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o mowie
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o 25 proc.

drożej.

politycznych,

politycz-

komunistów

litewskich

w

Mińsku.

Z Mińska donoszą:. W .środę odbyła się tu wielka maniiestacja komunistów litewskich skierowana przeciw rządowi Wałdemarasa. Na zebraniu w klubie Róży Luksemburg, zebrali się wszyscy komuniści litewscy, emigranci z Litwy lub stałe przebywajay
w Rosji. Uroczystość odbywała się z okazji 10 rocznicy istnienia litewskiej partji komunistycznej. Przemawiało szereg mówców, jak: Kenig, Agurski, Buczunas, Jaszkiewicz i
inni. Między innemi wystąpił z przemową znany w Wilnie renegat, baron Pillar von Pilkan, b. właściciel majątku Mickuny pod Wilnem, obecnie szef G. P. U. w Mińsku. Pilkonieczności

temskuteczniejszego

połączenia

„obalenia

komunistów

faszyzmu”

litewskich,

zarówno

na

białoruskich

Litwie

jak

w

i polskich,

Polsce.

dia

Przyjęto

w

końcu rezolucję o konieczności wprowadzenia na Litwie dyktatury proletarjatu przy poBiałorusi

Sawieckiej..

22 sierpnia

odbyć

się ma

stów litewskich, którego program przewduje

w Mińsku

głównie

wielkie

święto

wrogie Polsce i Litwie maniiesta-

Bialogrod nie może być nadal stolicą Jugosławji
BIAŁOGRÓD
18.8. (AW). Przywódca serbskich niezależnych demokratów, jeden
z kierowników demokratyczno - chłopskiej koalicji Pribicewicz oświadczył w wywiadzie
prasowym, iż Białogród nie może być w dalszym ciągu stolicą i miastem życia politycznego Jugosławii.
Swoje stanowisko Pribicewicz motywuje tem, iż Białogród nie jest wstanie dać
gwarancję bezpieczeństwa przed terorem przeciw chorwackim. Wywiad Pribicewicza
wywołał w tutejszych kołach politycznych olbrzymie wrażenie.

cyjnych uchybień

wśród,

wolno wy-

razić się, żywiołowej, szczerej radości
a uroczyście, jak przystało na taki
moment, ma doniosłe znaczenie.
Nie
ujawniło się ono jeszcze wczoraj
w

dostatecznej

mierze. Ujawni się dopie-

ro w perspektywie lat.
Doniosłość
obecnej.
tróiwystawy
wileńskiej jest przedewszystkiem, aby
użyć wchodzącego w użycie wyrazu,
urbanistyczna.
W ciągu ostat

nich lat kilkudziesięciu mieliśmy tu w
Wilnie

niejedna

wystawę,

zwaną

bez-

pretensjonalnie i zrozumiale dla każdego: rolniczą, Wystarczy
przypomnieć rok 1899-ty lub wystawę wileńską, huczną i wręcz manifestacyjną z
punktu widzenia naszej tu walki o
prawa
nasze
narodowe,
wystawę
urządzoną niebawem po wspaniałym
pokazie jubileuszowym w Mińsku tamtejszego
Towarzystwa
Rolniczego.
Około roku 1902-go to było;
na lat
sporo przed straszliwą,
wojenną dewastacją kraju, wówczas gdy
nasza
wysoka kultura rolna ziemiańska,
w
połączeniu z rozwijającym
się coraz
bujniej przemysłem gospodarczym tudzież z głębokiemi tradycjami
naszej
hodowli
bydła i koni, miały
istnie
czem się popisać -- wobec swoich
i
obcych. Dziś—wiemy aż nadto dobrze
jak rzeczy stoją. Dzisiejszy nasz wystawowy wysiłek k r aj o wy - totylko
gest... mający bardziej symboliczne i

— stoi
na
progu
nowych
dla Wilna
czasów.
Wstrząsneła ona Wilnem do podstaw— nie jego tradycyjnego charakteru, nie jego
krajobrazowego i architektonicznego wyglądu —lecz do podstaw jego dotychczasowego
bytowania w gnuśnej zaśniedziałości. Wilno
drgnęło, jakby zbudzone ze snu, Dokonanie w jednym tylko punkcie miasta, u przemalowniczych stóp
skich wzgórz,
ukształtowania

wileńlege

artis wystawowego placu a tylko
spożytkowując umiejętnie
przyrodzone jego walory — przetarło Oczy samemu Wilnu. Otworzyło mu oczy na
prawie bezgraniczne możliwości leżące jakby surową rudą szczerozłotą w

tych naszych wileńskich bogactwach
krajobrazowych i architektonicznych.
Chodziło

o

mocne

a wprawną

i pew-

ną ręką szarpnięcie tej inertnej masy.
I za Boskiem błogosławionem
zrządzeniem

nastąpito

ono.

Wystawa wileńska rozplanowana
i urządzona w tym kształcie, w jakim
ją widzimy,
jest zapoczątkowaniem
nowej epoki w życiu miasta. Wierzymy święcie, że pierwszy to tylko etap
w stopniowem odradzaniu
Wil-

na, bez odrywania

go

od

naj-

szlachetniejszych tradycyj miejscowe”
go ducha i miejscowego piękna.

Teraźniejsza

wystawa

_wileńska

otwiera szeroką perspektywę na dalszy rozwój urbanistycznych przekształceń i inwestycyj, których konsekwentnego dalszego
rozwoju
żaden
już
„zastój”
nie
powstrzyma
i
nie
zahasymptomatyczne znaczenie niż realne.
zaZnak to tylko, że—żyjemy gospodar- muje. Po przez „dziewiczy las"
czo... pomimo wszystko! Że przetrwa- stoju przerąbana została szeroka dronowe
pulsujące
coraz
liśmy najokrutniejsze ciosy jakie za- ga w czasy
przemybujniejszem
życiem!
i
rolnej
kulturze
można
dać
| dlatego, z taką radością szczerą
nieposiadającym ani
słowej w kraju,
i
serdeczną
i z uroczystością, na jaką
ani ruchomych
czarnoziemnej gleby
tylko
nas
było
stać,
dokonaliśmy
przedsiębiorczości,
fortun o wielkiej

Wystawa wileńska pod względem, aby
tak rzec, istoty wewnętrznej,
głośne

naszej

i

przy wiel-

obecności

stawach,

na

gactwie i stałym

na

pod-

rozległości,

postępie

nego życia, którego

Wystawy

naszej.

*

. Jest ona

bo-

ekonomicz-

minjaturową

a

monu-

zarazem.
Mury
stanowią
solidne podtrzymanie dla garści” różnobarwnych, lekkich
kiosków.
Charakter wybitnie modernistyczny
tych

rolnictwo i prze- ostatnich nie kłóci się w najmniejszej

mysł są przecie dwoma kardynalne- mierze z powagą i włoskim Renesanmi i niewyczerpanemi źródłami.
sem murów
poklasztornych — ВегпагNatomiast samo urządzenie terenu
- wystawy, stworzenie dla niej—po raz
pierwszy jak Wilno Wilnem! — takich

ram, jakich żadne
mówimy

to bez

miasto
niewłaściwej

pawilonu.

chełpli-

natomiast dobycie z topograficznych,
przyrodzonych właściwości Wilna oraz

kultury

tylko obcym lecz i swoim
ludziom
wywołują na usta wyrazy niekłamanego zachwytu;
natomiast
ten
rzut

Świadomy,

Wilna i dokonać
istnego
1enesansu
najpiękniejszej dzielnicy miasta—oto,
co nadaje obecnej wystawie wileńskiej
przełomowy, aby się nie wyrazić epokowy charakter.
Obecna wystawa
wileńska — bez

względu na jej nazwę i na jej troistość

Świetnem

wyzyskaniem

oryginalnością.

Tak, —

malowni-

czych wiejskich
krajobrazów, jak w
dożynkowym wianku, zaczynają wy-

strzelać jak skry z poruszonych węgli
ogniska: przebłyski eksperymentalnego
modernizmu

nowych

zwiastujące

nastawanie

czasów.

Uderzy

też każdego

tyczność całości,

urocza

este-

którą się udało p.

lajścia przed włoskim konsulatem w Jugosławji:
WIEDEŃ. 18.8. (PAT). Dzienniki donoszą z Białogrodu, że w Sebenico wczoraj wieczorem ludność tamtejsza urządziła burzliwą demonstrację,
która trwała do godziny 1 w nocy.
r
Demonstranci wtargnęli do budynku konsulatu
włoskiego i usiłowali
zaatakować czynnie konsula. Żandarnierja, która od czasu zajścia w Splicie
pilnowała konsuła - wystąpiła przeciwko demonstrantom i oddała dwie salwy w powietrze. Doszło do bójki ręcznej w wyniku którj kilku żandarmów i
" policjantów odniosło rany.
BIAŁOGRÓD. 18.8. (PAT). Poseł włoski w Białogrodzie Galli wystąpił z przedstawieniami wobec zastępcy ministra spraw zagranicznych Szumlakowicza

w sprawie

maniiestacji

w Splicie i atakowania

konsula włoskiego

w tem mieście co znałazło echo w prasie włoskiej.

"0 pomnik
ZAGRZEB.

18.8. (PAT).

dla Radicza-

Gmina miasta Zagrzebu zamierza wystawić

Nie imponuje lecz zachwyca. Jest pomnik Stefanowi Radiczowi. Fundusze na ten cel są już prawie zebrane.
prześliczna i dyskretna jak te parte- *
ry i bukiety kwiatów, tak pozornie
Lotnicy polscy na hydroplanach przybyli do Danji.
KOPENHAGA. 18.8. (PAT). Wczoraj po południa przybyli tu z Gdyni na dwóch
od niechcenia a tak delikatnie iewdzięhydropianach polskich dowódca dywizjonu lotniczego morskiego Trzeska - Durski wraz
cznie porozrzucane-- wszędzie -po"gez kilkoma olicerami, Goście polscy pozostaną tu pięć do sześciu dni,
zonach.
|
#

Wystawa wileńska

podrabiany

i znikąd

Żeligowskiego

(były Ogród Botaniczny)
oraz wielki
murowany gmach gdzie
się mieściła
lat jeszcze parę temu
szkoła Tkacka
p. Anny Mohlówny; wreszcie
Wystawa Regjonalna objęła
w posiadanie
mury

jakby dwa obeliski.

Na

ich

licowej

stronie: stylizowane herby
Wilna, Lidy, Oszmiany...
Wystawa nie jest „gotowa“.
Nie
zdążono zapiąć jej—jak to się mówi
—na ostatni guzik na dzień otwarcia.
Jest to,
podobno,
tradycyjne
dla

wogóle

wystaw.

Żadna—

powiadają — nie była nigdy
jeszcze
gotowa na dzień otwarcia!
Odpowie-

my: nie jest to bynajmniej
godna

konserwowania

czoności. Co zaś do

„tradycja”

do

nieskoń-

wystawy

wileń-

skiej, to mogła
być gotowa
na
dzień otwarcia. Jeżeli nią nie jest, nie
żadne temu winne
„tradycje*
tylko
opóźnienie
się z wzięciem
się tak

energicznem
dopiero

do dzieła

dniach.

Jedna tylko

i

ATENY.

jak tego dano
w

ostatnich
:

służy w tym wypad-

nieustannie

pamiętać.

Przyjdzie rutyna i wprawa a došwiadczenie tegoroczne
będzie
dla przyszłych naszych imprez
wystawowych
—drogowskazem. Dość narazie tego,
co obecnie
zrobiono.
Trud niemały

nie poszedł na marne,

Naszą

18.8. —

Taldarisa

Z okazji kampanji

i Condylisa,

w Grecji.

politycznych.

wyborczej

Saloniki przed kilkoma

wybuchły

uliczne

bojki,

w

czasie których

republika-

nie zdemolowali hotel, w którym zamieszkali ci leaderzy, oraz zniszczyli redakcję dwóch dzienników monarchistycznych.
Ze swej strony monarchiści, zdemolowali urządzenia organu partji republikańskiej.
г

'

Inowacje wyborcze w Grecji.

Głosowałeś—włóż

palec w kałamarz.

komitet,

który

zajmie

się przestudjowaniem

chemicznego

składu

atramentu.

Straszliwy kafaklizm nad oceanem.
PARYŻ.

18.8.

djelli i okolice.

(PAT).

Z powodu

Straszny
przerwama

kataklizm

nawiedził

komunikacji

miejscowość

nie można

na razie

Djiusta-

Jić, czy to było trzęsienie ziemi czy też wielki przypływ. 3 osoby poniosły
śmierć a wiele odniosło rany. Wśród rannych znajduje się 70 żołnierzy. Władze wysłały na miejsce katastrofy oddział złożony z tysiąca żołnierzy. Do
Djidjelli przyholowano parowiec idący z Oranu, który w czasie burzy uległ
rozbiciu pou Buggie, przyczem utonęio pięć osób. Najwięcej ucierpiało Djidjellr. w którem

mieszczą

się się koszary

i szpitale. Huragan

wyrwał

z karze-

niami olbrzymie drzewa.

Burzliwe obrady socjalistów w Berlinie.
BERLIN. 18.8. (PAT). Najważniejszym wydarzeniem politycznym ostatniego tygodnia są obrady zarządu partyjnego i iraxcyjnego stronnictwa socjaristycznego, zwoiene na skutek wielkiego poruszenia, jakie w koiach socjalistycznych wywołała sprawa budowy pancernika.
„Vosschische Ztg** wyraża przekonanie, że debaty dzisiejsze zakończą się powzięciem rezolucji, która wyrazi uboiewanie i niezadowolenie z powodu budowy pancernika
i z powodu stanowska ministrów socjalistycznych w tej sprawie. jednocześnie jednak
wypowie się za utrzymaniem polityki koaticyjnej, żądając tylko od ministrów, by nie
czynili zbyt daleko idących ustępstw na rzecz prawicy.
Obradytoczą się w daiszym

ciągu w dość burzliwym nastroju i jak spodziewa się prasa berlinska potrwają do późnego

wieczora

a może

nawet

zostaną

przedłużone

do

20 gr

nocy.

Pilsudskie-

go odroczony.
Wyjazd
Marszałka
Piłsudskiego
do Rumunji, który miał nastąpić dzisiaj został odroczony do wtorku.
Odroczenie to, jak się dowiadujemy, nastąpić miało z ważnych przyczyn politycznych.
W dniu wczorajszym Marszałek
Piłsudski
przyjął
w
Inspektoracie
Armji zastępującego premjera, p. ministra skarbu Czechowicza, zaś o gogzinie 6 min. 30 min. Spraw Zagranicznych Zaleskiego.

Bilans Banku

Polskiego

i dekada

sierpnia.

Bilans Banku Polskiego
za pierwSzą dekadę sierpnia r. b. w
pozycji
kruszec (606,3 milj. zł.), waluty,
dewizy

i należności

zagraniczne

(495,3

milj. zł.) wykazuje zmniejszenie o 6,2
milj. zł. do łącznej sumy 1,101,6 milj.
zł. Waluty i dewizy niezaliczone
do
pokrycia zmniejszyły się o 4,3 milj.
zł. (203,5 milj. zł.). Portiel wekslowy
zmniejszył się o 9,2 milj. zł. (581.8
milj. zł.). Pożyczki zabezpieczone papierami wzrosły o 614 tys. zł. (64,2
milj. zł.).
Natychmiast płatne zobowiązania
(512,1

mil.

zł.) i obieg

biletów

ban-

kowych (1,144 mil. zł.) łącznie zmniejszyły się o 20,5 mil. zł. do
sumy
1,716,2 mil. zł. Inne pozycje bez większych zmian.

Odznaczenie polskiego uczonego.
;
WARSZAWA, 18. 8. PAT.
Przewodniczący
tegorocznego
kongresu
International law Associated protesor
uniwersytetu warszawskiego Cybichowski
obrany został
prezesem tego
stowarzyszenia.

Powrót

lofników fransoceanicznych do Polski.

WARSZAWA,

18.-8. PAT.

Majo-

rowie Idzikowski i Kubala
przybędą
do Warszawy we Środę 22 b. m. rano pociągiem pośpiesznym z Paryża.

Jeczcze jedna ofiara
RIO

lofnictwa.
17. 8.

Głoś-

ny lotnik włoski

DE JANEIRO,
Del

Presta,

który

Natalu

ostatnio zaś

rozbił

przeleciał bez lądowania z Rzymu
(Brazylja),

do

się u brzegów brazylijskich na swoim
samolocie, zmarł wczoraj wieczorem
po amputowaniu

. ATENY. 18.8. Aby przeszkodzić obywatelom greckim po kilka razy par
tja ludowa zaproponowała aby każdy obywatel w chwili głosowania był zmuszony umaczać koniec palca w atramencie, który pozostawia ślad nie do
zmycia w ciągu 48 godzin.
Premjer Venizelos zaakceptował tę propozycję i wyznaczył specjalny

mu

|
|

lewej nogi.

Rekord długości lofu zosfał

pobity.

LONDYN, 17. 8. — Kapitan Broad pobił
Światowy rekord
długości
lotu na samolocie
lekkiego
typu,
utrzymując się w powietrzu przez 24
godziny bez przerwy.

Ważne obrady

„o

francuskiej

rady

ministrów.

i

PARYŻ,
ę2 VIII. PAT.
Agencja
Havasa
donosi,
że rada ministrów
zbierze się w dniu 23 b. m., a nie w
dniu .1 września, jak pierwotnie projektowano, ze względu
na
konieczność przygotowania protokułu
pod-

pisania

paktu

Kelloga,

rozważenia|

mogących powstać kwestyj dyplomatycznych, wreszcie omówienia
zagadnień, znajdujących się na porządku |

dziennym obrad Ligi Narodów.

]

Zgon wybifnego angielskiego
męża sfanuLONDYN,

18.VIII.

PAT.

Zmarł|

wczoraj wieczorem wybitny mąż stanu i historyk sir George
Trevelyan,
LONDYN. 18.8.
(PAT). Czerwona kawalerja w Mongolji sowieckiej przeżywszy lat 90. Był on w swoim |
czasie członkiem gabinetu
Giladstona
wtargnęła się do północno - wschodniej części Mandżurji.
Wojsko mongolskie przekroczywszy
granicę, zajęły miasta Barin i za rządów królowej Wiktorji.
Unur w prowincji Heilung - Kiang. Komunikacja kolejowa między temi miastami została zniszczona przez wojska mongolskie. Londyńskie koła politycz- Grad wielkości 500 gr. bryła
ne uważają, że chodzi tu o próbę Rosji sowieckiej, zmierzającej do zagarnięlodu.
cia zachodniej i jółnocnej części Mandżurji.

Wypad czerwonej kawalerji do Mandżurii.

PARYŻ, 18.VIII. PAT. Agencja Ha-

Amerykańska bitwa morska z przemylnikami alkoholi:

vasa donosi, że w miejscowości Mur--

NOWY JORK. 18.8. (PAT). NA jeziorze Erie rozegrała się wczoraj
formalna bitwa pomiędzy amerykańską strażą graniczną a 30 statkami przemytników

alkoholu.

‚

:

Z obu stron były w użyciu karabiny maszynowe i granaty. Bitwa trwała niemal całą noc. Jakkolwiek amerykańska straż graniczna zdołała zdobyć
jeden statek, należący do przemytników, zaś drugi spłonął, tem niemniej 25
innych statków uszło pościgu i zdołało wyładować zapasy alkoholu na ląd.
Przemytnicy wykazali w walce ogromne
doświadczenie i znajomość
przepisów strategji, Dwa statki przemytników zawiązały walkę z przeciwnikiem i odciągnęły jego główne siły, co pozwoliło innym statkom umknąć.

zdol-

ność dotrzymania kroku
odradzającej się Polsce stwierdził wobec Polski całej.
Cz, Jankowski.

przedwyborcze

dniami były widokiem gwałtownych zajść pomiędzy republikanami a monarchistami. Podczas przemówienia publicznego dwóch monarchistów greckich

Bernardyńskie.

W obręb wystawy
prowadzi
od
strony ulicy Królewskiej brama główna kompozycji p. Kaliszczaka. Smukłe

preludjum

Starcie na tle zap.trywań

nie zapożyczo-

sportowy t. zw. parku

poklasztorne

Krwawe

ma własny nie

ny styl. Ma nieskazitelną estetyczność,
oryginalność, urok i wdzięk.
Rozbita jest na trzy wyraźne częŚci lub grupy, mające
też własne—
skupiska. Więc właściwe
Targi Północne
rozłożyły
się
w pawilonie
głównym i w pawilonach sięgających
aż w okolice byłego teatrzyku Letniego; Wystawa
Rolnicza
zajęła plac

to tem dobrze

jest właśnie to, co trzeba było, stworzyć: Ze starego Wilna w stylu dawnych lombardzkich
miast o romań-

i

wywiera.

sowo krzykliwą kiėrmaszowych
bu- ku ekskuza. Pierwsza to wystadowli i budowelek, w połączeniu z wiej- wa wileńska urządzana na taką skaskiem otoczeniem krajobrazowem ca- lę i z tyloma połączona gruntownemi
łego terenu wystawy, nadaje jej wła- inowacjami.
Śnie charakter uderzający swoją
wyJest to początek.
Trzeba
O

co skiej kulturze, a w wieńcu

nie wahał się sięgnąć w głąb starego

kiem tudzież

jego właściwości przyrodzonych - oto,
co złożyło się na wrażenie
harmonji
i piękna,
które przedewszystkiem
wystawa na wszystkich

ten przykład... lecz niestety

architektonicznie
„Starego“
Wilna z žywą nutą, nawet idyssonan-

tych wszystkich walorów, które przybywającym na plac wystawowy, nie- mową i

śmiały i celów swych

Owszem,

polskie — aljans

wości — zafundować sobie nie może;

ze skarbnicy jego prastarej

dyńskich tudzież szlachetną prostotą,
zlekka
stylizowaną
modernistycznie

głównego

prof. Ferdynandowi
Ruszczycowi
ze
wszystkich wspomnianych
elementów
ułożyć.
Piękno -natury,
odsłonięcie
ukrytych dotąd motywów
architektonicznych i niezmiernie
umiejętne ich
Spożytkowanie, rozplanowanie ogólne
wystawowego placu z wielkim
sma-

wszelkich

Państwa mentalną

najsolidniejszych

gdyż

otwarcia

stwierdzenie

jawne

kiem dziele odbudowywania
Polskiego

wczoraj

to tylko

inżynierowi Janowi Łuczkowskiemu

10 groszy.

dowodowego

Wyjazd P. Marszałka

komuni-

cje.

Wystawa, której otwarcie 'odświęciliśmy wczoraj —pomimo wielu przeciwności atmosferycznych i organiza-

Za tekstem

18. VIii 28.

Piłsudskiego.

że na tem właśnie polegało wielkie znaczenie

Manifesfacje

mocy

30 gr.

