automobile. W ciągu oshtatnich dwóch
lat ofiarą aut padło w Stanach Zjednoczonych 48.039 osób. A to są tylko zabici! Liczby rannych Cenzus Office nie podaje. Ale
że zwykle na jednego zabitego
przypada
25 rannych, przeto można ustalić w przybli
żeniu liczbę rannych naskutek przejechania
przez auto w ciągu ostatnich dwóch lat na
1.200.000 osób. Cyfra ta przewyższa oldrzy
mio ogólną liczbę rannych. podczas wojny
Amerykanów, która nie dosięgła 200.000 ludzi. Przytem stosunkowo liczba ratnnych i
zabitych wzrasta z każdym rokiem w miarę
wzrostu liczby
kursujących
automobilėw.
Co jeszcze należy podkreślić to fakt, że 30
proc. ogólnej liczby zabitych stanowią dzieci w wieku lat 15-u!
Automobilizm pożera przeto w Stanach
Zjednoczonych
co roku tyle niemal ofiar,
ileby wymagała przyzwoita wojna.
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Fairbanks i
film:
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bę dzie wyświetlany
iKasa
czynna
od g.5 m. 30, w
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pod dyrekcją p, Wł. Szczepań skiego.
Mary Astor.
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Można twierdzić, że zawód

cjanta, uprawiany przez Botlera, jest
jego „hobby*, jego manją. Ale inni lut
zapałki:
dzie jego siery zbierają stare

albo mogą spać
tylko przy
świecy. Fo jest ich „hobby“.
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