Za dostarczenie numeru

ne mowy. Mowa Marszałka Piłsudskiego była niespodzianką, dlatego też
skutecznie zachowała przeciwnika, Artysta, zręczny reżyser i doświadczony
dyplomata przejawił się wosobie Marszałka i podali sobie ręce. Zjezd wileński, zdaniem korespondenta, miał być demonstracją w obronie polskich żądań

dowodził

9.

Kronika reklamowa lub nadesłane 40 gr. W n-rach świątecznych oraz z prowincji o 25 proc. drożej.. Zagraniczne

BERLIN. (ATE). Warszawski korespondent „Berliner Tageblatt“ pisze
że Marszałek Piłsudski w swej mowie wileńskiej umyślnie unikał poruszenia

lar

28.

KLECK—-Sklep „Jedność.
LIDA—ul. Suwalska 13.
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OSZMIANA—-Spółdz. Księg. Nauczyc.
PIŃSK— Książnica Polska St. Bednarski.
POSTAWY—J. Wojtkiewicz—Rynek.
STOŁPCE—Księg. T-wa „Ruch*.

IWIENIEC—A.

4, otwarta

A. Łaszuk

DUKSZTY—ul.: Gen. Berbeckiego W. Surwiłło.
GŁĘBOKIE—ul. Zamowa, W. Włodzimierow.
GRODNO -Księg. T-wa „Ruch*
HORODZIEJ—K. Smarzyński.

WILNO, Niedziela 19 sierpnia 1928 r.
Redakcja

Szeptyckiego

T-wa „Lot“,

Pakty arbifrażowe Ameryki.
WIEDEŃ.
kty arbitrażowe
i Czechosłowacją,

w dniu

16 b. m. w departamencie

ogrody. Po uspokojeniu

stanu przez

sekretarza stanu Kelloga oraz posłów wspominianych państw, posiadają iden
tyczny tekst i są ułożone według wzoru traktatu niedawno zawartego miedzy
Francją a St. Zjednoczonemi.

się

huraga-

nu znaleziono na ziemi setki martwych
ptaków.

Chiński ruch antybrytyjski.
LONDYN,

18.8. (PAT). „United Press* donosi z Wasznygtonu, że pakoncyljacyjne, zawarte między Ameryką a Austrją, Polską
a podpisane

cie (?) szalała gwałtowna burza, przyczem padał grad takiej wielkości, że
waga poszczególnych brył lodu
dochodziła do 500 gr. Burza zniszczyła
zbiory oraz słynne
w tej. okolicy -

Według

depeszyz Sin-

gapore, podczas „procesu
przeciwko
Chińczykowi oskarżonemu o rozrzu-.
canie
podburzających
broszur
wykryto szereg dokumentów, Świadczących o ruchu mającym na celu zjednoczenie wszystkich malajów i zulusów przeciwko Wielkiej Brytanii,

|
Я

SŁOWO

Otomrcie pierwszych Targów Północnych.

a je-

bytu

niepodległego

Polskę

na ze wszystkiemi

Rzeczypo-

terenami

spolitej, To co państwo dzisiaj widziradjo.
cie, nie jest potężnem wielkiem dzieDzień niezwykle
uroczysty przy- łem, być może nie zaimponuje swoim
jednak daję
padł dzisiaj w udziale Wilnu,
ziemi ogromem, temniemniej
Wileńskiej 1 Nowogródzkiej,
dzień w świadectwo tej niezbitej prawdzie, że
którym uczestniczyc mają w doniosłym jesteśmy na dobrej drodze, wiodącej
naszych sił gospodarfakcie otwarcia Targów wileńskich о- ku rozwojowi
waraz wystawy rolniczo - przemysłowej czych, pomimo najtrudniejszych
i regjonalnej. Zdaniem mojem pierw- runków. Od dwuch lat, od tego czasu,
sze te Targi przychodzą w samą porę kiedy pierwszy obywatel Rzeczypospo
W roku tym będziemy obchodzili
na litej i budowniczy Polski „Marszałek
terenie całej Rzeczypospolitej wielkie Józet Piłsudski objął ster rządowy, i
święto — dziesięciolecie
odrodzenia dla tej ziemi przyszły jaśniejsze chwiNajjaśniejszej
Rzeczypospolitej,
Co le. Gospodarcze wysiłki zaczęły wyda
więcej, jesteśmy teraz na drodze ku ro wać lepsze owoce. Pozwolę sobie wy
podziękę rzązwojowi naszych sił gospodarczych w razić najserdeczniejszą
w tym dniu
że
całej pełni jakkolwiek na tej ziemi wi dowi Rzeczypospolitej,
leńskiej to podźwignięcie się z gruzów dla nas doniosłym dzieli z nami chwiten rozmach dzisiaj nie jest jeszcze tak le naszej radości, jak również dostojszeroki, gdyż ziemia nasza ucierpianej pani Marszałkowej, że zechciała
ła więcej niż inne ziemie Rzeczypospo przybyć do nas, aby również się z nami
litej. Nietylko ucisk rządów zaborczych tą radością podzielić. Jestem przekobył tu silniejszy niż gdzieindziej, nie- nany, że zapoczątkowane dzieło współ
tylko rany zadane przez wojnę šwia- pracy wszystkich obywateli tej ziemi
tową musiały się tu dłużej goić, gdyż ku rozwojowi naszych sił gospodarbyły głębsze, ale ziemia ta przez długi czych i kulturalnych skierowane, przy
okres czasu nie mogła rozwinąć cał- poparciu rządu Najjaśniejszej Rzeczykowicie swych skrzydeł do lotu, gdyż pospolitej pozwoli osiągnąć to do czeprzekonany,
warunki ekonomiczne i polityczne by
go zmierzamy. Jestem
ły tutaj bardzo skomplikowane. To co że postęp w naszem życiu coraz SZerszanowni państwo
zobaczycie dzisiaj sze kręgi będzie zataczał i będzie proziemię
na Targach i na Wyst awie, będzie z mieniował nie tylko na naszą
jednej strony pokazem wspólnych wy- i ziemie sąsiednie, ale i na całą Rzesiłków szerokich mas naszego społe- czypospolitą.

Z kolei przemówił p. Minister komunikacji inż. Kiihn. —Ze szczególną
przy-

stępujemy do
uroczystego
otwarcia
Targów w Wilnie, gdyż
otwarcie to
następuje w grodzie, który stosunkowo
tak jeszcze, niedawno przechodził naj
straszniejsze przeżycia przed wyzwo-

W. grodzie, który
leniem z najazdu.
przez półtora wieku potrafił utrzymać
swą polskość i zdobycze kulturalne,
osiągnię w kilkuwiekowem
współżyciu z resztą krajów Rzeczypospolitej.
Rany, zadane przez te wszystkie przeżycia Wilnu i Wileńszczyznie nie są
jeszcze zagojone, a mimo to staje Wil
no w zawody o laury zwycięstwa na
polu gospodarczem. Że szczególną radością stwierdzamy, że
powszechnie
a tembardziej w Wilnie pokój, który
a uprag-

nionym środkiem i celem ogółu Rzeczy
pospolitej, stwarza warunki gospodarpozwalające

dźwigać

się

gólnym dzielnicom Polski
od strat, jakie poniosły.
Mimo

ciężkich

poszcze

niezależnie

warunków, - w

któ-

rych Wilno i kraj wileński się znajduje, dzięki zespolonemu wysiłkowi całego społeczeństwa miejscowego, samo
rządu i rządu, przystąpiono do zorgani
zowania
wystawy.
Wystawa ta ma

Następnie p. Minister Kiihn przeciął wstęgę, zamykającą wstęp do głównego

pawilonu

wystawowego.

Nastą-

piło zwiedzanie Targów, i Wystawy
rolniczej — przyczem członkowie Komitetu Wystawowego udzielali wyjaśnień.
Po

zwiedzeniu

Targów,

wszyscy

goście z panią Marszałkową na czele
- udali się do murów po Bernardyńskich
mieszczących jak wiadomo,
wystawę
regjonalną. Tu, przed arkadami spotkał gości prof. Ferdynand
Ruszczyc,
następnie

łącznie

z prof.

Reme-

rem oprowadzali gości.
Pani Marszałkowa Piłsudska specjalnie zainteresowała
się pawilonem
mleczarskim Tow. Alia- Laval i Związku Spółdzielni Mleczarskich i Jajczarskich, poświęcając

zgórą

pół godziny

ma

zwrócić

uwagę

Rzeczy-

jeszcze
pospolitej na te braki, które
dotychczas istnieją. Ten pierwszy krok
niewątpliwie nie może być doskonały,
dowodzi jednak, wytrwałej woli i prapaństwocy zespolonych czynników
samorządowych i społecznych
wych,
i daje rękojmię, że o ile ta współpraca
to dalsze

będzie,

trwać

nadal

poprowadzą
miejscowych czynników
dobrobyszczytów
do
ziemię wileńską
Nie dziwi nas, że
tu gospodarczego.
jedna z prastarych stolic Rzeczypospo
Wilno poszło w ślady Poznalitej
nas, że w tak kró-

Dziwi

nia i Lwowa.

tkim czasie z tak wielką energją Wilno zdołało

stanąć

w jednym

które

miastami,

z temi

już od

szeregu

szeregu

lat podobne poczynania organizowały.
Szczęśliwy jestem, że mogę w imie
niu rządu złożyć p. Wojewodzie, komitetowi wystawy i wszystkim biorącym udział w jej urządzeniu najszczersze powinszowania i podziękowania оraz życzenia aby dzielnica ta stała się

jedną z najbardziej kwitnących w całej naszej Rzeczypospolitej. Tem życze

Na

zakończenie
:

najpóźniej

do

dnia

konanego

W

imię

i postępu

haseł

pracy,

wzniósł mówca

Pierwszy

w

Targów,

Wilnie

przez

mających

Sp.

jak bo
ludnośabyśmy
zachod-

się do

zorganizowania

Targów

. Poleca w wielkim
wyborze
posiadłości
ziemskie,
MAJĄTKI
OŚRODKI, objekty parcelacyjne i LEŚNE.
DOMY
DOCHODOWE
miejskie,
WILLE,
place,
FABRYKI,
MŁYNY ji wszelkie
interesa
dochodowe. SUMY PIENIĘŻNE LOKUJE bez ryzyka
na warunkach
najkorzystniejszych z mócną gwarancją,

i Wy-

stawy.
Wreszcie,

na

zakończenie

Minister

Kiihn wzniósł toast na cześć
Wilna w ręce jego prezydenta.

braterstwa

toast na po-

Ogólna

dzień Targów.

suma

znaczonych

Jeszcze przed oficjalnem otwarciem
Targów na całym terenie można było
zauważyć tłumy
niecierpliwych, zwiedzających, którzy niezrażeni
gorączkowym ruchem, wywołanym koniecz-

na

nagród

miasta

gonitw,

cztery

dni,

wy-

wynosi

30.000 złotych.
Dotychczas zgłoszone zostały ko:
nie następujących stajni: p. Juniewi- cza, mjr. Falewicza, płk. Karatiejewa,
por. Donnera i innych. Część
koni
nością
zakończenia
ostatnich
prac jest już w Wilnie. Jeżeli pogoda dodekoracyjnych,
oglądali
eksponaty, pisze, kasy
totalizatora znów
będą
miejscami przeszkadzając
nawet wy- oblegane.
stawcom. Trudno! wielkie było
zainNiewątpliwie ujrzymy na torze najteresowanie Targami,
nic więc dziw- popularniejszego konia
z ubiegłych
nego,
że nie
robiono
trudności
i wyścigów, zwycięzcę w gonitwie
lowpuszczano publiczność,
teryjnej „Derwisza“ p. LawrynowiczoRuch, jak to już zaznaczyliśmy na wej.
wstępie, był duży, czemu
sprzyjała:
Program przewiduje gonitwę lotewydatnio pogoda, jak zawsze w Wil-- ryjną, na którą
bilety sprzedawane
nie, kapryśna.
:
będą w ciągu wszystkich czterech dni
Jeszcze nie przebrzmialy echa ostat- wyścigów.
nich uderzeń
młotków,
wbijających
„ostatni gwoždž“, a już na wszystkich dróżkach widziało się zwiedzają
cych udekorowanych
reklamowemi
chorągiewkami, wachlarzykami i t. p.
Momentalnie znaleźli się kolekcjoniści, Jedni zbierali
próbki
(warto:
Ściowe) jak; mydło, sól,
puder,
kalendarze, inni brali wszystko co im
dawano lub co było do brania' po*--

ROLNICZO- PRZEMYSŁOWA

czony

18/8-9/9w WILNIE

rautem

wydanym

Z inicjatywy p. p. dr. Bronisława
Zakrzewskiego i Tadeusza
Dziekońskiego, kierowników . i organizatorów
działu wystawowego Pocztowej Kasy
Oszczędnościowej
(mieszczącego się
w pawilonie głównym) odbyła
się w
dniu wczorajszym
konierencja
pra-

Sowa.

Punktualnie o piątej do
nadzwyczaj gustownie
pomyślanego
i elegancko wykonanego kiosku P. K. O.
się

przedstawiciele

pism

miej-

scowych. Panowie Zakrzewski i Dziekoński udzielili wyjaśnień, odnoszą
cych się prac P. K. O. na polu
sze:
rzenia

zrozumienia

potrzeby

oszczęd-

;

PIERWJZE

mleczarni

ręcznej.w ruchu oraz mecha-

nicznej dojarki.
;
Zdając sobie dokładnie
sprawę z
doniosłej wagi mleczarstwa dla Państwa Polskiego, a w szczególności
dla
Kresów Północno- Wschodnich, Pani
Marszałkowa

zadawała

p.

Zawiszy

szereg pytań na temat rozwoju mleczar
stwa w naszym kraju.
Długo przechadzali się dostojni gobyło na
ście po wystawie, doprawdy
odernie
że
się,
co patrzeć, zdawało
wą się od pasjonującego widoku i będą tak spacerować do rana, jednak głos
natury wziął górę — poczuto głód —
poczęto się rozglądać za śniadaniem.

20 sierpnia b. r.

jest
BARONA
ilna.
do

wycieczka

kiosku

się

do

według

Sosnkowskiego

opisania

projektu

(brata

p.

generała

Kazimierza Sosnkowskiego). .
Kiosk 'ten, utrzymany ściśle w sty:
lu, daje nam symboliczny
obraz korzyści z oszczędności wypływających.
Działalność P. K. O.
uplastyczniają
plansze—wykresy artystycznie
wykonane przez uczni Szkoły
Sztuk
pięknych w Warszawie.
Stylowe
meble
dopełniają całości.
Kiosk P. K. O. umieszczony r. b.
w

bardzo

wygodnem

si zaszczyt

miejscu

na Targach.

Prasa na Targach
jest dość

przyno-

jego realizatorom.

Prasa

licznie.

reprezentowana

Prawie

wszystkie

pisma wileńskie oprócz „E xpresu'* mają swe

kioskią Z pism

reprezentowane

zamiejscowych

są „Kurjer Warszaw-

ski,“ „Kurjer Poranny“ i „Ilustrowany
Kurjer Codzienny",

Wyšcigi konne,
Dowiadujemy się, že w związku Z
Targami i Wystawą
Rolniczą zorga2-go września,
następne 5, 8 i 9-g0.
Jak zawsze, wyścigi odbędą
się na
zostaną przez
rania hodowli

samochodowa

nego.

a zorganizowane

Wileńskie
konia
i

T-wo popiesportu kon:

16
„wierzęta

Borkowski

Wilno,
;

:

Papier,

materjały

Mickiewicza

5, tel. 372.

Filja ś-sto Jańska

1, tel. 371.

piśmienne,

księgi.
Specjalne
later. rysunkowych.

działy:

ZABĄWEK.

Farb

artyst.i

RAM.

Dostawa do biur i szkół. CENY

NISKIE.

Zawiadomienie.
: Niniejszem

zawiadamiam

«wyłączne

Sz. Klientelę iż Biuro moje

reprezentacje

na

reklamy

posiada

°

:

Zainteresowani p.p. kupcy zechcą zawiadomič telefonicznie
lub do Biura

mego,

|

šwietlne

2) na Targach Północnych

w Wilnie.
gdyż ilość reklam
Konc. przez

12-46

*
*
°

jest ograniczona.

z poważaniem

E. SOKOL.

Min. Spr.

Wewn.

Biuro Ogłoszeń i Reklam

1926

85 pułku

Ostrobramska

Wilno, Wileńska 22 tel. 12-46.

piechoty,

GZRAURZEKOAKAAKOZEE
KA ZORECOOWANOZORIE ZA

Lecznica Położniczo - Ginekologiczna

FRANCUSKA

AMAZONKA W WARSZAWIE
W sobotę około południa przybyła
do Warszawy Francuzka p. Rachela Do
range, która konno odbyła podróż po

MAŁA

została

W bież. roku p. Dorange rozpoczępodróż po Europie.
W pierwszym

etapie

z Paryża

Bukaresztu

przez

przebyła

Budapeszt

ona

3.100

do
klm.

Po kilkunastodniowym pobycie w stolicy Rumunji, dzielna Francuzka wyruszyła

w

drogę

powrotną

przez

Polskę.

panią z gracją, jak na space-

rze w lasku Bulońskim.
Ostatnią noc p. Dorange

Łopaffo i

Giecowa, Siedlisa, G uroiskij
apa
bę

M-elle Dorange, młoda 20-letnia,
hpiękna kobieta ukończywszy wyższą
szkołę jazdy w Paryżu, pierwszą podróż odbyła w ub. roku na
dystansie
Paryż
Berlin — Paryż, przebywszy
około 2.500 klm.
ła

DOKTORÓW

|

Europie.

POHULANKA

otwarta

Pierwszorzędne

na terenie

19,

dnia 11 sierpnia

r. b.

Towarzystwo Akcyjne
IFA w Warszawie

Poszukuje inteligentne ustosunkowane
na dobrych warunkach w charakterze

rów

Nr.

Województw:

osoby
dla
współpracy
Inspektorów i Akwizyto-

Wileńskiego,

Poleskiego

Ubezpieczeń

Nowogródzkiego,

i Wołyńskiego.

Zgłoszenia przyjmuje oraz udziela wszelkich iniformacyj

kresie ubezpieczeń Oddział Wileński Towarzystwa
Wilno,

ul. Królewska
Dyrektor

w

za-

pod adresem

Nr. 7 m. 6.
Władysław Wysocki.

spędziła

w Starej Wsi u pp. Zamoyskich, a w

sobotę o godz. 6 rano wraz z towarzyszącym

jej od

Zamościa

p. Michałem

Lipczyńskim, wyruszyła do Warszawy.
Na spotkanie sportsmenki wyjechało z Warszawy kilkunastu najlepszych
jeźdźców i amazonek. Całe towarzystwo będzie oczekiwało Francuzkę pod
Wawrem.
'
Pozatem do Wawra wyjechało sa-

mochodami

kilkanaście osób

ze sier

towarzyskich stolicy,
kilku
wójskowych i td.
Cała kawalkada z m-elle Dorange
na czele około godz. 1l-ej wjechała do
stolicy. Przejechawszy
przez most i
wiadukt Poniatowskiego, Al. 3-go Ma
ja, Al. Ujazdowskie, amazonka zsiadła z konia przed tattersalem p. Kono-

Poznańsko-Warszawskie
Towarzystwo

Po oporządzeniu konia p. Dorange dopiero wtedy pomyślała o sobie.
BBRGZONAANENALKERNZNANASE

Internaf T-wa „Labor“
dla

uczen'c

Piwna
Dom

w ogrodzie,

konwersacja

OPŁATA

15.
opieka

francuska,

troskliwa,
pianino.

PRZYSTĘPNA.

-1

Donznacznznnnnazonzanunanau

T-wo Ubezpieczeń

Akcyjne w Poznaniu

ODDZIAŁ

WILEŃSKI

WILNO, ul. Mickiewicza 1, Telefon Nr. 825.
UBEZPIECZENIA od ognia, kradzieży z włamaniem, szkód wodociągowych, nieszczęśliwych wypadków, odpowiedzialności prawno-cywilnej.

(iumulator)

pnickiego w Al. Szucha.

nizowane
zostaną
wyścigi
konne.
Pierwszy dzień gonitw odbędzie się
torze w Pośpieszce,

W.

1 WYSTAWA

Koncerty

ul

Lecznica : otwarta codzienie od 10 rano do 2 po poludn. i od 5
do 7 wieczorem. W nagłych wypadkach pomoco każdej porze.

`

inż.

ograniczając

samego

BAKUNAĄ,

TARGI POŁNOCNE

czasu na wysłuchanie wyczerpujących
dotyczących
objaśnień inż. Zawiszy,
zainstalowanych przez obiedwie organizacje: mleczarni parowej, serowarni,

Sprawa ta wymaga dłuższego omó-

wet.

zwierząt

Po gruntownem odnowieniu przyjmuje nadal
chore
dla stałego leczenia, lub ambulatoryjnego

.
*
.

przez

Konferencja prasowa w kiosku PKO

zeszli

lek.

i filmowe 1) w KINIE,

Wszędzie było rojno, to tež trud-:
no jest już
orzec jaki dział
budzi”
najwięcej
zachwytu.
Przez cały dzień
orkiestra
(a w
godzinach popołudniowych megafony
radjowe) uprzyjemniały zwiedzającym
oglądanie eksponatów.
Program pierwszego dnia zakońzostał

Lecznica dla

-

Komitet Targów w Salach Pałacu Reprezentacyjnego.
Dyrekcja
Reduty
uczciła dzień ten, wystawiając specjalnie „Fircyka w zalotach".

z

ogr. odp.
egzystuje w WILNIE od lat 5-ciu
ul. Mickiewicza 1. I-piętro.

się do

podniesienia rodzimej produkcji, mówca toastował na pomyślność p. Wojewody wileńskiego i innych organizatorów Targów.
Minister reform Rolnych prof. Witold Staniewicz toastował na pomyślność prof. Ruszczyca,
p. Wojewoda
Wł. Raczkiewicz na cześć p. Wojewo
dy nowogródzkiego Beczkowicza, który w znakomitym stopniu przyczynił

i przy-

!

m

urządzenie

przyczynić

nosi swą

skie, Wystawę Rolniczo - Przemysłową i Wystawę Regjonalną za otwarte.

wziąć

raidu

nich.

a= ZACRĘ MA „w,

Polski. Nowiązując do dzieła do

wienia,

wileń-

Targi

lub turystyczne.
Sportowe
udział maszyny
iasiania należy kierować (pisemnie lub telefonicznie) pod adresem:
Raidu Samochodowego*,
Okrężnego
» omitet |-go Nowogródzkiego
ul. 3-go Maja I, telefony 100 i 75,
Redakcja „Życia Nowogródzkiego*,
mogą

potęgę

Wysfawy.

ogłaszam

f=szy Nowogródzki Okrężny
Raid Samochodowy
na przestrzeni około 800 kim.

raidzie

pracowitą

Dom Handlowo-Komisowy

ażeby

Z Bukaresztu do Warszawy przebyła
około 1.300 klm.
|
Mimo przebycia tak ogromnej prze
strzeni koń pięknej kobiety,
„Le Huppe', urodzony w Tunisie w 1912 r.

kończąc,

protektoratem
p. Wojewody
Nowogródzkiego
Zygmunta Beczkowicza
odbędzie się w dniach 24, 25 i 26 sierpnia r. 5.

:

ludność

życzenie,

ności oraz ważnej
b. kwestji
ubezpieczeń na życie, wprowadzonej obecnie do programu prac P. K. O. |

niem

Pod

W

posiada

wiązaną do zagonu ojczystego,
daj nigdzie na świecie. Praca
ci musi mieć tempo szybkie,
wyprzedzili naszych sąsiadów

wypowiedział

goście wileńscy, rozjeżdżając się z Wi
Ina unieśli do swych środówisk, entuzjazm pracy, wiarę w
mocarstwową

wysiłki

o

który

dla całego państwa znaczenie -pierwMa ona dać obraz tego
szorzędne
wszystkiego, co dało się tu dotychczas
osiągnąć,

—

łożone.

istra Kiihna.

<ze,

gospodar-

Raczkiewicza:

wiennie te, jak również przemówienie
min. Kiihna transmitowane było przez

rządu,

życia

wstęgę.

dnocześnie zostanie zadokumentowana
w dziale Targów bliska łączność Wil

hasłem

erę

|

przez

przecięła

U wejścia przeinowienie powitaine Wygtosii Wojewoda Raczkiewicz. Przenió

jest naczelnem

nową

otwarcia Tar

rano.

00002040

Po przecięciu wstęgi
zamykającej
bramę rargową wszyscy Dostojni Loście udali się przed Pawilon gtówny.

p. Minister —

uczestników

10-ej

BRZEMS

uroczyście

wody

mówił

swym

podejmował

czego Wileńszczyzny, a zarazem stano
wią dowód konsolidacji stosunków eW momencie tym orkiestra wyko- konomicznych w tym kraju.
nała hymn narodowy,
a na całym
Następnie p.
Prezydent
wzniósł
terenie Targów rozległy się gwizdki toasty na cześć Pana Prezydenta Mośisyreny maszyn parowych, oraz dzwo- cickiego, Marszałka Józeta Piłsudskieny wystawione na
terenie
Wystawy go i Rządu Rzeczypospolitej
na ręce
jego reprezentanta p. Ministra Kiihna.
Rolniczej.
Prezes Wil. T-wa Rolniczego p. Ka
rol Wagner w toaście swoim podkreślił znaczenie rolnictwa w całym świecie. Kraj
nasz — mówił — posiada
i
samorządowych
władz
czeństwa,
warunki, aby stać się krajem, gdzieby
chwili odzyskania rolnictwo osiągnęło najwyższy poziom
od
państwowych

następnie

T. Sągajłły, Wojnarowskiego,

radością —

znamionują

dent

g.

ААа

stowski.
O godzinie
dziewiątej
przybyła
pani
Marszałkowa
Piłsudska z córeczkami Wandzią i Jagódką,
która

gów, wygłoszono cały szereg todstów.
Rozpoczął je p. Prezydent Folejewski , podkreślając, że Targi
obecne

Zamkowej.

od

odwiedzajcie stoisko
POLSK. TOW AKUMULATOROWE 60|
na Targ. Półn.
ba |

DOKTOR

M. Obiezierski
Powrócił

Wielka

sensacja!

„Kobieta hez nazwiska
(Świat mówi
Gonitwa

e

o tem...)

za piękną

MREKZEE|

skiego,

Kreso-

p.p. Stanisław Wańi Bronisław
Umia-

góry

cyrku

BBEGE

przedstawiciele
władz
duchownych,
swieckich i wojskowych, oczekując na
przybycie Pani Marszałkowej Piłsudskiej. Wśród obecnych zauważyliśmy
J. E. ks. Biskupa Bandurskiego, p.
Wojewodę Raczkiewicza,
p. Ministra
Kolei inż. Kiihna, reprezentującego
nieobecnego prezesa gabinetu, p. Ministra Staniewicza, pp. Vice-Ministrów
gen.
Konarzewskiego
i Doleżala w
towarzystwie naczelników, S. Anczyń-

reprezentowali

stoków

czasie bankietu, którym Prezymiasta Wilna i Komitet Targów

kasie

rea

Wojewódzkiej

się

W

otwartem

4;

zgromadzili

lesionych

pod

letniej
siedziby
na tle zieleni za-

£

tašmą

ustawionych

niebem w ogrodach
Klubu Szlacheckiego

przedstawienia

m

wy Zw. Ziemian
kowicz (senjor)

a

do stołów

wielkie

r

šciową

myślność i rozwój rolnictwa. Rolnictwo polskie niech żyje!
W imieniu Komitetu wykonawczego przemawiał prof. Stefan Ehrenkreutz, a w imieniu Targów poznańskich
i Powszechnej Wystawy Krajowej organizowanej w Poznaniu w roku 1929
p. dyr. Szamota.
W imieniu rady naczelnej zrzeszeń
kupiectwa polskiego toastował p. Stanisław Wartalski.
Poseł
Kościałkowski
w
toašcie

O godzinie drugiej po południu 0koło 250 zaproszonych gości zasiadło

ABA A

prof. S. Ludkiewi-

%0400&

Rolnego

cza, p. Konsula M.
Kossowa oraz
wielu wybitnych przadstawicieli władz
państwowych i samorządowych.
Na
uroczystość tę przybył przedstawiciel
Kresowego
Związku Ziemian Michał
hr. Krasiński,
a z Wileńskiej
Rady

| NZNONSZNNZK

sa Banku

EBEGEEEEE

Mszą

BBERE

została

Dziś w niedzielę 19 sierpnia r. b.

o godz. 4-ej po poł. i o godz. 8-ej wieczór.
Na przedstawienie popołudn. dzieci do lat 10 i wojskowi
do
sierżanta płacą połowę ceny biletów.
Szczegóły w afiszach i programach. Bilety od 1 do 5 zł. w

Fam"

poprzedzona

św., odprawiona w Bazylice przez J.E.
ks. Arcybiskupa Romualda
Jałbrzykowskiego,
po wysłuchaniu
której
ruszono tłumnie ku terenowi Targów.
U bramy wejściowej witał przybyłych
Komitet Wystawy z p. prezydentem
Folejewskim na czele.
Na terenie pomiędzy bramą
wej-

„SKALĄ
dwa

Śniadanie w Klubie Szlacheckim.

p. p.
Preze;

|

nocnych

dyrektorów _ departamentów
Opolskiego, Czekanowskiego,

Pół-

CUTK

Bununsszanansasszii

Uroczystość otwarcia Targów

( ul. Wileūska 42 (b. Maneż)

meet

2

kobietą.

Kelios“

m
m
„i

NIETYLKO

JAKO
LEKARSTWO,

lecz rówież jako środek zapobiegaw-

czy uważać należy SÓL DO NÓG JANA. Stosować codzien rano,

mocząc

ne tylko z marką ochronną

„SŁOŃ*.

nogiw ciepłej wodzie z dodaniem 1
łyżki SOLI DO NÓG JANA. OryginalŻĄDAĆ

WSZĘDZIE.

Dr. S. Margolis
roentgenolog POWRÓCIŁ.
dlwieńska 39 (róg Mostowej) tel. 9-20

Т

SŁOWO

3

Proń. Ferdynand Ruszczyc o Wysfawie Regionalnej
Chcąc dać czytelnikom naszym jaknajszczegółowsze
dane
о wystawie
regjonalnej, udaliśmy
się do
prof.
Ferdynanda Ruszczyca, dzięki którego
pracy i zabiegom inicjatywa stworzenie
wystawy
regjonalnej,
powzięta
przez p. Wojewodę, została wprowa-

fowi Piłsudskiemu
razem z innemi
pamiątkami, odnoszącemi się do roku
1919—1920.
W tejże sali wystawione
są pamiątki historyczne Wilno; pergamin z
archiwum miejskiego---nadanie królew-

dzona

cechów

w

Pana

skie

czyn.

profesora

znajdujemyw

jed-

oraz

sztandary

i

wileńskich,

i pamiątki,

inne

Prezes Ligi Gospodarczej prof, Rudzińskio Targach.
Prezes Polskiej Ligi Gospodarczej
p. prof. Rudziński w ten sposób stormutowal nam swoje uwagi o Targach
i ich zadaniach:
Półnoenych i Wystawy Rolniczo - Prze
mysłowej z trzech zasadniczych powodów.

pamiątki

się

do

kultu

Przedewszystkiem,

nej z sal, zajmowanych przez wydział gmin wyznaniowych muzułmańskich i
sztuk pięknych U.S.B. (w murach po karaimskich.
Bernardyńskich), gdzie
mieści
się
Pierwsze i część druviego
piętra
wystawa. Za chwilę słuchamy już p. zajmują wykresy, tablice,
mapy oraz
profesora, notując skrzętnie.
modele, świadczące o pracy. urzędów
— Mury te, jak pan widzi, w od- Wojewódzkich
(Wileńskie
i Nowo:
Świętną obecnie szatę przybrane,
odgródzkie) według wydziałów.
oddawna
projektu,

cjalnie

wybudowane

Wystawa
muje

parter

i dwa

piętra,

w sobie 37 działów»

mieszcząc

oznaczonych

Brama

wejściowa

i pawilon

w

Wystawcami

są tu:

Urząd

p. lnspektor

łaby
twa.

być,

nie

jest

to

winą

rolnic-

Teraźniejszy rok był rokiem kata-

Wystawcy

siłą

rzeczy

zmuszeni są

do wykazania swoich zdobyczy jedynie
drogą przedstawienia prac akademickich,

gdzie mieści się Wystawa

Regjonalna.

katalogu (w dziale
„wystawa
regjo- torski i T-wo Miłośników Wilaa.
nalna*) liczbami rzymskiemi.
W trzech salach rozmieszczone zoNa parterze znajduje się dział etno- stały malarstwo i rzeźba. Sale te, nograficzny,
reprezentowany _ głównie szące miano „Sale Sztuki Wileńskiej"
przez zakład etnologji U.S.B. (orga- dają nam wgląd w historję malarstwa
Franciszka
nizatorka jest tu prof. doc. p. C. i rzeźby wileńskiej od
Ehrenkreutz'owa).
Tamże
mieszczą Smuglewicza do ostatnich dni.
się eksponaty Towarzystwa
popieraObok mieści
się dział estetyki
nia przemysłu ludowego
w
Wilnie, książki.
Nowogródku i Pińsku oraz dział biaPoza terenem Wystawy regjonalłoruski.
nej otwarte są jeszcze
dwa pokazy,
Dalej następuje pokaz drukarstwa stanowiące część wystawy, a mianowileńskiego, urządzony
przez T-wo wicie: wystawa bibljotek państwowych
Bibljofilow w Wilnie,
(obok
gabinet i wystawa
czasopism
wileńskich,
dla przedstawicieli prasy) oraz miesz- mieszczące się w gmachu uniwersyt.
czą się eksponaty Kuratorjum Szkol- bibljoteki publicznej
(ul. Uniwersynego, Archiwum Państwowego i T-wa tecka Nr. 5).
Przyjacioł Nauk w Wilnie.
Jako motywy
dekoracyjne całej
W końcu korytarza
mamy
salę wystawy, służą jedynie wyroby miejhonorową, w której wystawione
są scowego przemysłu
ludowego
oraz
„Klucze Wilna”, ofiarowane pizez wy- owoce sztuki miejscowej,
nie licząc
zwolone Wilno p. Marszałkowi Józe- kwiatów.

pom

GRIGAE (ORTEKU: (SIE

Uiiirsdij UZNA

ZERA)

TOWARZYSTWO
—————

„PRZEZORNOSĖ“

Ъ
|

i

S. A. w WARSZAWIE,

Zawiera

w

ubezpieczenia

roku
od

z włamaniem i transportów

kradzieży

|

2
+

j

oraz
—

па ŻYCIE
i od nieszczęśliwych wypadków na
warunkach liberalnych, odpowiadających ostatnim

techniki asekuracyjnej.

"=——————

Zdolni

końcu 1927

„Przezorność”

Wileńskie,

Białostockie

S. A. w

„Nowogródzkie,

! Wołyńskie.

ITT

8-mio klasowe
N

TIT

TTT

TT

RT

Koeduk

Lieeum

SZEPOWALNIKOWOWEJ

T TTT

z polsko-franc.
jęz. nauczania

Trocka

7.

i Dyrekcja podaje do wiadomości, że podania o dopuszczenie do egzaminów wstępnych w jesieni (klasy I, Il i III) kancelarja przyjmuje
codziennie od godz. 11
13-ej.

4 Przy liceum klasy wstępne.
Gi uk (GG GRU RY WR WAY W

KZMY WOD UO

S

|

Liceum posiada infernaf. J

VSS VS UAB V

szereg

lat

nawożenie i uprawy, wreszcie meteoro-

logiczny.
Stacja uprawy toriowości pod Sarnami, jako jedyna w Polsce doświadczalna stacja torfowa, ilustruje prace,
mające za zadanie osuszenie Polesia,
przyczem niemałą
uwagę
poświęca
ogrodnictwu, sianu i uprawie traw.
W dziale szkolnictwa
zobaczymy
wyniki prac poszczególnych szkół rolniczych obu województw.
Stacja oceny nasion (przy
USB)
pokaże nam wyniki prac nad nasiennictwem
i zanieczyszczeniem
zbóż
konsumpcyjnych.
W dziale meljoracyjaym
Krajowe
T-wo Meljoracyjne umieściło
szereg
planów robót, wyniki
już
uzyskane
oraz opłacalność
1obót.
Państwowy
Bank Rolny daje dane
statystyczne,
fotografje i wzory sączków, a na plaotwartym

komplet

maszyn

do

udekorowane

przez

firmę

dalją i mieczykami. Firma Mookazałe

begonie

momentem,

jest

czys-

konieczność

о-

WILNO,

USB DAG UG (AMY MAY

I Va

S

S

B
B
B

;

życzyć

należy

dla

w liczbie stu osób.

Dużo osób przyjedzie bo jest co 0glądać, pozatem
dla uprzyjemnienia
czasu zwiedzających
zorganizowaliśmy szereg urozmaiceń jak:
koncerty,
kino, radio i t. p.

Wilno zyska dużo. Wzmożony ruch
da przypływ świeżej gotówki, a podczas organizowania Targów liczne rze
sze bezrobotnych znalazły pracę.
Wilno jest obecnie
miastem dość
martwem jeżeli jednak kwestja stosun-

szyna

w

Poznańskiem,

Państwowego

Samych

Banku Rolnego.
Wielkich
Solecznik
p. K. Wagnera
i Annowila p. K.
Erdmana).
Dział przygotowywania paszy zapozna
nas ze sposobem
konserwo*
wania paszy zielonej na zimę.
Taki
wzorowy „Silos'* zostanie wybudowany na terenie Wystawy.
Mleczarstwo

zentuje

Jajczarskich

szawie.

najobszerniej

pawilon
Prócz

dują się też
serowarnia.

Związku

lub

planu
dumy

reprew

naukowego znaj-

wzorowa

mleczarnia

przeszło

przeprowadzone

zostały

2000

nego,

i

według

przezemnie opracowanego—nie
bez
w głosie oświadcza nam p. dyrektor

Łuczkowski, a więc budowa

War-

działu

ułożyliśmy

zostały gruntownie odrestaurowane.
Wszystkie te prace, a zarąz wymienię

je panu,

Spółdzielni

i Mleczarskich

dróg

mtr. bieżących, nie licząc przeprowadzenia
zupełnie nowej ulicy dla użyteczności publicznej. Ulica ta, długości 250 mtr., umożliwi dostęp do Klubu Szlacheckiego i szkoły im. Emmy Dmochowskiej.
Na terenie tym powstało wiele nowych
budowli, a stojące już uległy przeróbkom

gruntowny

remont

pawilonu głów

gmachu

Opiece ludzi dobrego
się biedną wdowę,
b.

teatru

le-

nędzy. Łaskawe
datki uprasza się
składać do adm:
„Słowa* dla b,
u
Edwniczki Szkoły.

gródzkiego (to ostatnie zapowiedziało już siedemnaście), nie licząc już
organizowanych w Warszawie
przez
różne organizacje i zrzeszenia.

TENS UKE T ETO TE MON TSS KES
Syn powstańca 1863 r. Kazimierz
Sobolewski znajduje się w bardzo
ciężkich materjalnych warunkach, z
żoną chorą umysłowo,
emerytury

terenu

woj.

Wileńskiego

„ W dniu T-go

i

września

Nowo-

odbędzie

się zjazd meljoracyjny, a 8-go dożynki, co też wpłynie

na zwiększenie

frekwencji Wystawy.

się

Przemysłowo—Handlowej

Wilnie, mającą

posiadającą
życia,

chorego

żadnych

znajdującą

mików,

ZAWALNA

syna

w

i nie

środków

do

się w ostatecznej

etc.

o tem, co
zostało
zrobione,
przemilczeć o trudnościach, jaz racji tego, że
obecny teren
Wystawy
doniedawna
jeszcze
szeregu instytucyj i rewindykarzeczą łatwą.
Najgorzej
było

z wojskiem, któremu najtrudniej było ustąpić z zasiedzianych miejsc.
|
Zresztą wszystkie te trudności są już

poza

nami.

Mamy

Targi,

nie

spóźniliśmy

się ani o dzień, a to było naszem zadaniem.

Go mówi Dyrekfor Sfowarzysze:
B nia Kupców Chrześcijańskich p.
Eljasz Jutkiewicz o Targach i
Wysfawie.

i]

nie otrzymuje,

miłosiernych

przyjmuje Adm.
powstańca".

prosi

ludzi.

przeto

dla

tego, że Prezes

Stowarzyszenia

o ofiarę
„syna

się następująco. Natychmiast po powstaniu
Komitetu Wystawowego
wydelegowaliśmy

Łaskawe

„Słowa*

Wobec

Kupców p. Roman Ruciński
z braku czasu
nie mógł udzielić nam
wywiadu, udaliśmy

się do Dyrektora Stowarzyszenia p. Eljasza
Jutkiewicza, prosząc go o informacje.
Stosunek miejscowego
kupiectwa do
Targów, mówi p. Jutkiewicz, przedstawia

datki

KGTWCASZJ DNSB LTSTBA WDZARKKU WADYEH SOSZIEO

SDK

doń swoich przedstawicieli, którzy przez
cały cząs prac Komitetu brali w nim czynny udział.
Uznając, że akcja propagandowa
po
za obrębem Wilna prowadzona jest w sto-

pniu niedostatecznym, zwróciliśmy się do
naszej Rady Naczelnej w Warszawie z prośbą poparcia naszej inicjatywy, a mianowie

zorganizowania specjalnego numeru „Tygodnika Handlowego*, poświęconego sprawom

Targów. Numer ten już ukazał się.
— Czy Targi obecne mają dla kupiectwa naszego specjalne znaczenie?
— Szereg firm naszych bierze udział
w Targach,
niektóre z nich wystawiają

wzory
towarów
krajowych
(z wykazami
firm produkujących
je), będących
przed-

Nagrodzki

miotem ich zbytu ma więc to znaczenie
raczej ogólne, a nie bezpośrednie. Niewątpliwie udział firm wileńskich w ramkach
wyżej

określonych

sunki handlowe
ko

11-A,

Banków

Mówiąc
trudno jest
kie wypadły
Targów
i
należał do
cja nie była

serca poleca
pracowniczkę

Dział maszyn rolniczych reprezentowany jest bogato przez firmy:
Cegielski, Nagrodzki, Sucheni, Wil. Syndykat Rolniczy i wiele innych.
W trakcie wystawy
spodziewane
jest przybycie licznych
wycieczek
z

Szkoły

domo panu zapewne, na sumę
tę złożyły
się m. i. poważne subsydja Magistratu, Sej-

—

TO
ITS
III
LL
TTT

TTT

przez

trzecim

wy

na czem

(—) Dyrektor Józef Korolec.

ów

Wreszcie

wewnętrznym,

naszym

wystawców

następnych Targów.
— A pańskie przewidywania Odnośnie frekwencji zwiedzających?
— Przypuszczam, że prócz projektowanych, licznych wycieczek z całej
Polski spodziewać się należy przyjazdu gości
zagranicznych.
Wiemy, że
przyjedzie wycieczka polaków z Łot-

Drzewka owocowe nadesłały firmy budzenia Wilna z letargu.
Lemszczyzna — Szczerków z Lubelskiego i Długoszeje z iWołynia.
Nasiennictwa swego inie posiadamy, niestety. Zrozumiałe to będzie, jeżeli się weźmie pod uwagę,
że Wileńszczyzna, będąc w stanie odbudowy, nie mogła pracować w kierunku
stworzenia własnego nasienia.
Wysiłki stacji w Bieniakoniach ni:
są w Stanie zaspokoić zapotrzebowania. W dziale tym
czołowe
miejsce
zajął zaszczytnie znany w Polsce p.
Jerzy Turnau, wystawiając swoje zboże selekcyjne. Z pośród miejscowych
rolników najokazalsze miejsce zajmują Trybańce p. Józefa Borowskiego.
Jedynym pokaźnym dorobkiem naszym jest podniesienie hodowli bydła
i koni. Zasługa tu niemała sejmików,
które zwłaszcza
w dziale
hodowii
bydła szły z pomocą rolnictwu. Największą atrakcją wystawy będą niezawodnie
ogiery,
importowane
ze
Szwecji przez Sejmik Wileńsko: Trocki,
W związku z importem tym wzmoże
Widok pawilouu głównego Targów od strouy ogrodu Bernardyńskiezo0.
się znów produkcja konia zimnokrwistego. Typ ten produkowany był dawUwzględnienie momentu
politycz- ków sąsiedzkich z Rosją zostanie zaniej, jednak po wycofaniu
z
Wilna
nego
przez
wykazanie
polskości
Wil- łatwiona pomyślnie wówczas
będzie
(przez Rosjan)
depo- ogierów
stopna,
co
wobec
znanego
ogólnie
stanoono
głównym
punktem
eksportowym
niowo dał się odczuć
brak
dobrych
reproduktorów tego typu, co musiało wiska Litwy jest zawsze kwestją aktu- punktem wypa. kowym naszej ekspanodbić się ujemnie na hodowli. Obecny alną nie mogło być pominięte podczas sji, bo Rosja zna Wilno, a Wilno zna
omawiania
potrzeby
organizowania Rosję z czasów kiedy odgrywało poimport złu temu zaradzi.
Targów w Wilnie. ,
ważną rolę w handlu z Wchodem.
Mając na uwadze konieczność poTo są zasadnicze powody naszego
budzenia zainteresowania się hodowe
1
ców
wystawców,
podczas
wystawy
wojskowa komisja remontowa poczy- Dyrektor Luczkowski
o inwestycjach na ferenie Targūw i Wystawy.
ni zakupy dla armji. Niezależnie od
— Jak panu zapewne
wiadomo,
prace tniego muszli, oraz gmachu szkoły imienia
tego M. S. Wojskowych deleguje swo- inwestycyjne na terenie Targów zaczęły się Emmy Dmochowskiej, nie licząc podjum
ich przedstawicieli celem zbadania sta- późno, ścisle mówiąc, piątego maja. Zaraz dla orkiestry,
Zaznaczyć jeszcze muszę, że cały
tenu hodowli, chodzi bowiem minister- opowiem panu, co zostało zrobione , przez
i Wystawy okolony został
stwu o stworzenie pewnego kontygen- ten czas, zaznaczam przytem, że pawilon ren Targów
główny był już całkowicie wykończony na murem względnie parkanem.
su hodowców, produkujących
konie dzień 25 lipca: .
Obecnie jeszcze budują się stoiska dla
typu zimnokrwistego.
Przedewszystkiem
scalone _ zostały inwentarza żywego (na przestrzeni 500 mtr),
poszczególnych
terenów, a więc: który jak wiadomo, przyprowadzony zostaDo tego też zmierzają
nagrody, pięć
(w łącznej sumie 9000 zł.), wyznaczo- park im. gen. Żeligowskiego, część ogrodu nie dopieio w ostatnich dniach Targów.
Bernardyńskiego, ul. Królewska (od ul. św
Cały teren został ponadto
skanalizone przez Min. Rolnictwa.
Anny do bramy Bernardyńskiej),
ul. Sze- wany i oświetlony.
W dziale bydła przeważa typ czer- rejkiska, teren po garażach oraz mury po— lle wyniosły koszty wszystkich tych
wono-polski obok czarno-pstrego, ni- Bernardyńskie. Przestrzeń ta o powierzchni robót?
— Około stu tysięcy wydaliśmy dozinnego. (Ten ostatni z obór
maj. ponad 100,000 mtr. kwadratowych zostałą
należycie uporządkowana przez inwelację i tychczas. Pieniądze te wyłożył Komitet WyTrybańce p. J. Borowskiego,
Kroto- wygruzowanie dróg.
konawczy Targów i Wystawy, a jak wia-

Zygmunt

Wilnie na
Poleskie,

Wilno, ul. Ad. Mickiewicza Nr. 24, tel. Nr. Nr. 19 i 649.

Ин

gdyż pozwolą zapoznać się
sąsiadom z produkcją polską.

roku wynosiły

zł. 9.000.000.000.

i solidni ajenci poszukiwani.

Oddział Towarzystwa
województwa:

w

rolniczego

to

E

1848.

której

wschód ma ogromne znaczenie,a Targi niewątpliwie będą
i tu pomocne,

Škžad maszyn i narzedzi rolniczych

HOLEORN BARS LONDON E. C. I.
przeszło

prowadzona

czulak prezentuje
bulwiaste.

„THE PRUDENTIAL ASSURANCE
COMPANY LIMITED"
gwarancyjne

niach,

Weler

Towarzystwo Ubezpieczeń „P r ze z or ność" S.A. jest
obecnie zrzeszone z najpotężniejszą wszechświatową
instytucją
ubezpieczeniową,
posiadającą największą
ze wszystkich towarzystw asekuracyjnych na Świecie liczbę ubezpieczonych

Fundusze

dorobek

przez wybitnego fachowca p. Witolda
Łastowskiego, zajmując na wystawie
pokaźne miejsce, daje nam b. ciekawe
wyniki doświadczeń z łubinem wcześnie dojrzewającym (co ma dla naszego klimatu ogromne znaczenie),
badań nad odpornością poszczególnych
gatunków
žyt
na pleśń
Śniegową
(wyprzenie) i t. p. Całość dzieli
się
na działy: hodowli, ochrony
roślin,

się place,

—

wymogom

odzwierciedlą

meljoracji łąk (m. i. silnik czołgowy
Wil. T-wo
Rolnicze
uzupełnia
ten
dział zielnikiem.
Ogrodnictwo reprezentowane
jest
najokazalej
przez
Średnią
Szkołę
Ogrodniczą na Sołtaniszkach. Ciekawym
eksponatem
jest tu wzorowy
ogródek
podmiejski,
obliczony tak,
aby na powierzchni 200 mtr. można
było zaopatrzyć
czteroosobową
rodzinę w warzywo, owoce,
a nawet
jagody i kwiaty.
!
Nadzwyczaj eiektownie prezentują

1892.

OGNIA

które

kulturalny rolnictwa.
Zgłoszeń
jest dużo; i lwia
ich
część przypada na organizacje. Związek
kółek rolniczych
i Wil. T-we
Rolnicze wystawiły szereg wykresów,
ilustrujących
rozwój hodowli
mleczarstwa, prace punktów
czyszczenia
nasion, meljoracji i t. p.
Stacja doŚwiadczalna w
Bieniako-

cu

plac Małachowskiego 4.1
Założone

normowaniu się stosunków sąsiedzkich
i handlowych, Litwą i Rosja, jako ni-

Północnych.

Stanisław Ławrynowicz.

stroi, a zbyt wczesny termin Wystawy
nie
pozwala
na wystawienie wielu
eksponatów.

po-Bernardyński,

ów

Konserwa-

spodarstw, natomiast do Wystawy nie
przygotowywano sią specjalnie i jeżeli wystawa nie będzie taką, jaką mog-

Gmach

I Tar

© wystawie rolniczej członek komitefu
Celem
Wystawy
Rolniczej jest
przedewszystkiem pokazanie dorobku
miejscowego rolnictwa
za
kilkoletni
okres państwowości
polskiej-—zaczyna p. Inspektor Ławrynowicz, twórca
wysiawy i główny jej realizator.
Przez ostatnie kilka lat dużo zro*
biono, przyznać jednak trzeba, że gros
prac poświęcono odbudowie zrujno*
wanych przez działania wojenne
go-

Sai

główny

żej pod względem gospodarczym stojących musi znaleźć zerokie zastosowa
nie. Nasza ekspansja
gospodarcza na

Dyrekcja Kolejowa oraz
Poczt
i
Telegrafów mają tu też swoje działy.
Drugie piętro ilustruje nam prace
z dziedziny
opieki
nad
zabytkami

regjonalna zaj-

kwencji

intensywniejszej pracy. Targi pozwolą
przeprowadzić
strację sił i wskażą
nowe drogi otwi
e się dla handłu
przemysłu, bę ą niejako bodźcem.
Eksport do rajów
nadbałtyckich:
jak Łotwa, Estonja i Finlandja, a po u-

wego.

arkady.

nasza —

na rynkach wew-

nętrznych musi pobudzić handel i przepółnocno-wschodnich
do
mysł ziem

Specjalnie licznie reprezentowana
jest Dyrekcja Robót Publicznych, Dyrekcja Dróg Wodnych,
jak również
Okręgowy
Urząd
Ziemski
(Wilno,
Grodno, Brześć), Państwowy
Bank
Rolny i Bank Gospodarstwa
Krajo-

przyczem jeden ze szczegółów architektonicznych został opracowany przez
prof. J.,Kłosa (znak wydziału według
rysunku prof. F. Ruszczyca).
Wejście na wystawę—jak
pan to
już mógł zauważyć—urządziliśmy od
strony terenów Targowych przez $ре-

ty tych samych branż z różnych dzielmc Polski.
Takiego powodzenia, w sensie fre-

zwiększająca

się stale konsumpcja

BS

nowione zostały
w
myśl
przezemnie
opracowanego

„ia się sfer handlowo - przemysłowych
świadczy takt, że już od miesiąca wszy
skie miejsca zostały zamówione, a co
najważniejsze będziemy mieli ekspona

— Polska Liga gospodarcza uznała konieczność zorganizowania Targów

wreszcie przywileje

odnoszące

zainteresowania się Targami.
Uważam, że Targi mają zapewnio
ne powodzenie. O skali zainteresowa-

TEL,

687.

stoisko na targuch

o-tęcę

nam

pomoże

z państwami

bardzo zależy.

Jaki jest udział

korporacji?

nawiązać

sto=

sąsiedniemi,

stowarzyszenia, ja-

— Udział stowarzyszenia ograniczą się
do współpracy naszych delegatów w Komitecie, stowarzyszenie

stawia.
— Uważa

gnie z

—

jednak

Pan jednak,

racji Targów

nic

nie

że miasto

pokaźne

zyski?

wy

osią-

jeżeli przyjadą goście z krajów bał=

tyckich, o czem mówi
się ciągle, wówczas
tą drogą będzie
może
można
przywrócić
Wilnu dawne stanowisko poważnego punktu handlowego.
Miałoby to i dla Polski, a
zwłaszczą dla samego Wilna, duże znącze-

nie realne.
Mówiąc o wystawie, niewolno mi omi-

nąć okazji podkreślenia pełnego
naszego
uznania dla inicjatywy
i inicjatorów, nie
biorąc za złe pewnych niedokładności, wy-

nikłych

nie

ze

złej

due wyrazić życzenie,

woli tych ostatnich,
aby

Targi

obecne

|

SŁOWO

z sekretarzem

T-wa p. Janem

Korzystając z uprzejmości p. Jurkowskiego, sekretarza T-wa podajemy
vonižej szereg iniormacyj dotyczących
jego w
T-wa i udziału
działalności
:
Wystawie:
— Praca nad podniesieniem hodowli i produkcyjności zwierząt gospodarczych stanowi w Wileńskiem T-wie
Rolniczem zakres działania W-łu Hodo
wlanego, który posiada 4 Sekcje a mia
nowicie: hodowli bydła, koni, trzody
chlewnej i owiec; przy Sekcjach orgarych
4-y.

Związki

są

nizowane

również

mamy

obecnej

w chwili

któ-

Hodowlane

ano) fachowy składa się z 4 sił, wy
specjalizowanych każda w jednym lub
Powojenna
dwuch działach hodowli.
houjęcie
i racjonalne
odbudowa
Wina
h
arczyc
dowli zwierząt gospod
niż
odbyło się później,
leńszczyźnie
przyz
a
Państw
cach
dzielni
innych
w
czyny większego, niż gdzieindziej znina

dłużej

skutkiem

szczenia

ziemiach

tych trwającej wojny polsko - bolszewickiej w latach 1919-20-21 wreszcie
powikłań politycznych dotyczących losu tego województwa. Dopiero od roku 1922 datują się pierwsze poczyna”
nia Wileńskiego T-wa Rolniczego na
tem polu, poczynania rzecz prosta obna

liczone

ale

skalę,

mniejszą

stano-

krok,
wiące pierwszy najtrudniejszy
gdyż w owym czasie upadek rolnictwa sięgał jeszcze bardzo głęboko, i
skąpa, prawdziwie powojenna produkcja roślinna nie dawała podstawy do
zwierząt

hodowli

rozwoju

szerszego

Wiadomą jest rzeczą, że
domowych.
wysoka produkcja zwierzęca może powstać tam jedynie gdzie istnieje obfita
produkcja roślinna dostarczająca dużo
i w dobrym gatunku pasz dla zwierząt
hodowli warunkowany
rozwój więc
był rozwojem produkcji roślinnej i musiał postępować

powoli,

dostosowując

|
się do ogólnej odbudowy rolnictwa.
Pierwsze miejsce we współczesnej
hodowli w większości krajów europejrogate i trzoda
skich zajmuje bydło
potem

chlewna,

dopiero

idą

konie

na

ostatku zaś stoją owce. To samo konprzez
statujemy i u nas; wystawione
Wil. Tow. Rol. tablice ilustrujące rozwój tych 4-ch gałęzi hodowli, wykazują, że postęp w hodowli koni i owiec
mniejszą
dokonywa się wolniej i na
skalę.

"Widzimy tu cyfry i poglądowe prze
dstawienie wzrostu ilości kół kontroli
obór, liczby obór w tych kołach zrzeszonych i ilości krów poddanych kontroli mleczności: w roku 1924 istniały
dwa koła kontroli do których należało
łącznie 304
posiadających
14 obór
mamy 15
1927
roku
w
zaś
krów,
sztuki
92 obory i 2440 krów;
kół kontroli,
wydajność jednej
roczna
przeciętna
krowy rasy polskiej czerwonej wynosiła w r. 1924 1.200 klg. mleka — w
r. 1927 2200 kig., jednej krowy nizin_ nej czarno - białej wr. 1924 2200 —
* w roku 1927 2720 klg.; maksymalny udój roczny od jednej sztuki rasy polskiej czerwonej wyniósł w roku 1927—
3.941 klg., od nizinnej czarno - białej
5.850 klg. mleka.
Na dalszych tablicach znajdujemy
poglądowe przedstawienie procentowe
go stosunku różnych ras bydła hodowanwych
oborach
zrzeszonych przy
* Wil. Tow. Rol.; dalej mamy przedstawiony rozwój obór zrzeszonych
pod
względem
zwiększenia — liczebności
krów w oborach i wzroście ich wydajności; rozwój ilościowy chlewni zarodowych;
rozwój mleczarń zorganizowanych przez Wil. Tow. Rol. i zwiększenie

ich

przerobu;

zwiększenie

iló-

ści stadnin i punktów kopulacyjnych
ogierów państwowych; następnie pewną ilość zestawień cyfrowych kół obór dotyczących zużycia paszy i otrzymlecznošci;
manych stąd rezultatów
wreszcie mapę hodowlaną gdzie zilustrowane jest rozmieszczenie na terenie
działalności Wil. Tow. Rol.
poprawnych hodowli bydła, trzody chlewnej,
owiec, stadnin koni,
gniazd
trzody
chlewnej, kół kontroli obór,
punktów

" kopulacyjnych,
czych it. d.
Działalność

mleczarń _ spółdziel
innych

Wydziałów

leńskiego T-wa Rolniczego

Wi

przedsta-

wiona jest również
w
tenże sposób
poglądowy na wykresach,
przyczem
najdokładniej
zilustrowany
jest W-ł
Rolny i odpowiednie w skład tego Wy
działu wchodzące Sekcje jak to: Sekcja kółek rolniczych, Kół Przysposobienia Rolniczego młodzieży wiejskiej
Doświadczeń Rolniczych, Organizacyj
i RachunkowościGospodarstw małych,

wreszcie

Sekcja Oświatowa.

Zaznaczyć muszę, iż zakres dzia„łania wymienionych Sekcyj ustala Prezydjum T-wa Rolniczego z wyjątkiem
Sekcji Kół Przysposobienia Rolniczego
Młodzieży, której organizacyjny program prac ustala Związek Stow. Młodzieży Polskiej, przekazując T-wu RoIniczemu wyłącznie kierownictwo
ia-

$

Ё
Ё
Ё

Wywiad

Jurkowskim.

chowe. Odrębny charakter prac
wymienionych sekcyj wymaga, ażeby poza

ogólnem

kierownictwem

W-łu

Roi-

nego, każda Sekcja posiadała instruktora specjalistę, co jednak z braku śro
dków finansowych narazie jest nie do
zrealizowania.

Fachową

siłę inst.uktor

—

z kierownikiem

Czy Związek

cyj Rolniczych

Związku

Kółek i Organiza-

ziem.

Wileń.

w

Wysta-

wie udział przyjmuje i w jakim zakresić
Chociaż dużo moglibyśmy mieć za
strzeżeń co do Wystawy Rolniczej w
Wilnie,
organizowanej
zdaniem nanaszem w niodpowiednim czasie, jednak oczywiście udział swój zgłosiliśmy

ską posiada narazie tylko Sekcja Przy
sposobienia Rol. Młodzieży pozostałe Jeżeli występujemy zbyt skromnie, to
zaś mają wspólnego kierownika w 050 przedewszystkiem dlatego, że nie mie
Bo
bie drugiej siły instrukto'skiej co jest liśmy czasu
przygotowania.
na
jednak połączone ze szxodą
dla ich chociaż myśl zorganizowania Wystanormalnego rozwoju w pracach posz- wy Rolniczej w
Wilnie powstała już
czególnych Sekcyj, a dzieje się to dzię dawno, to jednak ostateczna decyzja
ki temu, iż Rząd otaczając wydatną o- w tej sprawie zapadła zbyt późno, i
pieką rolnictwo, w sposób dotychczas dla nas rolników dość niespodziewanie stosowany popiera organizacje rol- nie.
nicze, a i sami rolnicy dotąd nieświa:
Drugą przyczyną naszego skromne
domie ulegający agitatorom politycz- go wystąpienia to brak miejsca w parezultacie
nym, zaczynają stopniowo pizekonyrolniczym, co w
wiłonie
wać się co do doniosłej roli organiza- musi się odbić na ilości wystawionych
cyj rolniczych — o czem świadczą fa- przez nas eksponatów.
kty, że coraz częściej zwracaja się ©
postaram się dać odpowieTeraz
porady, a przytem organiziiją
kołka dź na drugą część zapytania.Ruzumiem
rolnicze, mleczarnie spółdzislcze i t.d. że chodzi Panom o charakteryzowanie
i dążą do stopniowej reorganizacji swo naszego udziału w Wystawie.
ich warsztatów rolnych — na
zasaprzytoczone
zsumowując
Otóż
dach nowych, mogących im zapewnić względy, uznaliśmy za wskazane wywiększy dobrobyt w przyszłości.
stąpić na Wystawie z pewnego rodza
Działalność Sekcji kółek rolniczych ju obrazowem sprawozdaniem z pracy
przedstawiiiśmy na mapie poglądowoj naszej Organizacji. A więc na pierwgdzie obok kółek rolniczych uwidocz- szym planie dajemy mapę z siecią nanione zostały organizowane przez nas szych Kółek i Organizacyj rolniczych,
bibljoteki rolnicze, sady handlowe, 0- rozrzuconych
wszystkich zakątwe
raz domy ludowe organizowane prze- kach województwa Wileńskiego, w 0ważnie staraniem R. O. K.
gólnej ilości do 250-u, z liczbą czynZ działalności innych Sekcyj przed nych członków do 17.000. Niech móstawiliśmy również szereg tablic z któ wią cyiry same za siebie. Dalej-pójdą
rych jedna przedstawia sobą ciekawy wykresy z pracy naszej oświatowej,
objaw, jak zaczyna szybko wzrastać jak kursy, wykłady, pogadanki, dalej
ilość rolników prowadzących rachun- pracy doświadczalnej i ogólno-organi
kowość rolną i tak:
zacyjnej.
kiedy w roku gospodarczym
1926-27
Z Wydziału Hodowlanego, prowabyło ich zaledwie trzech to w roku go- dzonego pod kierownictwem Inspektospodarczym bieżącym — 43. Wobec ra Osiecimskiego, prace którego szły
powszechnego wstętu do pióra i ołów- głównie w kierunku propagandy zmia
ka ogółu rolników jest to bezwarunko ny systemu gospodarczego
zbożowewo duży wysiłek Sekcji Rachunkowo- go na hodowlany, oraz organizacji mle
ści Rolnej świadczy niemniej i o tem, czarń
spółdzielczych, dajemy szereg:
że sami rolnicy, jak wyżej wspomnia- obrazowych plakatów, między którełem zaczynają nie na żarty zastana- mi są bardzo cenne dane co do wystęwiać się nad niedomaganiami swoich powania ras bydła i koni na Wileńwarsztatów i szukać przyczyn zła, uj- szczyźnie, co do opłacalności dostawy
mując każdą czynność gospodarczą w mleka do mleczarń spółdzielczych, co
formę rachunkową. Zaznaczyć tu jed- do wzrostu wydajności mleka zawdzię
nak muszę, iż w porównaniu z ogólną czając Kółkom Kontroli Obór i wiele
ilością warsztatów rolnych woj. Wileń innych, obliczonych na podstawie ściskiego jest to jeszcze cyfra znikomo słych danych wydziału hodowlanego.
mała. Smiem jednak twierdzić, iż poNastępnym działem naszym, który
zostali rolnicy nie są bynajmniej zde- daje na Wystawę
prace, jest
swoje
cydowanymi wrogami postępu
rolne- Wydział Rachunkowości drobnych gogo; i jeżeli opierając się jakimkolwiek spodarstw, prowadzony pod kierowni
inowacjom i ulepszeniom swych gos- ctwem p. Birnika. Plakaty sporządzopodarstw, to robią to jedynie
przez ne na podstawie prowadzonej rachun wrodzoną rutynę.
kowości naszych drobnych charakteW dziale Oświaty Rolniczej
uwi- rystycznych
gospodarstw, dają niezdocznionej również na wykresie Wileń miernie cenny materjał w zakresie eskie T-wo Rolnicze w ostatnich niespe konomiki rolnej.
łna trzech latach zrobiło bardzo wiele.
Porównanie
wytwórczości gospoOgółem kursów rolniczych 3-dniowych darstwa
scalonego z gospodarstwem
odbyło się 48, z ogólną ilością słucha- niescalonem, gospodarstwa wzoroweczy 3.034, zaś fachowych pogadanek go, prowadzonego pod fachowem kiew kółkach rolniczych 233 z ogólną ilo rownictwem agronoma Związku Kółek
ścią słuchaczy 9.204.
i Organizacyj Rolniczych z Wil.. z goNiesposób
jest nie zauważyć,
że
в
tak wielki wysiłek w tym dziale jest

co

stwarza

w

zdobycia
rolniczej,

rezultacie

dzeń

w

postaci

nieudania

się

kursu

czy odczytu.. Zilustrowany jest również dział wycieczek
rolniczych, oraz
doświadczeń
nawozowych,
których
specjalnie powołana do tego
Sekcja
zakłada rok rocznie dość pokaźną liczbę.

Szczególną
wagę przywiązuje się
do doświadczeń typu pokazowego, któ
re zakładane przeważnie w miejscach
najbardziej uczęszczanych przez gospo
darzy. mają tych ostatnich pobudzać
do

większego

zainteresowania

się na-

Wywiad

młodzieży.

Młodzież

'niezorganizowa-

już rozwinęła

swą

pracę

na terenie

53

kółek uwidocznionych na mapie poglą
dowej.

ści

na

będą

gospodarstw,

drobnych

w tym

jedynemi

Wystawie Wileńskiej
dziale.
Działy, ogrodniczy pod kierownictwem p. Krywki i pszczelarski pod kie
rownictwem p. Żukowskiego, organizu
jemy wespół z Wileńskiem Towarzystwem Ogrodniczem i Towarzystwem
na

członkami

są

które

Pszczelarskiem,

szej Organizacji, umieszczając je 0S0bno w uroczym zakątku nad Wilenką.
Dział ogrodniczy dał wiejski pokazowy

z zastosowa”

warzywny,

ogródek

Pod

czteroletniego zmianowania.

iiem

że

muszę,

kreślić

ogródek

to

jest

nie

wzorowy, a jedynie pokazowy i jako
taki ma tylko znaczenie. Nie może być
mowy 0 wzorowości, jeżeli zachodzi
sadzenia kwitnących kartofli, lub owocujących ogórków. Oprócz tego dział
dał bardzo ciekawy maogrodniczy
terjał statystyczny, dotyczący sadowni
ctwa na Wileńszczyźnie, sprowadza nych drzew i zą kładanych sadów оwocowych, występowania szkodników
it. p. Obok pokazowego ogródka umieścił się dział pszczelarski, zakładaz 4-ch

pasiekę

jąc

pasiece

Przy

wych.

znajduje

snopach,

na

stylizowanym

ki i narzędzia

książ-

pszczelnicze,

niezbędne

na celu

„pokazać,

w każdej pasiece. Eksponaty członków
jak to,
Towarzystwa Pszczelniczego,
węh,
miodowyc
win
miodów,
wzory
za i t. p. zostały umieszczone w pawilonie głównym.
Oprócz wymienionych poszczególnych działów naszej pracy, wystąpiliśmy na Wystawę Rolniczej z działem
ma

który

Iniarskim,

posiada i. jak

jakie Iny Wileńszczyzna

znajdują

tym

dziale

W

je przerabia.

słomy,
próbki
się charakterystyczne
siemienia i włókna w rozmaitych tazach ich przerobu z naszych głównych
pow. DziśnieńIniarskich,
rejonów
Święciańskieskiego, Brasławskiego,
go i Postawskiego.

ude-

Iniarski

Dział

korowany został kilimami, w tym celu, aby pokazać wyroby z Inu wsi naszej. Oprócz tego w specjalnym pawilonie wystawiliśmy maszyny do przęrobu słomy

lnianej, międlarnie i susza-

rnię, systemu inż. Regulskiego, wyrobu krajowego, które za pomocą motoru będą

puszczane

ruch

w

i pokażą

swoją pracę.
To wszystko.

TTT

VTAT
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TWE

Jeżeli będzie trochę nie tak, jakbyśmy sobie tego życzyli, usprawiedliwi nas zakrótki okres przygotowawczy
za to nabierzemy doświadczenia i na
Wystawie Poznańskiej w roku przyszłym postaramy się wystąpić okazalej.

Mickiewicza 13.

-

Wystawa i Targi Północne w Wilnie
posiadają dla nas niepomierne znaczenie.
Widomy znak, że również u nas w Wilnie
zrealizować można imprezę na europejską
skalę, w wielu z nas wznieci wiarę we
własne siły i pobudzi do
czynu — innym
unaoczni,

co zrobiono

powojennych

i co

w tych

dalej

kilku

winriśmy

o ruch spółdzielczo-rolniczy,

to

lecz

1ok okołó 135000 kg, natomiast już za 8
miesięcy rb. zgórą 245000 kg. Są to licz-

by imponujące, nie mogą
nas osłabiać świadomości,

robić,

uważam

Wystawę i Targi ża bodziec w dalszej
naszej pracy, tak jeszcze często niezdarnej w

poszczególnych poczynaniach,

czarni, gdy na 1 sierpnia już 1lo5.
Dostawa masła do Związku Mleczarskiego przez
nasze Spółdzielnie wynosiła za cały 1927

latach

dla dobra rozwoju gospodarczego
i kulturalnego naszych ziem. Jeżeli się rozchodzi

$POŻYWCZY.

Uruchomiony zosfał sklep win, wódek i likierbw. ovce
Kelis

ul. Słowackiego

|
s
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I Państ WOWY pank Rolny
Instytucja Genfralna
Warszawa,

ul. Traugutta

Il.

Oddziały: Główny w Warszawie, w Grudziądzu,
Katowicach, Krakowie, Lublinie, Łucku, Pińsku, Poznaniu i
Agentura w Gdyni,

w
Adres

Wilnie,

telegraficzny

W.

24.

Centralnej.
„Centropebrol“
Instytucji
Adres telegraficzny Oddziałów: „Pebrol".

Kapitał zakładowy
Państwowy
udziela

Pohulanka

100 miljonów złotych.

Bank Rolny.

długoterminowych

pożyczek

amortyzacyjnych

w

7

ulepszaproc. listach zastawnych na kupno gruntu, na wkłady,
jące gospodarstwo rolne, na spłatę uciążliwych dla gospodarstw
rolnych zobowiązań pieniężnych, ponadto właścicielom nieruchomości ziemskich — w związku
z przeprowadzoną
przez nich
parcelacją własnych majątków:
udziela
długoterminowych
pożyczek
amortyzacyjnych
w
złotych 7 proc. obligacjach meljoracyjnych:
na drenowanie,
odmeljoracje łąk,
pastwiski
wadnianie i nawadnianie
gruntów,
torfowisk, zakładanie i przebudowę gospodarstw rybnych, utrwalanie i meljoracje piasków, uprawę wikliny i t. d.
udziela drobnym i średnim gospodarstwom rolnym krótkoterminowych kredytów za pośrednictwem spółdzielni i związków
komunalnych na kupno maszyn rolniczych, nawozów sztucznych,
nasion

uszlachetnionych,

inwentarza

żywego,

na

drobne

inwesty-

cje rolne i t. p.;
Kupuje majątki ziemskie
w województwach
wschodnich i
komisowej;
zachodnich na parcelację i podejmuje się parcelacji
przyjmuje wkłady z 3 mies. terminem wypowiedzenia i na
książki oszczędnościowe za oprocentowaniem rocznem w wysokości 6 od sta, z 1 mies. terminem wypowiedzenia za oprocentowaniem rocznem 5 od sta, płatne a vista za oprocentowaniem
rocznem 4 od sta.
1 proc. Listy Zastawne Państwowego Banku
Rolnego, zabezpieczone hipotekami gospodarstw wiejskich oraz całym — таjątkiem Państwowego
Banku
Rolnego
i gwarantowane przez
Skarb Państwa
- przynoszą dobre Oprocentowanie i są pewną
i korzystną lokatą kapitału.
1 proc. Listy Zastawne Państwowego Banku Rolnego mają
i przyjmowane
są przez
wszelkie prawa papierów pupilarnych
na po1 proc. Listy Zastawne P. B. R. przyjmowane są
czet podatku majątkowego od wszystkich płatników tegoż podatku.
Państwowy Bank Rolny pośredniczy w kupnie i lokacie
Listów
Zastawnych.

ożywio-

stanowi

zaledwie

cząstkę

one jednak w
że to, co jest,

naszych

možli-

daleki

jeszcze

wości produkcji nabiału i że
szych

obecnych

Spółdzielni Polskich.

mleczarń

produkt

jest do takiego, któryby mógł

na-

zadowolnič

zagraniczne rynki zbytu nabiału.
Spółdzielni Rolniczo- Handlowych
na
dzien 1 sierpnia
rb. podlegało
Okręgowi
19 w tem Centrala
w
Wilnie. Większość

Związek Spółdzielni Polskich Oddział w Wilnie bierze udział w Pierwszej Wystawie Rolniczo - Przemysłowej przez wystawienie tablic i wykre-

sów dotyczących zrzeszonych spółdziel
Związku
Wileńskiego,
Ini Oddziału
Spółdzielni Polskich w Warszawie 0-

raz Unji Związków Spółdzielczych jako całości. Kilka: spółdzielni wytwórczych weźmie również udział bezpoś-

rednio.
Tablice

Oddziału

ilustrują

rozwój

ku ustalenia
całego roku,
stępuje. Tak
powstałe w
dostawców
do jesieni, w
już

mleczności krów w ciągu
co stosunkowo szybko na
spółdzielnie mleczarskie
roku ubiegłym posiadały
drobnych rolników tylko
roku zaś bieżącym mają

zapewnioną

dostawę

nabiału

od

drobnych gospodarzy na przyszłą zimę.
spółdzielRuch budowy mieszkań
czych
urzędniczych
i robotniczych
skoncetrował

się całkowicie w. naszym

na tutej- Związku. Jesienią roku bieżącego rozkredytowej
i
tych spółdzielni jest już na najlepszej dro- spółdzielczośc
dobrobytu naszej wsi.
handlowej i poczęte będą zdrowe higjeniczne i tarolniczo
terenie,
szym
dze
do
rozwoju,
część
z
nich
pokryła
już
Udział spółdzielczości rolniczej, repremleczarskich. Spółdzielni nie mieszkania dla zgórą 200 rodzin.
zentowanej przez nasz Związek, będzie w stratyz lat ubiegłych w 1927 r. względnie spółdzielni
nej jak

najlepszemi

chęciami

podniesienia

hurtowni, budouczyni to w
rb., jak wykazują bilanse zaś rzemieślniczych,
orjentacyjne na1 lipca rb. Obrót spółdzielni wlanych i różnych nie umieszczamy w
Rolniczo-Handlowych za 1927 r. wynosi zł. „swych tablicach ze względu na trwa4,720,713 — w I-ym kwartale zaś rb. zł.
jący okres organizacyjny tego typu
1,186,349.—

spółdzielni.

w Oddziale Wi-

Hurtownie

rzemieśnicze

służą

dla

zasobnym
się mało
zaopatrywania
rzemieślnikom i drobnym wytwórcom
w

surowce

i

niezbędne

narzędzia,

zwalniając od zależności od przedsięJak już na wstępie zaznaczyłem, Okrępodlegają 2 Spółdzielnie leńskim zrzeszają się 83 spółdzielni i biorców obcych zabierających wytwo
naszemu
gowi
Iniarskie. jest to nowy typ
Spółdzielni 13 organizacyj.
ry zo dostarczone surowce po cenach
rolniczych, mający na celu przeróbkę słowarun
dyktowanych zgóry.
Drobne kupiecciężkich
czaj
nadzwy
Pomimo
zbyt
na włókno, a następnie
lnianej
my
two
również
organizuje
swą hurtownię
l
spółdzie
rozwoju
dla
Kresach
na
ków
Żainteresotegoż włókna oraz siemienia.
jest u czości i trudnych organizacyjnych о- spółdzielczą. Kilka wytwórni rzemieśwanie tego rodzaju spółdzielniami
Członkami Kas są prawie, że wyłącznie nas duże, co jest całkiem zrozumiałe. Okręg siągnęliśmy wyniki zupełnie zadawal- Inicznych z własnemi sklepami zdobyi
fachowca
rolnicy, gdyż członkowie nierolnicy,
jak nasz posiada odpowiedniego
wają dobrobyt dostarczając z pominię
wskazówek, wchodzą- niające.
wykazuje statystyką na 1 styczeń rb., sta- udziela wszelkich
pośrednictwa
wytwory konsuPracę prowadzimy w zakresie sku ciem
nowią zaledwie 6 proc.
ogółu
członków. cych w zakres organizacji i pracy spółdzielmentom.
Spółdzielcza
Piekarnia Me-'
gospod.
ek
jednost
iania
wzmacn
piania
i
Z pośród członków rolników 85 proc. przy- ni Iniarskich.
Nadto zasługuje jeszcze na wzmiankę warsztatów pracy rolnych i rzemieślni chaniczna obliczona na wielki przerób
pada na
posiadaczy gospodarstw
rolnych
od 5 20 ha (dziesięcin) świadczy to, że z duże zainteresowanie u nas Spółdzielniami czych bez rozpraszania się i nie go- jesienią ustawia maszyny
by dostaipomocy Kas Stefczyka korzystają przewa- przetworów owocowych. W rb. uruchomioczyć konsumentom smaczne i tanie pie
ilością.
za
niąc
ne zostaną 2 takie Spółdzielnie: w Janowie
żnie gospodarstwa drobno-rolnicze.
higjeniczny wyrób
Chrześcijańskie Banki Ludowe or- czywo, osiągając
Ruch mleczarski na naszych
ziemiach, i Krasnem n.-Uszą.
masoWszystko to uwidocznione jest w wy- ganizujemy tylko w większych ośrod- i tańsze koszta produkcji przy
choć
młody
w swem istnieniu, jednakże
imponujący już co do rozmiarów. Na 1 kresach i tabelach przez nas na wystawie Re- kach posiadających zapewnione wido- wym wyrobie.
stycznia rb. Okręgowi podlegało
41
mle- gjonalnej eksponowanych.
Związek Spółdzielni Polskich obejki rozwoju. Spółdzielnie rolniczo - han
ym
muje
spółdzielnie wszelkich typów, dą
większ
na
tylko
y
dlowe opieram
kapitale obrotowym by obroty wystar ży do stworzenia mocnych placówek
Pracownia damskieh ubrań
Nie iłość, lecz zasobczały na utrzymanie siły fachowej. Mle gospodarczych.
miejscowoś- ność spółdzielni jest miarą siły gospow
czarnie spółdzielcze
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miejscowościach pokrywa powiaty po
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Szepowalnikowowej
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Trocka 1.
*

Zapis dzieci przyjmuje się w kancelarji, codziennie
od godz. 11— 3-е]

poleca Słoninę

Ceny

przystępne.

Na

Strumiłły, naprzec.

i szmalec

kali Miejsk.)

ameryk.

prowincję

wysyłamy

otrzymaniu

zadatku.

za

czątkowywać

Tel. 12-13

marki „Swift.

zalicz.

kolejow.

dnosząc znakomicie uświadomienie si
ły rzeszeń spółdzielczych, „podnosi doludności, a nade-*
materjalny
brobyt
wszystko wpływa na rozwój i podniesienie hodowli zwiększając tem bogactwo kraju. Dzięki spółdzielczości w
rolnikowi
mleczarstwie przetwórczem
podnieotwierają się nowe drogi do

sienia swego dobrobytu, a zwłaszcza
drobnemu. Zasadą naszą jednak zapo

Skład hurfowy G. PITKOWSKI i M. JABŁOŃSKI

ul. Bazyljańska 6 (d. dom

Ogółem

ciach posiadających większą ilość krów

ZIE

FRANCUSKI

Dział konfekcji męskiej i galanterji,

$KLEP

(przy

položona

Wywiad z p. W. kakowskim.

PATTY

Wojskowe Ziednoczenie Spożywcze

bocznica

Związek

s„MARJA““

TATY PTA

własna

%8

Skarb Państwa na kaucje i wadja.

ul. Trocka 1 — 4. Telef. 13 — 50.
Wykonywa zamówienia według
najnowszych
modeli i pod
kierownictwem
pierwszorzędnych sił fachowych Przyjmuje zamó»ienia na palta i futra.

NTT

a

miododaj-

się ulik obserwacyjny,

8

centrum „miasta

Najbliżej

również

zostały

nych. Obok, w specjalnie zbudowanym
pawilonie,

R

44.
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nadstawko-

uli

roślin

wzory

umieszczone
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załatwia wszelkie operacje w zakres bankowości wchodzące
WYNAJEM SKARBCZYKÓW OPANCERZONYCH (saies)

ogródka

zakładaniu

przy

konieczność

Й

z p. Kokocińskim.

wozami sztucznemi. Doświadczeń ści- rozmiarąch swych nader skromny. Jeszcze
słych ze względu na szczupły personel jesteśmy zbyt młodzi i ubodzy pod względem finansowym, abyśmy już należycie mofachowy, zakłada się niewiele, niemniej gli obesłać _ wystawę. Ograniczamy się
jednak spełniają one swój
charakter przeważnie do kartograficznego przedstawienia stanu i rozwoju naszego ruchu.
propagandowy.
„_ Działalność naszego Okręgu rozciąga
Na zakończenie zaznaczyć
muszę,
się na województwa wileńskie i nowoiż przy krzewieniu oświaty
rolniczej gródzkie i powiaty grodzieński i wołkowywsród członków kółek rolniczych, prze ski woj. białostockiego.
Na dzień I sierpnia rb. Okręgowi podważnie gospodarzy. starszych Wileńskie T-wo Rolnicze nie zapomina i o legało razem 335 spółdzielni.
na i rolniczo nieprzysposobiona nie będzie mogła w przyszłości skutecznie od
dawać się pracy zawodowej i społecznej. Należy ich do tego przygotować
zawczasu. To też w ostatnich
latach
została zorganizowana przy T-wie Ro
Iniczem
Sekcja Przysposobienia Rolniczego Młodzieży, która pozostającw
ścisłym kontakcie ze Zw.
Stowarzyszeń Młodzieży
Polskiej
skutecznie

spodarstwem przeciętnem, wykaz kosztu utrzymania średniej rodziny włościańskiej i szereg innych map i wykresów, wykazujących cenny dorobek
pracy naszego Wydziału Rachunkowo-

T. Bunimowicz
WIELKA
WILNO,

Związek Spółdzielni Rolniczych.

coraz

większe udogodnienie w organizowaniu kursów rolniczych i odczytów, dajac przytem bez porównania mniejszą
ilość, niż w latach ubiegłych niepowo-

Makuwskim.

Udział © Wystawie Oromizacyj Spółdzielczych

poprostu wynikiem budzenia się rolników z długoletniej śpiączki i ich coraz:

wyraźniejszeżo
pragnienia
potrzebnej
im
wiedzy

p. Czesławem

m III

Wywiad

Lwiązek Kółek i Organizacyj Rolniczych Ziemi Wileńskiej.

Rolnicze w Wilnie.
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nowe

placówki

mleczar-

darczej

ruchu

grupującego

się w

Unii

Związków
Spółdzielczych, cechą zaś
tego
ruchu
jest wszechzawodowy

skład udziałowców i gromadzenie po-

ważniejszych kapitałów własnych. zadaniem zas— podniesienie dobrobytu
najszerszych warstw społeczeństwa w
ramach istniejącego ustroju społecznogospodarczego. Zadania te wolno, lecz
stale i konsekwentnie są realizowane
przez

czbowe

naszą

spółdzielczość.

Wyniki

li-

ilustrują potęgę gospodarczą

spółdzielczości Unji Związków

Spół+

dzielczych w Polsce,
najmocniejszej
od wszystkich w Polsce zrzeszeń gospodarczych razem wziętych wykazane są na tablicach i w broszurze do
dyspozycji zwiedzającej Wystawę pu-

skie przy pomocy członków T-wa Rolwłaścicieli _ posiadających
niczego,
okrągły roku nabiału na cały koszt urządzenia instalacji do czasu nim hodowla nie zracjonalizuje się w kierun- bliczności.

„EAC

t

Vysla Nejorana.
Pieruszė
Targi Północne 0 Oilnie

-_ Jystawa Roni Przemysłowa.
Wilno,

19-go sierpnia.

W ujęciu wszechstronńem sprawa
Pierwszych Targów Północnych w Wi
a przy nich Wystawy

Inie

Rolniczo-

Przemysłowej i Wystawy Regjonalnej
— poruszana jest w czołowym artyku
„Słowa”. Na tem

le niniejszego numeru

miejscu ograniczymy się do zreasumowania zdań, opinij i poglądów wysnui Wystawy
wanych na tle Targów
przedstawicieli
miarodajnych
przez
władzy organiz. gospodarcz. rolniczych
i przemysłowych

Wreszcie

przez

posz-

czególne osoby.
:
Z zadowoleniem stwierdzić tu mo1) dorożna pewną jednomyślność:
bek gospodarczy kresów wschodnich
jest tak znaczny, że na przeszkodzie
do zademonstrowania jego nie może

wej

polityki gospodarczej,

bitę

swych

reny

zabiegów

wówczas

tworzenie

tylko

źródła

która w or

wciągała

gdy

te

chodziło

dochodów

te-

o

podatko-

wych lub o rozszerzenie pola doświadczalnego dla świadczeń socjalnych,
a

która

o

istnieniu

kresów

zapomina

ła natychmiast gdy powstawała kwestja udzielania kredytów, zróżniczkowania taryf kolejowych, subwencji na
rzecz organizacji gospodarczych 1 t.p.
Ustał ten stosunek, gdy rządy zostały objęte przez Marszałka Piłsudskiego, gdy krótkowzroczna i na paljatywach osnuta polityka jednostronnej obrony interesów konsumenta miej
skiego kosztem przemysłu i rolnictwa
ustąpiła

miejsce

równorzędnem

trak

towaniu wszystkich dziedzin gospodar
czych na wszystkich odcinkach Rzeczy
pospolitej.

szcie,
że nie tylko
osiągnięte
został stan przedwojenny lecz stan ten
w poszczególnych wypadkach „pozosta
wiliśmy nawet poza sobą — to przyznać każdy musi, że dorobek jest wieJki, jest olbszymi, bowiem „zbudowany

został na zgliszczach.
I dla tego dorobek ten demonstrujemy, okazujemy oczom
wszystkich,
ponieważ
ważkim
jest dla nas ten
wzgląd że nie smuci nas wypadjące na
naszą niekorzyść porównanie z innemi
dzielnicami

Państwa,

lecz

ten, że

cie-

Szy nas i naprawa otuchą, takt istnienia w kresowym organizmie gospodarczym tych niespożytych i niepospolitych sił twórczych, zawdzięczając któ
rym dymią kominy ongi zniszczonych.
iabryk, czynne są warsztaty, zniesione

mi. Rzeczywiście, tu nie
może
być
dwu zdań. Nasz przemysł dużo na tem
traci że nieraz zmuszony jest dumpingiem pozyskiwać rynki obce, gdy bez
dumpingu mógłby łatwo znaleźć zbyt
na rynku wewnętrznym. Niezwłocznie
po zróżniczkowaniu taryt kolejowych
konsumpcja węgla na kresach wschodnich wzrosła prawie w dwójnasób.

Wojewoda Wileński Wł. Raczkiewicz o Targach i Wystawie,
Wilno

przez

cały

czas

swej

histo-

do samowystarczalności

rolniczej, roz-

rji zajmowało
stanowisko
naczelne,
stółeczne w życiu olbrzymiego kraju
i znaczenie to zachowało po-dzień dzi
siejszy dla całego wschodu Polski, uważam też iż obecne Targi Północne
i Wystawa znakomicie się przyczynią
do podkreślenia i uwydatnienia
tego
stanowiska Wilna jako stolicy
Ziem
Wschodnich Rzeczypospolitej.
W ogólnym planie
rekonstrukcji
gospodarczej państwa — Wilno i ciążące doń Województwa Wschodnie о-

woju

dziedzinach,

dgrywają

Starczy

tego

zać całą

już

przykładu,

doniosłość

tyki gospodarczej

w

by wyka-

racjonalnej

poli-

warunkach

wzma

gającej się zdolności nabywczej kresów wschodnich. W stosunku do roku
1925 względnie 1926 zdolność ta wzro
sła bardzo znacznie.
Na

tle dążenia
przemysłu

kresów
w

tych

wschodnich

rolę

pierwszorzędną

i właś-

gdzie surowiec
w dostatecznej iloś- nie na Targach i Wystawie widzimy
na naszą niekostanąć wypadające
ci zapewniony jest na miejscu, wzro- unaoczniony dorobek kulturalny i gokłosy
zacierają
ostatecznie
ślady
rorzyść porównanie z innemi dzielnicaStało się to jednak zaledwie przed wów strzeleckich.
stu konsumpcji artykułów na miejscu
mi Państwa, 2) Targi w Wilniei Wy- dwoma laty. I jeżeli
dziś w każdej
nie wytwarzanych lub wytwarzanych spodarczy naszego kraju dokonany w
Zaakcentowaliśmy
powyżej
jednostawy przy nich oddadzą niezrównaną dziedzinie stwierdzamy
niewątpliwy
litość opinii czynników
miarodajnych w ilości niedostatecznej— powstać po- nowych warunkach politycznych w Ousługę w nawiązaniu unormowanych postęp, jeżeli, pomimo
najniepomyśl- co do znaczenia Targów i Wystawy winna sciślejsza niż dotąd kooperacja drodzonej Polsce.
gospodarczych z Kresami niejszych nieraz rozpaczliwych warustosunków
wschodnich a inRolniczo - Przemysłowej i Regjonal- gospodarcza ziem
Wystawa Rolniczo - Przemysłowa
wschodniemi
pozostałych połaci kraju nków, obserwujemy fakt zakończenia
nej, połegającego na ułatwieniu nawią nych
dzielnic
Państwa.
Targi
da- i regjonalna dają niejako bilans wysiłsąsiednichPolską
całą
z
i
oraz z niemi
dzieła odbudowy i rozpoczęcia nowej zania stosunków wewnętrznych jako- dzą możność nie tylko
wzajemnego
państw bałtyckich.
,
'
pracy polery ewolucji, jeżeli notujemy wre- też z ościennemi państwami bałtyckie bliższego zapoznania się ale również ków państwowotwórczej
Dorobek gospodarczy oceniamy jaskiej
od
czasu
objęcia
tych
terenów
nawiązania i utrwalenia stosunków.
ko znaczny. W świetle warunków pra PRECREOTREEGYTOTKA 7
przez
Rzeczpospolitą.
Targi
w
Wilnie
znaczenia
międzySEDSECZ PRO Z TOO
R WOP CZAOZ TOO AAC DOZZAA ORDO CK
cy dorobek ten olbrzymieje.
;
narodowego w właściwem tego słowa
Wydobywając na jaw miejscowe si
Stabilizacja
stosunków
polityczbrzmieniu jak: Poznań lub Lwów
nie ły twórcze i walory kulturalne — Tarwschodnich
kresach
na
nych nastąpiła
posiadają. Tem nie mniej w nawiązao wiele później niż gdzieindziej. Kreniu stosunków gospodarczych z pań- gi i Wystawa zwrócą uwagę wszystdziasy były terenem bezpośrednich
stwami bałtyckiemi odegrają rolę bar kich czynników miarodajnych na WilWywiad
z Wojewodą
Nowogródzkim p. Zygmuntem
łań wojennych. W jednej tylko Wiłteńdzo poważną. Zysk będzie po obu stro no i Wileńszczyznę.
szczyźnie rejestracja strat dokonana w
Beczkowiczem.
nach, bowiem nic tak nie ciąży na biPrzez pryzmat Targów i Wystawy
roku 1921 wykazała 392 wsi zrównalansie płatniczym
jak korzystanie z Wilno okaże się w całej pełni swego
nych z ziemią, po których nie pozosta
Ziemia Nowogródzka żywy zawsze biePod koniec trwania Wystawy obe- drogiego pośrednictwa. Nie jedno już
ło nieraz sladu, przeszło 75
tysięcy rze udział w poczynaniach Wileńszczyzny
z państw sąsiednich przekonać się co oddziaływania i. roztaczanego wpływu
zniszczonych budynków mieszkalnych i na wszelkich polach, we wszelkich dziedzi- ślemy ją w dziale hodowlanym. Wo- do tego mogło na podstawie smutnych na Ziemie Wschodnie, podkreśli w spo
nach. Ziemia
śmiało
rzec
jew. Nowogródzkie stoi dziś bowiem doświadczeń.
gospodarskich, nie licząc fabryk, zak- można, jest tymNowogródzka,
najbliższym
sób widoczny i realny swe doniosłe
i najbardziej
ładów przemysłowych, stacyj, mostów serdecznie do Wilna odnoszącym się są- w wielu okolicach znacznie wyżej pod
Kończąc
te uwagi o Pierwszych znaczenie bastjonu kultury i wpływów
siadęm, z pośród ziem Rzeczypospolitej.
Ep.
hodowli
inwentarza
niż Targach Północnych w Wilnie i Wysta polskich na te ziemie.
Ziemia Nowogródzka — to, mimo od- względem
Lin
warunki były, i względnie na
wie Rolniczo - Przemysłowej, musimy
rębności administracyjnej, z Wileńszczyzną przed wojną,
.
Zapytuje Pan dalej, jakie znaczedal pozostają, niepomyślne.
przy tej sposobności oddać sprawiedlijedna całość, jeden
regjon, — cośmy go
W dziale rolniczym damy tež wyPrzedewszystkiem
województwa zwykli Ziemiami Północno-Wschodniemi nawość, że do urządzenia ich przyczy- nie gospodarcze mają Targi i Wystawschodnie przeważnie nie są zasobne zywać! I dziś, gdy Wilno w woluej
Polsce kresowo rezultaty pracy na ośrodkach nił się tak zbiorowy wysiłek społecze wa Rolniczo - Przemysłowa w Wilnie?
w te bogactwa naturalne które stano- przeżywa jeden z największych swych dni, skomasowanych. Pokażemy
zainteresowanego,
jak inicjadoświad- ństwa
Nie waham się twierdzić, że znadziejach
wią podstawę
wielkiego
przemysłu. gdy obchodzi pierwszą w swych
tywa i nadwyraz wydatna współprauroczystość Targów-Wystawy
na taką, jak czalnictwo rolne ilustrując
pracę
"pól
czenie
to będzie doniosłe. Wzajemne
Drogi rozwojowe przemysłu miejsco- dzisiejsza, skalę zakreślonych, korzystamy
ca i poparcie czynników rządowych.
doświa
dczaln
ych
w
.Hanus
owszcz
yźnie Wykonawcom tej imprezy należy słu- zapoznanie się — na terenie Targów
wego idą tu wyraźnie w kierunku prze z pobytu w mieście naszem Ziemi Noworóbki produktów rolnictwa i hodowli, gródzkiej gospodarza p. Wojewody Beczko- (koniczynyi trawy) oraz w Łazdunach szne uznanie za ogrom położonej pra- i Wystawy—Ziem Wschodnich z innematerjałów leśnych,
surowca
mine- wicza, aby w uzyskanej z Nim rozmowie (len).
cy i energji. Zwłaszcza z uznaniem na- mi dzielnicami Państwa przyczyni się
przedstawić
czytelnikom
zainteresowania,
ralnego i t.p. Jeszcze przed wojną sta- * jakie
Postęp rolniczy wiążę z rozwojem leży powitać urządzenie Wystawy Re- do nawiązania ścislejszych stosunków,
Nowogródczyzna dla imprezy
wystatystyka wykazywała dla województw wowej wileńskiej żywi, aby przedstawić
spółdzielczości, która wogóle w woje- gjonalnej. Wystawa ta jest poniekąd
których brak powodował dotychczas
wschodnich trzykrotnie mniejszą licz- Ziemi Nowogródzkiej w Wystawie udział.
komentarzem,do Wystawy Rolniczo Oto co nam nasz szanowny rozmówca; wództwie Nowogródzkiem ma wdzięczbę zatrudnionych w przemyśle niż w
Przemysłowej -(poza jej swoistem zna- zaniedbanie rynków wewnętrznych ze
na powyższy temat oświadczyć raczył:
poprzednio

pociskami

armatniemi

a

Ziemia Nowogródzka a Targi i Wysfawa w Wilnie.

całej Polsce.

Pod
względem
komunikacyjnym
województwa wschodnie należy zaliczyć do wprost upośledzonych. Drogi
kolejowe, jakkolwiek gęstość sieci jest

Ziemia Nowogródzka żywo intere-

ne pole do działania. Muszę tu Stwier-

dzić specjalny rozkwit spółdzielczości
suje się Wystawą Wileńską.
Wynika mleczarskiej,
który zawdzięczać naleto po pierwsze stąd, iż Wystąwa
jest ży znaczne
j liczbie czynników
uświapierwszem
po wojnie
na
większą domionych
na wsi oraz * okoliczności
stosunkowo znaczna, nie są dostososkalę tego rodzaju na Ziemiach Wschodwane do potrzeb gospodarczych a dla
doceniania przez samorządy
i spo„nich
przedsięwzięciem, a po
drugie i łeczeństwo
celu tranzytu
międzynarodowego nie
działalności
instruk
torów
mogą być wykorzystane z racji nieu- z tego, że działacze ' nowogródzcy
społecz
nych.
normowanych stosunków z ościenne- zwykli są wszelką inicjatywę kulturalW dziale leśnym zobrazujemy gomi państwami.
Okolicznością,
która
ną i gospodarczą
Wilna popierać i
powoduje
oddalanie osiedli od „dróg
spodarkę lasów państwowych
oraz
kolejowych jest stan sieci dróg koło- i współdziałać z nią, jak z własną.
działalność inspekto1atów ochrony laOsobiście
uważam,
iż
znaczenie,
wych: według inż. L. Borowskiego na
100 klm. kw. obszaru przypada
dróg Targów —Wystawy w Wilnie jest о- sów.
W dziale przemysłowym
bitych: w w-ie Wileńskiem — 1,1 klm. gromne. Zwłaszcza odnosi się to do
niewiele
Nowogródzkiem — 2,4, Poleskiem —
mamy do pokazania ze względu
na
momentów psychologicznych i ich od1,8 i Wołyńskiem — 2,7, wówczas gdy
rolniczy charakter województwa oraz
działywania
na
ludność,
Wyśtawa
daję
przeciętnie w całej Polsce — 11,4, w
na szczupłość miejsca,
które nam
możność zobrazowania postępu
goPoznańskiem zaś — 29,6 klm.,
Województwa
wschodnie, łącznie spodarczego-i wysiłków, jakie przez przydzielone zostało.
stanowiące prawie 30% ogólnego ob- rząd i społeczeństwo
poczynione
Przemysł ludowy nowogródzki wyszaru Polski, należą do terenów
najzostały
od
chwili
odzyskania
Niepodstąpi okazale. Damy tam
mniej zaludnionych. Przy średniej gęeksponaty,
szczególnie zaś
w które niewątpliwie sprawią dużą niestości zaludnienia
w Państwie — 70 ległości Państwa,
mieszkańców na 1 klm. kw. przypada: ciągu ostatnich dwuch lat.
spodziankę
zwiedzającym
a wśród
na w=wa Wileńskie —
34,8,
w-wo
Momenty psychologiczne, o których nich i znawcom.
Nowogródzkie — 35,1, w-wo Poleskie
wspomniałem, są tembardziej donioWykresy ilustrujące rozwój
— 20,8, w-wo Wołyńskie — 47,5.
prac
Dalej jako stojące na przeszkodzie słe, gdy się zważy pewne przygnębie- instytucji państwowych,
samorządodo racjonalizacji rolnictwa
wymienić nie, które wśród niektórych
kół
na wych i organizacji społec
znych
będą
należy stosunki agrarne.
Likwidacja Ziemiach Wschodnich, do dziś jeszcze
zebfan
i
e
skupio
ne
na
Wystaw
ie
Regjoserwitutów dobiega końca natomiast panuje.
nalnej.
komasacja gruntów jest zaledwie
w
Wydaje mi się iż Wystawa sprawi
zaczątku. Gospodarstwa sznurowe sta że
grono
ludzi dążących do
dokońnowią 80 proc. obszaru drobnej włas
Niestety część z tych
materjałów
czenia odbudowy Ziem Wschodnich i wypadnie
ności.
zostawić w pakach ze wzglę„, Wreszcie jako czynnik niewątpli- zapewnienia im rozkwitu znacznie się du na przydzielenie
dla całego WoWie przyczyniający się do depresji go- zwiększy.
›
jewódz
twa
jednej
tylko
i to niewielkiej
spodarczej wymienić należy niski w
Znaczenie
gospodarcze
Wystawy
sali.
masie poziom kulturalny ludności. Akna stworzeniu
możliwości
cja oświatowa w okresie rządów car- polega
Wykresy nasze będą podane
nie
z in- tylko graficznie, ale opracowaliśmy
skich była hamowana, względnie prze zorjentowania się wzajemnego
je
śladowana. Później niemiecka władza nymi częściami Polski w zdobyczach również
iw formie obrazowej, co pookupacyjna w stosunku do szkolnict- i postępie
gospodarczym.
Ziemie ważnie
uprzystępni
je szerokiemu
wa polskiego zajęła stanowisko również wręcz wrogie. Normalny przebieg Wschodnie będą też miały możność ogółowi zwiedzających.
rozwoju szkolnictwa datuje się zaled- zobaczenia
eksponatów
przemysłu
Przedstawione eksponaty
nie wywie od chwili odzyskania niepodległoś polskiego, które wszak tak warte są
czerpują oczywiście
ci — zbyt krótki jednak dzieli tu czacałości
tego, co
obejrzenia.
:
jest do wystawienia, w każdym razie
sokres by można było mówić o real.
— Jakiż będzie, panie Wojewodo,
nych i głębszych wpływach na podnie
uważam Wystawę w Wilnie za pierwSienie kultury, zwłaszcza jeżeli
zwa- udział Ziemi Nowogródzkiej w Tar-

żyć psychikę miejscowej

ludności na- gach i Wystawie? — pytamy.
wykłej do rutyny i mało uspołecznio— Województwo Nowogródzkie wy-

nej. Według statystyki z końca roku
1921

było analfabetów

na

100 miesz-

kańców w wieku ponad 10 lat; na terenie
województwa
Wileńskiego —
58,2. Nowogródzkiego — 54,6 Poles-

kiego—71,0,

Wołyńskiego —

przy

przeciętnej

całej

Polsce —

68,8—

ilości analfabetów

w

32,8,

Równolegle do niepomyślnych warunków
tywnym

naturalnych
kształtował

wschodnich

również

w

sensie negasię do kresów

stosunek

sfer rzą

dowych uwypuklony słynnym zwrotem
skierowanym do rolników kresowych:
„dziwię się, poco tam siedzicie —gdy
ci rolnicy doprowadzeni do rozpaczy
napadami band rabunkowych kołatać
zaczęli o pomoc.

Zabójczym był dla kresów wschodnich wogóle cały kierunek państwo-

stępuje z eksponatami

przedewszyst-

kiem w dziale rolniczym, lešnymioraz
w Wystawie Regjonalnej.
Dział rolniczy będzie reprezentowa-

ny najokazalej, damy w nim poza ekspo-

natami produkcji sporo wykresów dających pojęcie o pracy rolników nowogródzkich, gospodarujących
na większych,

średnich,

a zwłaszcza drobnych

warsztatach.
Ze względu na okres wczesny, nie
będziemy mogli wystawić wszystkich
eksponatów,

które

trwania żniw. Straci

napłyną

na tem

nie pokaz ogrodniczy
warzywnictwo).

w

miarę

specjal-

(owocarstwo,

szy etap na drodze, którą

czeniem),

daje

bowiem

zumienia wysiłku,
remu obecny stan

możność

zro-

zawdzięczając któzostał osiągnięty.
Zygmunt Harski.

/

szkodą

i stratą dla produkcji

krajowej.

Wystawa
Rolniczo
Przemysłowa
przez zademonstrowanie dorobku osią-

Т

gniętego w poszczególnych
dziedzinach życia gospodarczego wzbudzi nie
wątpliwie

należyte

tkwiących

na naszych

Muszę

Wycieczki
przez_i

te
ог^

normalne

będą

Z

tem

się

łączy

będą

wzrastać

będzie

odpowiedź

znaczenie

Za

na

о-

Wilna

nie-

tylko jako ośrodka przemysłowego na
terenie Ziem Wschodnich ale również
jako węzłowego
punktu w tranzycie
międzynarodowym. Pomijając już pom
niejsze korzyści, nieodłączne przy każdem ożywieniu się życia gospodarcze
go, chciałbym na zakończenie nadmienić, że liczny udział w Targach i Wystawie przemysłu, rolnictwa i handlu
jest najwymowniejszem
świadectwem
tego znaczenia, jakie siery gospodarcze przywiązują do realizowanej dziś
imprezy.

77

i

go-

statnie stawiane przez Pana pytanie:
co zyskuje gospodarczo samo Wilno?
W miarę zacieśniania się normalnych stosunków gospodarczych na tle
wymiany
produkowanych / wartości,

przyjemnością

gl

stosunki

Pozatem Targi i Wystawa ułatwią
nawiązanie
kontaktu z najbliższymi
naszymi sąsiadami — państwami bałtyckiemi. Bliższa niż to było dotychczas, kooperacja gospodarcza
leży w
interesie obu stron. Rozluźnienie jej—
w okresie zachwiania się podczas woj
ny równowagi
ekonomicznej
należy uważać
za zjawisko przejściowe
Do usunięcia tego zjawiska skierowane są obecnie zabiegi wszystkich czyn
ników zainteresowanych.
Targi Północne są w tym kierunku pierwszą imprezą na terenie Ziem Wschodnich.

iść należy.

prowadzone

wscho

wać

się

,

spodarcze.

każdym zaznacza.

z

terenach

NAJLEPSZA OPONA ŚWIATA
„FORT DUNLOP"

stwierdzić, iż w tych zabiegach wielkie zrozumienie wykazały sarnorządy
powiatowe i gminne, które asygnowały pewne kwoty z sum pozabudżetowych na cele wycieczek.

о-

na tle którego grunto-

Propaganda
Wystawy Wileńskiej
w Ziemi
Nowogródzkiej-zmierza
do
możliwie
szerokiego _ zapewnienia
jej
zwiedzających.
Cały
szereg
wycieczek z wojew.
Nowogródzkiego
odwiedzi
Wilno
w czasie
trwania

Targów.

do

dnich, zaufanie

Jestem
przekonany,
że Wystawa
następna
da pełniejszy wyraz pracy
Ziem Wschodnich i tego postępu, któ-

ry się tu z dniem

zrozumienie

gromu wysiłku czynników produkcyjnych. Tereny wschodnie
znajdowały
się przecież przez czas dłuższy w stre
fie bezpośrednich działań wojennych—
i to co dzić na Wystawie oglądamy
jest dziełem zbudowanem
na zgliszczach. Od zrózumienia tego zależy zauianie społeczeństwa do sił twórczych

у)

@-

-

Go mówi o Targach

i Wystawie p. prezydeni

P. Dyrekfor Józei Borowski o znaczeniu Wysfawy

Folejewski.

Pomimo

nawału

zadokumentować,

że

nasze

życie

g0S-

że
podarcze o tyle już się zmieniło,
możemy spokojnie przystąpić do przeglądu naszych walorów. ekonomicznych i zastanowić się w jakim kierunku pchnąć nasz przemysł i hande! Jest
to, że tak powiem, przegląd sił i tendencyj gospodarczych kraju. Jaki będzie wynik, zobaczymy po Wystawie.
— W czem wyraża się ucz: mia
sta w Targach?
— Bez życzliwego i czynnego роMiejskiej i Magistratu
parcia Rady
dojść do skutku w
mogłyby
Targi nie
na Targi najpiędało
Miasto
Wilnie.
wydatną podało
kniejszy swój teren,
moc finansową
teren wystawy

w

kwocie 100.000 Zł,
zdrenowało, oświetli-

wojskowe do
garaże
ło przeniosło
> dało
Antokolu,
na
w
budynkó
swych
dla prac inwestycyjnycn tanią Skę To”
voczą w postaci bezrobetnych. opłaca
'
f
jąc ich częściowo.
sowania
— Jaki jest stan zaintere
się Targami i Wystawą miejscowego
indagujemy
przemysłu i kupiectwa,
dalej?
— Przemysł i kupiectwo bardzo za
i przez
się Targami
interesowały
swych przedstawicieli, któremi są DP.
Mieczysław Bohdanowicz, Roman RuKruk,

Łukasz

ciński,

#

pracy p. prezydentożywi się, a co za tem idzie... zarobi.
zostaną zadzierżgnięte węzły handlo-

Folejewski umiał znaleźć chwilkę czasu aby udzielić nam swych uwag a pro
pos Targów i Wystawy.
—- Znaczenie Targów i Wystawy
dla Wilna jest olbrzymie. Chodzi tu bo
wiem, przedewszystkiem 0 to, ażeby

Krasow-

Tomasz

żywy
ski, J. Rozental i inni przyjęły
ów.
Targ
i
* udział w organizacj
Gorzej ma się rzecz z cechami. Cechy udziału oficjalnego w Targach nie
przyjmują. Wskutek czego to wynikło
trudno orzec. Cechy narzekają na Komitet, Komitet zaś na cechy. Przypuszczam, że prawda tkwi pośrodku. Ko
mitet nie miał czasu zająć się specjal
e
nie cechami same zaś cechy widoczni
wyna
się
ować
aniz
zorg
fiły
nie potra
BL

stawę.

— Panie prezydencie, jak pan sobie przedstawia korzyści jakie osiągnie
'
'
miasto?
zwią”
w
iwie
ątpl
niew
— Miasto,
zku z Targami i ruchem przyjezdnych

Rolniczej
Korzystając z obecności w Wilnie
p. dyrektora
Józefa
Borowskiego,
zwróciliśmy się doń z zapytaniem, co

we z przyjezdnymi, którzy ocenią Wilno, jako placówkę handlową, unaocznią sobie

nasze

sądzi

warunki.

Dzięki Targom, jak
zaznaczyłem,
teren ogrodów zosta uporządkowany.
Znikły ślady okupacji.
— Zorganizowanie Targów na terenie

ogrodów

wpłynie

zapewne

na

wojskowych, na czele z
Litwinowiczem i władz

Targi

będą

się odbywały

mitetu

i pomocą

pracą

członków

władz

i

zawdzięczając

będzie

miała

doniosłe

Staję nawet obawa, czy

efekt

w

warunki,

któ-

rych znalazł się ten teren po wojnie,
obok faktu iż stosunki polityczne utrwa
liły się tu w stosunku do innych połaci kraju o cztery lata później, — to
osiąprzyznać wypadnie iż dorobek
gnięty za okres 1922—28 czyli faktycz
nie w ciągu 6 lat jest niewątpliwie
duży.

wystawy — Przemysłowo-

"Obie

Rolnicza i Regjonalna uzupełniają się
wzajemnie, dając szczegółowy obraz
wszelkich dziedzin życia kraju i stwier
dzając postęp na każdem polu. Zestaistniejącego
wienie i zobrazowanie
stanu i stopniowego rozwoju pozwoli
czynzainteresowanym
wszystkim

nikóm poddać analizie dotychczasowe

_. wyniki pracy a czerpiąc w nich z jednej strony doświadczenie z drugiej otu-

chę do dalszych

wysiłków — pchnąć

życie do dalszego rozwoju.

|

sejmików i prasy, bez różnicy odcieni
politycznych.
Nikt w tym wypadku
nie rzucał
kamieni pod nogi, przeciwnie, wszyscy z kim miałem do czynienia, dodawali otuchy, udzielali
rad cennych i
pomocy
materjalnej, że wymienię tu
Dyrekcję Banku Polskiego, Banku Gospodarstwa Krajowego, Państwowego
Banku

Ko

Rolnego,

Wileńskiego

państwowych,

Banku

Ziemskiego,

Prywatnego

T. Bunimo-

czałoby,

że

produkcja

kosztowniejsza.

Właśnie

u

nas

jest

to

mając

na

względzie, powzięłem myśl urządzenia
„dnia meljoracyjnego". Na „dzień'* ten
złożą się odczyty: inż. Wł. Limanowskiego o wrażeniach z krajowej
wystawy meljoracyjnej 1928 r. w Prad-

wicza, Tow. Spółdzielczych,
Spółek
Zarobkowych.
Łatwo było Komitetowi
dokonać
wielu rzeczy mając takie poparcie, jakiego nam stale użyczał nasz prezes
honorowy, p. Wojewoda Raczkiewicz,
który nie szczędził swej pracy i czasu
i nieraz w sprawach Targów i Wysta-

ze

Czeskiej

i ze

zwiedzania

Р

kuchenne
Ъ

rego fabryki, magazyny

oraz 33.000

pełlnomocnych przedstawicieli znajduje się w przeszło slu pańsiwach

m=“

_ General Motors otworzyło w Warszawie
swoją
dziewiątą europejską fabrykę samochodów
Chevrolet, Pontiac, Oldsmobile,

Oakland, Buick, La Salle,

Cadillac, Vauzhall oraz samochody ciężarowe Chevrolet
i G. M. C. — oto wozy produkcji General Motors.
|
Każdy z tych samochodów przedstawia niewspółmiernie
wysoką wartość w stosunku do ceny.
(2

MOTORS

posiada

swe

fabryki, magazyny i przedstawiciel*stwaw przeszłostukrajach,zatrudniając
ogółem BR
250,000 pracowników.
Fabryki

General

Motors

wypro-

dukowały w 1926 roku przeszło 1,200,000
wozów, a w 1927 roku — 1,554,577.
Ilość użytych rocznie surowców przez

ka cyfr:8,300 wagonów stali; 1,600,000
klm. drutu miedzianego; 4,500,000 lit-

rów farby i pokostu.

Każdy wóz,wychodzący
neral Motors, poddawany
stronnej i niesłychanie
próbie na specjalnie w

z fabryk Gejest wszechskrupułatnej
tym celu u-

rządzonym terenie
doświadczalnym
„ proving ground”, który posiada wszelkiego rodzaju drogi — od najgorszych
do najlepszych. Próba ta daje gważe

wozy

wykonane

bar:

General

General

Motors

precyzyjnie,

są

z naj-

konstrukcję,

co

pozwała

firmie

Motors udzielać rocznej gwa-

wozy
ręczy

Dzieło tej tenomenalnej produkcji
będzie prowadzone również na odpowiednią

skalę

w

Polsce

przez

firmę

General Motors w Polsce”, która zatrudniać będzie robotników. polskich
i korzystać będzie z polskich surowców,
wytrzymujących
konkurencję
pod
względem ceny
i jakości, Samochody
budowane

w

do warunków

znacznie zniżonych.

spopularyzowania

bowiem

do

większego

meljoracyj

rolnych.

ski Państwowego

Banku Rolnego bie-

rze udział tak w Wystawie Rolniczej,
jak Regjonalnej. Wykresy, tablicei tp.
zobrazują całokształt działalności Banku, wystawione przez Bank narzędzia
do uprawy toriowisk dadzą możność
rolnikowi zapoznać się, w jaki sposób dochodzi się do kultury łąk,

Udział rybactwa w Wysfawie.
Wywiad

z instruktorem

T-wa

Rybackiego

p. J. Zawadzkim.
W odpowiedzi na pytania naszego współ

pracownika jaki jest udział rybactwa w Wvstawie p. J. Zawadzki mówi:
Gdy ucichły strzały
armatnie, a spójrzało się na te spustoszenia, trudno uwierzyć, by w prędkim czasie mogło tu znowu
zawrzec życie. A jednak czas wszystko goi,
a ręce ludzkie wszystko mogą zrobić. jak
pod działaniem różdżki czarodziejsk. powsta
ły nowe osady, siedziby, miasteczka, fabryki, znowu zakotłowało się życie, zaczęło
wchodzić na normalne tory, w coraz szybszem tempie i coraz więcej zacierając Sl
dy przebytej wojny. Zacząt wytwarzać się
nadmiar produkcji, trzeba było szukać rynków zbytu, a dla tego trzeba pokazać co
mamy, i co możemy dać, — powstała myśl

meljoracyjnych w Czechach,
inż. J.
Antoniewicza o najnowszych prądach urządzenia Targów Północnych w Wilnie.
Nie zważając na krótki okres przygotowaww dziedzinie meljoracyj i uprawy tor- czy, czego jednak na Targach nie będzie;
fów w/g. danych, zebranych na stac ile działow, ile firm, gospodarstw, urzędów,
wy kołatał w Warszawie, a zawsze z jach doświadczalnych w Szwecji,
Da- instytucyj bierze w nich udział, i jak na
pierwszą próbę, zapowiadają się Targi bar
dobrym skutkiem, kończy p.
prezy- nji i Niemczech, p. Wł, Jachnera
o dzo
okazałe; każdy dział, na wyścigi przed
dent.
(—)
zakresie dotychczasowepo i obecnego innemi, starał się jaknajlepiej zorganizować

General Motors test hozsprzecznie
największą na świecie wytwórnią
samochodów. General Motors jest
koncernem międzynarodowym, któ-

rancji na każdy swój wóz; za
zaś La Salle i Cadillac firma
gwarancją dwuletnią.

cenach

znaczenie,

musi

Odbędzie się w dniu 7-go
września,
kiedy będzie miał miejsce zjazd
го!niczy.
Co się tyczy
udziału w wystawie
Banku, streszcza się ten
udział w
wystawieniu
z
parcelowanych
dóbr
Krotoszyńskich materjału hodowlanego w postacj 45 sztuk macior
i z
dóbr Runowskich 20 jałowic, pozatem
3 młodych
klaczy. Miałem
tu na
względzie brak materjału
hodowlane
go w Wileńszczyźnie. Oddział Wileń-

—

silną.

Wobec wyprzedaży oddajemy Po

duże

się on

mianowicie

—

dział

rybacki.

Bę-

dzie on
przedstawiony
w tak skromnych,
maluczkich rozmiarach, że pomimo woli nasuwa się pytanie, czy warto było go organizować, — wszak prawie żadnego dorobku powojennego wykazać nie może. A jednak tak nie jest — ten dział musi być, on
musi zaakcentować i zwrócić uwagę ogółu,
jak u nas marnuje się to przyrodzone bogactwo kraju w postaci
wielu jezior i rzek.
Wszak
jedno tylko Województwo Wileńskie ma 70 tysięcy ha jezior (cała Polska

lepszego materjału i posiadają bardzo

|

nadaję

przyczynić

runkach,

rancję,

+

urządzeń

ski,

i w całej pełni przedstawić swój dorobek
powojenny. Wśród działów na Targach będzie dział, który znajduje się w zupełnie odrębnych, że tak powiem, specyficznych wa-

General Motors jest olbrzymia.
Oto kil-

Fajans
Porcelana
Szkło
Platery
Naczynia

stoso-

stosunków wilgotnościowych,
co ozna-

Wojewoda Władysław Raczkiewicz, którego poparciu tyle zawdzięczają
Targi i Wystawa,

Rolniczej.

te rozpaczliwe

znacze-

nie, dając możność
porównania
postępu i stanu poszczególnych dziedzin
wytwórczości
rolniczej, znajdujących
się nieraz w bardzo odmiennych wa:
runkach. Dalej wystawa unaoczni
uzyskany dorobek. Zwłaszcza w dziedzinie hodowlanej
uczyniony
został
duży krok. Jest postęp i to bardzo
znaczny również w dziedzinie produkcji roślinnej.
Jest tu jednak
jedno
„ale“, wzrosło zastosowanie nawozów
sztucznych,
ulepszonych _ narzędzi
uprawy
i uszlachetnionych nasion
pozostały jednak bez zmiany warunki wilgotnościowe. Ruch meljoracyjny
jest bardzo słaby,
nieusprawiedliwiony wobec tych dogodności kredytowych, jakie czyni Bank Rolny. Pow-

H k W-łu Rolnego p. Waclaw SZa*
niawski o znaczeniu Wystawy

wiem

jest

zazna-

wydatnemu

E POALCFOWŻGŚ
E
CYRNATKTSORI
TN S
RO

Jak
— Znaczenie Wystawy? —
zastą
nie
ka
książ
czy
zura
bros
a
żadn
wiy
rzecz
tak
pi nigdy żywego słowa,
dziane osobiście głębiej utrwalają się
w pamięci i inaczej są uświadamiane,
rzeczy tych
niż wówczas gdy wzrok
pierwenia
widz
tu
punk
nie ogarnia. Z
zarów
musi
mieć
enie
znacz
ędne
лы szorz
Rolniczo-Przemysłowa,
no Wystawa
jak Regjonalna przy obecnych ‚ Тагte
gach Północnych w Wilnie. Obie
stan
obecny
odtwarzają
wystawy
województw wschodnich, dając obraz
stopniowego ich rozwoju t świadcząc
o wysiłku uczynionym zarówno przez
czynniki państwowe jak samorządowe
i społeczne oraz poszczególne jednostki. Nie przeraża mię bynajmniej, iż
obecny stan gospodarczy Wileńszczyzny w zestawieniu do innych dzielnic
państwa wykazuje jeszcze bardzo znaczne zacofanie: jeśli się uwzględni bo-

jaki

Trzeba

wania nawozów sztucznych
nie
jest
zbyt nikły skutkiem
nieuregulowania

Tu muszę stwierdzić jako przewodni
czący Komitetu wykonawczego, że sta
le spotykałem się życzliwością i ofiarną bezinteresowną

że

stawa

rok

rocznie. W najbliższych latach na tym
samym terenie, później na terenie specjalnym, połączonym odnogą
kolejoWą.
— A jakie są przewidywania Pana
Prezydenta co do frekwencji, a zatem
powodzenia Targów.
— Spodziewam się, że Targi obecne będą miały powódzenie, gdyż zainteresowanie jest ogromne.
Gdybyśmy mieli teren większy, to już w tym
roku zakres Targów byłby olbrzymi.
Niestety, z braku miejsca musieliśmy
odmawiać wystawcom. Zapowiada się
wręcz świetnie wystawa rolnicza, Ziemianie mają gremjalnie
zjechać
do
Wilna nie tylko z Wileńszczyzny ale
i z Nowogródczyzny. Wojewoda Nowogródzki p. Beczkowicz wybitnie po
piera Targi i Wystawę.

czyć,

Rolnej

Rolnego.

— Wystawa, powiada
p. Borow“
ski, odbywa się w roku dla rolnictwa
najniepomyślniejszym. Żniwa są spóźnione. Rolnictwo nie może wystąpić
z tem wszystkiem, co chciałoby
pokazać. Tem niemniej dla rolnika wy-

cywilnych, na czele z honorowym prezesem Komitetu Targów p. Wojewodą Raczkiewiczem, nie można byłoby
nawet marzyć o dokonaniu tych prac,
które powstały na terenie
wystawowym i zgoła zmieniły dotychczasowy
wygląd terenów wystawowych.
— Słyszeliśmy, że Targi mają Lyć
organizowane rok rocznie?
— Wyjąwszy rok 1929, kiedy to
będzie Wystawa
Powszechna w Poznaniu,

Banku

poparciu p. Borowskiego Państwowy
Bank Rolny wyasygnował
na
rzecz
Wystawy 12 tysięcy złotych. Z jegoż
inicjatywy odbędzie się w Wilnie pod
czas Wystawy
„dzień meljoracyjny“.

urzeczywistnienie projektowanego 0adawna połączenia ich w całość?
— Myśl o poiączeniu ogrodów z0stała już częściowo
zrealizowana —
dojdzie jeszcze „Altarja*, którą miasto wydzierżawiło od Kurji Biskupiej.
Gdyby nie Targi, a w związku z teu
pomoc władz
p. generałem

o wystawie

udział

finansowania meljoracyj w Czechach
i Polsce, wreszcie p. N. Chamca, kierownika stacji doświadczalnej
torfowej w Sarnach o rezultatach doświadczeń prowadzonych przez tę stację.
— Temu „dniu meljoracyjnemu*,
kontynuuje dalej p. dyrektor Borow-

Polsce dostosowane będą

lokalnych.

General
Motors
przedstawicielstwa

posiada
już
i składy w

swe
Pol-

dukcji

General

Motors w Polsce.

W celu udostępnienia jaknajsze:szej publiczności nabycia samochodów

firmy General Motors otworzoną zostanie wktótce filja organizacji finansowo-

kredytowej "General Motors Acceptance Corporation”, która, będąc częścią
składową firmy General Motors, przy

współudziale banków polskich ułatwiać będzie nabywanie samochodów

General Motors na raty, na dogodnych
warunkach. Każdy nabywca samochodu General Motors będzie mogł wnieść
pewną kwotę przy kapnie samochodu,
a pozostałą należność — spłacać z
łatwością ze swych bieżących dochodow.
Dla lepszego zorjentowania się podajemy obok krótki opis poszczególnych
typów samochodów General Motois,

wsród których każdy
łatwo znajdzie
odpowiedni dla siebie wóz.
Najbliższy
przedstawiciel General

Motors
szych
próbną

chęinie udzieli
wyjaśnicu
i
jazdę,

każdemu bliżzademonstruje

i

bez

eleganckiego

Ostatnie

zarzutu

wygiądu

pod

i elegancki

LA
Przy

nieco

mniejszych

środek

wiel-

lokomocji

SALLE
rozmiarach

samochód

La Salle,

zarówno jak i Cadillac, posiada potężny ośmiocylindrowy silnik. Niezwykłą swą popularność, szczególnie

w

sferach

sportowych, samochód

swej sżybkości oraz

linjom

Ё
wprost

zawdzięcza

harmonijnym

budowy

swe

ten

powodzenie

zawdzięcza

konstrukcji

na

świecie

samo-

genjalnej

na skoordynowaniu

wy-

dujności silnika z szybkością i trwałością budowy.
Niezawodny w najcięższych warunkach drogowych,
samochód
ten
zaletami swemi
bezkonkurescyjnie
przemawia do miłośników sportu automobilowego

Jesi 10 duży wóz z nisixo osadzoną karoserją,co nadaje
mu bardzo zgrabny i piękny wygląd. Jest to istotnie
najpiękniejszy
wóz
z niezwykle
silmjm
motorem
6-cylindrowym.
Cena
jego jest bardzo
przystępna

OLDSMOBILE
Samochód pionier. Jeden z pierwszych samochodów,
które ukazały się na rynku. Ulegając, od roku 1898-go.
konsekweninym i dobrze przemyślanym
posiada obecnie
potężny
6-cylindrowy

umiarkowanej

ulepszeniom
silnik, przy.

cenie

PONTIAC

*

Prawdziwy tryumf techniczi:ych możliwości Generał
Motors w zakresie wyrobu 6-cio cylindrowych samochodów. Silny, niezmiernie trawły wóz, za nizką cenę.
W ostatnich czasach sprzedano samochodów tej marki
200,000 sztuk

CHEVROLET
Elegancki wygląd, wytrzymatość,
ZZ
i wygodne siedzenia cechują ten samochód. Zaletom tym

i niezwykle niskiej cenie zawdzięcza on swą popularność. Samochody ciężarowe tej marki, szybkie. trwałe,
zaopatrzone

w

oszczędny

silnik,

a przylem

o bardzo

dostępnej cenie, cieszą się rekordową sprzedażą. W roku
1927-ym sprzedano samochodów osobowych i ciężarowych Chevrolet przeszło 1,000,000. sziuk

WOZY

nie można

będzie

narzędzi

rybackich

t. j. takich,

u nas łowią, ale jakiemi na całym
łowić nie wolno. Dział rybacki prze-

w

kraju: Nie mamy

żadnej

och-

leżą odłogiem i o jakiejś poprawie
rybostanu i mowy być nie może.
A

nasze rzeki, słynne
ryb, obecnie wprost

na

nich

kiedyś z bogacw
barbarzyński

trocka,

gdzie

te

tonie

na

jeziorach

Wileń-

szczyzny na których kiedyś wyławiano po
1000 pudów leszczy?
Wszystko to odeszło do wspomnień...
A raki, które też bez żadnej ochrony wy
ławiają się w pień; pstrąg na naszych rze-

kach

i ruczajach,

łosoś

na

Wilji?

Pójdzie

tak

OAKLAND

* bardzo

rybackim

sposób wyjaławiane. Gdzie ta słynna sielawa
całym

przedewszystkiem

opartej

w dziale

rony ryb i raków, nie mamy ustawy rybackiej i kiedy ona ujrzy światło dzienne — Bo
gu jednemu wiadomo. Wyszła ustawa łowie
cka, a czyż ekonomiczne znaczenie łowiectwa dla naszego kraju można porównać z
rybołóstwem? Stare białoruskie przysłowie
mówi: „rybak rybku piaczeć, a stralec łapci placieč“.
A serwituty wodne? ta anomalja z czasów dawnych czyż tak pozostaną i nadal?
Ogromne obszary jezior z racji serwitutów

twa

BUICK

Kołosalne

chód

ten

charakterysiycznie

go-

naszych konopi, bo nie mamy swojej fabryki sieci. A ile setek tysięcy złotych mogło-

względem

się

dodać

dstawi sieci, drogo opłacone niemcom, a w
znacznej części robionych z naszego Inu i

słowo pro-

cieszy

jeżeli do tego

wykazać dorobku
powojennego, to za to
pod innym względem dział ten będzie najbogatszym na Targach — pod
względem
tego co w rybołóstwie nie powinno być i co
należy zrobić, a nie zrobiono nic — więc
pod tym względem dział rybacki będzie bez
konkurencji. Niszczyła się u nas ryba pod czas wojny tak samo niszczy się i obecnie.
Na naszych rynkach sprzedaje się nie rybę,
lecz 'w 70 proc. ogólnej ilości — zarybek.
Dział rybacki przedstawi kolekcję niszjakiemi
świecie

kiem wzięciem w wytwornych
sferach świata, doskonale spełniając swe zadanie reprezentacyjne, dając
przytem
właścicielowi
maximum
zadowolenia, jako

wygodny

Jeżeli

by zostać

automobilów.

samochodowej,

trwałości

sce w następujacych miastach: Warszawie, Łodzi, Lwowie, Poznaniu, Kra-

kowie, Wilnie, Katowicach, Bydgoszczy, Białymstoku, i w.m. Gdańsku.
R
nowych rejonów postępuje szybko naprzód. Vworzona jest
gęsta sieć magazynów po całej Polsce
oraż szkoleni są Sbecjaliści w celu zapewnienia sprawnej obsługi klientów

wsród

tysięcy);

czycielskich

CADILLAC
Arystokrata

20

spodarstwa stawowe, oraz
nieużytki których posiadamy znaczną ilość, a z których
znaczny procent dałby się zamienić na sztu
czne stawy rybne, — już z tego uwidacznia
się, że, przy prawidłowej organizacji rybołóstwa, mogłoby ono odegrać poważną rolę w ekonomicznem życiu naszego
kraju.
Tak nie jest, a dlaczego — bo rybołóstwo
i po dzisiaj jest traktowane po macoszemu.

CIĘŻAROWE

G.M.C.

Są ostatnim wyrazem techniki. Szybkie, trwałe, niezawodne i ekonomiczne. Posiadają 6-cylindrowy silnik
"Buick", cieszący się wszechświaiową sławą. Wozy
te wytrzymały najcięższe próby na terenie doświadczalnym i dlatego dają wszelką gwarancję swemu
właścicielowi
й

GENERAL MOTORS W POLSCE

dalej i te resztki napewno wyniszczą.
Sprowadzano w tym roku dechłą ikrę aż
z Węgier, a zarybek sandacza, tylko śnięty,
sprzedaje się na rynku w Wilnie.
Jeżeli porównać stan naszego rybołóstwa już nie z zagranicą, lecz choćby z Poznańskiem i Pomorzem — jakże
daleko po-

zostaliśmy w tyle a ile kraj na tem traci!
Taka Szwajcarja ma koło 100 wylęgarń i
i wpuszcza

100

rocznie

miljonów

do

jezior

różnego

i rzek

zarybku.

około

Woajewó-

dztwo Wileńskie
(dzięki Bogu) nie ma ani
jednej wylęgarni, lecz zato po wsiach wiosną ikrą karmią świnie (koło Narocza).

Wydajność

—35

jezior w Poznańskiem

klg. z ha, u nas najwyżej

województwo

Wileńskie na

70

—

30

5 - 6 klg. Na

tysięcy

ha,

to stanowi rocznie różnicę 2 miljony klg.
W tych warunkach nie mogło być mowy
o dorobku. Dla tego też T-wo Rybackie siłą rzeczy zmuszone było ograniczyć się poza
demonstracją narzędzi połowów do wystawienia żywych okazów — ryb. Projekt za-

demonstrowania
nych
ków.

musiał

stawów

sztucznych

upaść

z

powodu

ryb-

braku

środ-

Przy tej sposobności chciałbym poruszyć

sprawę co do wyników
rzystwa Rybackiego.

działalności

Towa-

Wileńskie T-wo Rybackie zebrało bogaty materjał co do naukowych badań naszych
jezior z czasów

dzonych
nictwa.

jakoteż
bach

przedwojennych,

przeprowa

przez b. rosyjski Departament Rol-

Zebrałi

cenną

dużo

materjałów

naszego

rybołóstwa

bibljotekę

o stanie i

—

rybacką,

potrze-

co również

z0-

stanie przedstawione na Targach.
Miejmy nadzieję, że o ile stery miarodaj
ne

wejdą

z

potrzeby

rybołóstwa,

gach przyszłych dział ten będzie
wiony daleko okazalej.

=?

na

Tar-

przedsta-

4

SŁOWO

Żydowskie sfery gospodarcze o Targach.
lot

orjentować

ene-

umiejętności

Tam

Pana Saula Trockiego — vice pre zykujemy pytanie — jakie pan widzi
zesa żydowskiego związku kupców i błędy, względnie niedociągnięcia orgaprzemysłowców w Wilnie znaleźliśmy, nizacyjne?
w biurze, największej w Polsce olejar
— Na to pytanie najtrudniej
jest
ni p. f. „Kurlandzka Olejarnia*, której mi opowiedzieć, gdyż ganiąc lub chwa

gdzie można unika on zawsze biurokratyzmu i sprawę załatwia od ręki.
Kończąc te słowa p. prezes Troc-

jest

ostatnie

saloni-

pytanie.

Wprawdzie o Targach mówiło się już
w roku ubiegłym lęcz koncepcja orga-

—.|(]akie mają zdaniem pana, znaczenie dla Wileńszczyzny i Wilna Tar-

nizowania

Targów

Północnych

nie Warszawy osłabiła nasze zapędy.
Potem gdy zdecydowano zorganizować
Targi w Wilnie okazało się zbyt mało

wschód z zachodem. Wojna, a następnie okupacja położyła kres rozwojo-

wątpię.

Zainteresowanie

nad

ski

dzaju imprezą. Jest to konkurs, który
dał bodźca wszystkim wystawcom, to

stało

pogoni za doskonaleniem swoich fabrykatów będziemy się
europeizowač.
Wilno zdaje egzamin, i zda go niewątpliwie.

się

zadość

zaznaczyć

muszę,

też z przyjemnością

że

przy tak słabych środkach
technicznych i materjalnych i w tak krótkim
czasie zrobiono b. dużo.
Zasługa to znaczna p. Prezydenta

i
ROLNICZO

obserwuję,

9. 1x.

PLAF 1 5YTVACYJNY
TERENY TARGÓW POŁNOCNYCH
WYSTAWY

Nie mówiąc

Bałtyku.

domić nasze, powiedziałbym dość martwe niedostatecznie przygotowane spo
leczeństwo. By jednak sprawiedliwości

i poniekąd

twierdzi p. Dyrektor,

że

Kresy nasze byłyi są jeszcze w znacznej
mierze zaniedbane pod wieloma względami.

się sąsie-

Targi te są u nas pierwszą tego ro-

aby rozruszać

Uważam,

już

o pierwotnem

upośledze-

dnich województw jest znaczne. Zresz- niu pod względem pomocy kredytowej
inwestycyjnej, co obciąża sumienie władz
tą przyjedzie cała Polska i sąsiedzi z icentralnych,
stosunek innych dzielnic Pol-

uświa-

czasu

wi przemysłu naszego, a raczej zniszczyła go zupełnie.
Zamiast wielkiego przemysłu, a ta-

1928 »

nie

na tere

gi Północne i Wystawa Rolniczo-Przemysłowa.
!
— Targi
obecne
będą miaty dla
Wilna, jako stolicy tej połaci
kraju,
znaczenie można powiedzieć olbrzymie
b. doniosłe. Wilno do niedawna jeszcze było poważnym punktem łączącym

13 .ум.

— Co pan rokuje
Targom i Wystawie?
— Frekwencja będzie duża, w to

spodarczego,

może

Czy

wystawców,
czyną?

.

NW WILNIE

— Trudno

wiedzieć.

będziemy

a jeżeli nie,

mieli

swoich

to co temu przy-

mi jest na

Zainteresowanie

to pytanie odpoTargami

jest

du-

że, przypuszczam jednak, że wystawców bę*
dziemy mieli niewielu. Kupiectwo nasze ma

charakter drobny i to stoi na przeszkodzie

większej frekwencji.
Kupiectwo i przemysł
nasz nie są przyzwyczajone do tak szerokich imprez jak Targi. Wiele osób nie zrozumiało może znaczenia Targów, a obecnie
żałuje
swojej
powściągliwości.
Następne
Targi będą przez nasze sfery reprezentowane znacznie bogaciej, ku pożytkowi zresztą
samych wystawców.
— Jakie
cyjne, błędy,

pan zauważył błędy organizaktóre wpłynęły może na obni

żenie zainteresowania się Targami?
. — Uważam, że kierownictwo ;+Targów

nie oceniło w dosiątecznej mierze pątrzeby współpracy z organizacjami gospodarcze-

mi. Ten brak ścisłego

Anmoos)

Pawilon

N

dem, którego
nie może się
Targach. |

TaRGoWw

BvDYM. AOMIN:ST
SZKOLA TKACKA
RESTAVRACJA
ORKIESTMA
PLĄCEI PAWILONY PRYW.
ЭО1Б КА Żyw. INWENT.

M OGRODN

Techniczna

WARZ.NASIEN

—
—

LETNI

L.4ŁOW MA BRAMA,

w głosie nasz szanow-

iiy informator — żyje i musi być 'poparty, musi znaleźć zrozumienie i zaspokojenie swoich potrzeb i bolączek.
Musi, — bo jest żywotny i nawet wyjątkowo cięźkie warunki w jakich znaj
dowaliśmy się nie zdołały go osłabić.
°

placówek

hanc OWYC

Kurlan

(np.

brak surowca

odczuwamy

ad-

>

dzka Olejarnia sprowadza siemie z Argentyny)

jednak nie ustępujemy,

bo ży

Wileńskiej

Żydowskich Drobnych
Kronik.

N.

p.

Co do organizacji
samych targów, to sądzę, iż wskazanem byłoby zwrócić baczną
uwagę na udostępnienie
drobnemu
kupie-

przed wojną związana, i nadzwyczaj

żałoby Dyrekcji Targów

godną

od

rynków,

z któremi

komunikacyjną,

sytuację

była

niedo-

2) defekty

handlu hurtowego, pozbawionego dostatecznych

kapitałów

obrotowych,

który

będzie silniejsza

wskutek

czego nie może należycie zaopatrywać zakładów handlu drobnego. To też bardzo CZęsto dają się słyszeć skargi drobnych
kupców, że są zmuszeni nabywać towary
nieodpowiednie, po cenach bardzo
utrudniających dalszą
odsprzedaż i na warunkach
bardzo niekorzystnych.
Na tem tle rośnie
wśród drobnego kupiec
ctwa dążenie zbliżenia
się
bezpośredniego
ku pierwszym źródłom zakupu. Jasnem jest
jednak jak ciężki i niedostępny jest ten problem dla każdego poszczególnego drobnego
kupca ze względu na związane z tem koszta; radzono sobie
tworzeniem
specjalnych
spółdzielni i zrzeszeń dla wspólnych zakupów _ z pierwszych rąk.
р
a i targi północno-wschodnie
Czy wys
odegrają dodatnią rolę w kierunku
udostępnienia drobnemu kupiectwu nabywania towarów z pierwszych rąk, przytem najwięcej
dostosowanych do potrzeb, gustu, zdolności

nabywczej
ro

najb

ctwu

konsumentów

a przyszłość;
taką
ny byłyby,
naszem

dogodnego

Związkiem

—

co

zwiedzania

pokaże

acji, wytworzonej

Statni

się, w se-

browarnictwo,

wgląd

rękawiczek,

artykuł

w
kaloszy.

wystawia

Ten

członkiem

wystawowego

komitetu

właścicieli

targów;

Kalė

grupowe-

Związku

i wogóle

nawią-

E
ši
&

PIERWIZE <GĄ

PLM

markizety

bardzo

—

i

inne

niskich.

22

! WYSTAWA

Koncerty

85 pułku

RESOROWANIA.

na Województwo Wileńskie

<

ROLNICZO- PRZEMYSŁOWA
18/8-3/9w WILNIE

MATERJAŁ

KORSTRUKCJA

Wilno, Mala Pohulan-

ka _14, m.3, tol. № 106.

TACREATE
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Z»kiad

19268

piechoty.

ĄRICHAŁ

Wilno,
Poleca

SŚnółka

ry-

prawdziwie dokupi „Kutno-

m
©

kto jaką chce,
jednakowo dobrą: zaś

z

ЁЕЙ в иа

reklamują.

Żądać wszędzie.

UMÓW
OS IST

papieru:

°

tapetowe i pakowe.
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OGŁOSZENIA
we wszystkich

WEZ

się

produkue następujące gatunki

lustracyjne, drukowe, piśmienne, kopertowe, albumowe,

KJ

A
A

M PiAgegki w tatowa

у

5

:

$

CZEKOLADA SNIETANKOWA orzechowa
orzechowa
fabryki

Akcyjna.

Warszawa, ul. Królewska 45.

prezes jest

B

Е

в
®

о-

Znajdziecie te znakomite maszyny w składzie Zygmunta Nagrodzki
go w Wilnie, ul. Zawalna Nr. 11Kto chce dostać na wypłatę, niech
składowi poświadczenie
przedstawi
Gminy o tem: co ma.
5

|

—

Inż, Stefan Szostakodshi

TARGI POŁNOCNE

Towarzystóo Przemystooo-Handlode

maneże do nich „Orzeł" Daw, lub C.

Same

chifony;

POSEZONOWE:

kretony,

po cenach

dopie-

porozumieć się ze

do zorganizowania

członków

wiankę* sztyftową, "cepową lub sze- M:
każda z

rokomłotną,
nich będzie

—

— zefiry,—

||
100!

przynajmniej
zdaniem, w

rze

guspodarstw

mniejszych chce mieć
brą młocarnię, niech

E

Łotwa.

że p.

z

LETNIE

muśliny,

na sezon

so

krawiecki

PIECH

Zamkowa

i

i0 Telefon

a

SYN

10

-

bieżący materjały f Dormeull Frtres
towe paltą własnej roboty.

i

fabrykację

Nie bacząc na to,

Kto

—

Zastępca

pismach

WIIEŃSKA
Najlepsza redakcja.

z najlepszym

dla ogłaszających

AGENCJA
WILNO,

Wielka 14.

Telefon

się skutkiem

zamieszcza

REKLAMOWA
12—34.

Najdogodniejsze warunki.

MsREEREREREEEZAEAEB BE

parasoli,

man

perkale,

SPEGJALNA

munj

olejarstwo,

da

MATERJAŁY
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WILEŃSKIEGO
w

FE

04.

London

=
oraz

go-

I

ma

Ę

+EGE

placu

SYNDYKATU

Wilnie,

ul.

ROLNICZEGO

Zawalna

Nr.

9.

.

maszyn i narzędzi rolniczych fabryk:
+
UNIA (Ventzki) — sięwniki, pługi, kultywatory, wialnie;
ZJEDNOCZENIE
(Moritz, Zawadzki,
Sierpczanka) —
młocarnie, wialnie, pługi, brony, sieczkarnie;
WOLSKI— walce, ugniatacze Campbella, wialnie, kieraty.

kieraty,

SUCHENI — pługi,
;
ALFA
LAVAL
wirówki i insialacje mleczarń;
WERMKE, GERD EVEN, GROSS
pługi i brony łąkowe;

i
@
Ё

Pozatem

I a O

CE

wyroby

CG

wielu
R W

innych

CY U W

fabryk
A

YE

krajowych
W

EO A U

i zagranicznych.
O U

OW UW WY SA

| KABARET w Myślioskiej
Z dniem

dzisiejszym
zupełna
zmiana programu
przy udziale
nowozaangażowanych sił artystycznych, jak:
dy
T.Tańskiej, 3 pełnej szampańskiego humoru i dowcipu
p. Ady
i
kuplecistki i subretki, oraz p. Elly Werden tancerki charakter.
i p. Lirycz tancerki klasycznej.

Humor—

|

Śpiew

—

Tańce -

Danciag -

Śpieszcie więc co tchu do

MYŚLIWSKIEJ,

można mile

spędzić wieczór.

gdyż

Serpetiny.

tam

jedynie

WILEŃSKIE BIURO KOMISOWO-HANDLOWE
Mickiewicza
poważnie

lokaty

LN

оОВ

imiosło

madapolamy,

ло elis se [[OZEONONEGOCUOSZOCONNKCANOZACZNNZNNENNNENNNZ45 „i

zainteresowanie

cznie słabsze niż się tego należało spo
dziewać. Ewentualni. wystawcy natra
fiają na szereg trudności finansowych
a to w obecnych warunkach stanowi
przeszkodę częstokroć nie do przebycia. Efekt realny otrzymywany Z Wystawy daje się zwykle odczuć dopiero
po kilku latach, a to zbyt długi termin
dla niezasobnego w gotówkę kupca lub
| przemysłowca.
— Jakie gałęzie handlu i przemysłu są obecnie reprezentowane?
" W dziale przemysłowy zobaczymy
tekturę,

—

okres wojenny.

nia się Targami i Wystawą wśród miej
S
i
i przemysłu?

nę. Niestety

nansuki,

i to znaj-

A jaka jest skala zainteresowa-

оее

—

POD PROTEKTORATEM MAR/ZAŁKA
JOZEFA PIŁ/UD/KIEGO

,

tego bardzo często sam niema możności za- zać nieistniejący dotąd zupełnie kontakt ze
je u nas duch i ten duch my na terenie- kupywać tego, co jest potrzebne, tam, gdzie Związkiem,
Targów pokażemy.
dogodniej i na dobrych warunkach,
wobec

—

płótna,

Nas, wili ian, Targi napawają jaknajlepszemi nadziejami.

go zwiedzania targów przez drobnych kupców —

przez

kapy, obrusy,

bielizniane:

Wilno rozruszało się obecnie i ten impuls w połączeniu
z napływem
gotówki
pozwoli mu łatwiej podźwignąć się z sytu-

Kupców

Centralny Związek
Żydowskich
Drobnych Kupców Ziemi Wileńskiej hardzo interesuje się Wystawą i Targami
P.AnocnoWschodniemi, przyczem zainieresowanie to
wyjawiają nie tylko organy rządzące
Związku, lecz także szerokie masy zrzeszońego w
nim drobnego kupiectwa.
Coprawda, jak
widać z samej
nazwy
Związku, nie jednoczymy i nie reprezentujemy żadnych producentów; jesteśmy natomiast w łańcuchu obrotu towarowego ostatniem jego ogniwem, bezpośrednio
złączonem z konsumentem. Zatem z dwóch
elementów, przyjmujących udział w każdej wy:
stawie-targach, z których jeden eksponuje i
szuka zbytu, drugi zaś studjuje eksponaty i
szuka źródeł zakupu — należymy bezwzględnie do elementu drugiego. Drobny handlowiec, jako reprezentant
interesów
więcej
lub mniej szerokiego koła
swych
odbiorców-konsumentów, będzie szukał na wystawie-targach, każdy w swej branży, nowych
wyrobów, nowych firm, nowych źródeł zakupu, lepszych warunków.
Sprawa zakupu
niezbędnych
towarów
jest dla drobnego kupca, szczególnie u nas
na Wileńszczyźnie, bardzo
skomplikowaną
i bolesną, a to ze względu na: 1) odcięcie

Ay

Towary

dzie odźwierciadlenie na następnych Targach.

Dyrektor Central. Związku

Wileńs:

nasza

bajowe,

24441 Į

rozrost

KERS

ih

pluszowe,

|

mierny

ŠE

rynki,

Kołdry watowe,

serwety.

gotówki

21, tel. 152
zalatwia:

i pożyczki

Pośredniczy w kupnie i sprzedaży wszelkich nieruchomości.
Dokonywa szącunków przez wybitne siły fachowe.
Pisze podania; tłumaczy i przepisuje na maszynach.
Pośredniczy w wynajmie mieszkań.

Wwmuwwwwww

Róż

Straciliśmy

MODNE WEŁNY na damskie płaszcze, kostjumy
i suknie;
jedwabie
deseniowe i gładkie na suknie
oraz na bieliznę; wełny męskie na palta i garnitury.

uses zzzc=W

z dumą

tynuuje

na-

Poleca Szanowne] Kllenteli otrzymane na
sezon bieżący © wielkim wyborze:

#686

tu, inwestycji, a w pewnej mierze warunków politycznych.
Bo proszę tylko wziąć pod uwagę
zaczęły
że gdy inne dzielnice Polski
my do
roku
1919
od
wać
dowy
odbu
się
1923 roku nie mieliśmy jeszcze wyraźnie ustalonej państwowości.
To musiało tamować normalny rozi handlu, zwłaszcza
przemysłu
wój
ysłu.
przem
Wileński duch przemysłowy —.kon

jest doskonała

w Wilnie, przy ul. Wielkiej Nr. 50.

O

kredy-

sprawę

na myśli

Mam.tu

wane.

błę-

Co pan rokuje Targom?
Powodzenie jest zapewnione,

Sytuacja

Z.

organizacja

ROMIN ROCINSKI

stępne jednak Targi niewątpliwie wypadną
jeszcze okazalej, zwłaszcza, że nasz rozwój
gospodarczy idzie dużemi krokami naprzód.

SHE,

AĘRANICA TERENY oma

ki mieliśmy przed wojną obecnie pracujemy na małą skalę i do tego w opłakanych warunkach. Sytuacja jest cię
żką i trzeba przyznać, że dotychczas
miarodajne
czynniki
Kresy są przez
zaniedbykąd
ponie
dem
.pod tym wzglę

jest

należałoby
uniknąć i który
powtórzyć
przy
następnych

i robi jaknajlepsze wrażenie. Uderza jednocześnie duża doza gustu, z jakim
zaprojektowany został ogólny wygląd Targów.

1. PawiLON ROLNICZY
J. RESTAVRACJA K.k.
KTEATR.

kontaktu

wełnianych, jedwabnych,
Inianych i bawełnianych

go-

mu być przywrócone.

dużo

A

Miki magazyn towarów.

gospo-

Targi obecne pobudzą zainteresowanie,
gdyż wykażą, że mamy
dużo
możliwości
gospodarczych.
Nasz przemysł drzewny, tekturowy, papierniczy, jakoteż rolnictwo, nie wolno iekcewažyč.
й
„Przed wojną ekspansja nasza
sięgała
najciemniejszych zakątków Rosji, Kaukazu,
Syberji. Wilno znane było wszędzie i to sta—

"PRZEMYSŁOWEJ

możliwości

darczego.

nowisko

‚

naszych

darczych, było przyczyną
krzywdzącej nas
rezerwy, z jaką odniosły się do nas pozostałe dzielnice. Pociągało
to brak napływu
gotówki i utrudniało rozwój
życia
gospo-

że w

1328r.

był do nas zbyt powściągliwy.
Lekceważenie naszego
znaczenia

GPD DETR EA CA EGO DRZE

zacisznym

pytanie.

GP

ku. Rzucamy

w

zarządu

EPIA GARD CEJ EZ COBI PZ

siedzimy

członek

(OB R

chwilę

ki spogląda nieznacznie na' zegarek,
redukuje naszą ciekawość.
Zadajemy

ląc organizację będą mówił i o sobie,
jako
członku
komitetu.
Uważam, że
zbyt może późno zaczęto propagandę.

Kroszkin,

ZA CZE PEB (RB CT ER TZ Z O

dyrektorem.

P. Eljasz

Stowarzyszenia kupców i przemysłowców
żydowskich przyjął nas
w
lokalu
Banku
Stowarzyszenia,
którego
jest dyrektorem.
Zapytujemy o znaczenie Targów i Wy
stawy dla kupiectwa
i przemysłu
żydowskiego.

OB IB ERA RED GMO

naczelnym

Pan prezes przerywa pracę i już za

P. inż. Eljasz Kroszkin, członek
zarządu
Związku
kupców
i
przem. żydowskich.

w

się w sytuacji.

"=

aaa

niespożytej

i nadzwyczajnej

aa

jego

rgji

aa

Folejewskiego,

In. Saul „Trocki v.-prezes ŻW. kupców i przem. żydowskich w Wilnie.

$$

8

SA

0AM

о

[ryj RESTAURACI! ,„$T. GEORGĖS““!
i Wystawy

obiadów i kolacyj

Rol.-Przemysłow.

przygrywać

będą

dwa

w Wilnie czynną

będzie w salach

dolnej

i górnej.

stolca

zastosować

R

zespoły koncertowe

i złem
wodę

jako

Polski Monopol Tytoniowy.

77187 YNYTEY WAWTEY TYT

r.

1924;

od

pierw-

wspaniale

darki

rozwijający

rolnej,

tytoniu

jakim

się, dział gospo

jest

plantowanie

w kraju.

Rozwój Monopolu Tytoniowego, któ
ry niżej zobrazujemy cyfrowo, jest tem
specjalnie godny uwagi i podziwu, że
gdy się rozważa warunki jego początkowej działalności, należy uwzględnić
cały szereg trudności z jakiemi nowe
przedsiębiorstwo państwowe
musiało
należało zlikwi-

dować cały szereg fabryk prywatnych,
Polski

Monopol Ty

toniowy z racji iż nie odpowiadały one
nowoczesnym wymogom technicznym,
następnie z powodu, iż nie były dostosowane do produkcji masowej na której Monopol swój system pracy chciał
oprzeć.
Ten system scentralizowania produkcji

tytoniowej

w

dzisławiu i Grudziądzu.
Na czele poszczególnych inspektoratów stoją siły fachowe rozporządzające instruktorami stale
pracującymi
wśród producentów.
Prócz tego Pol. Monopol Tytoniowy
prowadzi zakład doświadczalny uprawy

tytoniu

większych

zakła-

dach wyraził się w zorganizowaniu zamiast kilkudziesięciu drobnych zakładów — 18 wielkich fabryk, w których
odbywa się stała modernizacja
urządzeń fabrykacyjnych.

w

Piadykach

(koło

Koło-

myi). Zakład ten ma niezwykle doniosłe znaczenie dla produkcji surowca
tytoniowego

w kraju.

Jeśli chodzi
osiągane

walczyć.
Przedewszystkiem
wykupionych przez

w: Lublinie, Grodnie, Krzemieńcu, Bor
szczowie Jagielnicy, Zabłotowie, Wo-

o korzyści

przez

Skarb

finansowe

Państwa

z Mo-

wpływów

„1925

—

„

182,600,000

państw

— 11,63 proc.

wpływów
„ 1926

proc

państw.

—

„

344,000,000
16,15 proc.
wpływów państw.

„ 1927 28 —

„

372,000,000

— 17

proc.

wpływów

państw.

Obraz produkcji Pol. Monopolu Tytoniowego daje cyfra wartości wyprodukowanych,

w

ostatnim

roku

budże-

Radomiu,

następujące

szawie

(2 fabryki), Wilnie, Winnikach

(pod

Lwowem),

uloko-

Starogardzie,
Wodzisławiu

War(na Slą-

sku(.

Niezmiernie trudną dla
Monopolu
Tytoniowego, w początkach jego istnie
nia, była sprawa surowców.
Konsumenci polscy przyzwyczajeni byli przed
wojną do trzech różnych
wytwórczości wyrobów tytoniowych, które pracowały przeważnie na surowcach
pochodzenia

europejskiego

a

mianowi-

cie rosyjskiego,
tureckiego i bałkańskiego. Wojna zniszczyła niemal wszystkie te uprawy.
Krajowe — polskie surowce i ic
plantacje spotkał los podobny.
Trzeba więc było szukać nowych
źródeł surowców, nowych
gatunków,
trzeba
było
wypróbować. nowych
recept na mieszanki tytoniowe.
Przystąpiono więc w
pierwszym
rzędzie do pobudzania krajowej
produkcji surowców.
Wysiłki Monopolu Tytoniowego na
tem polu ilustruje dobitnie następująca tabliczka porównawcza:
Przestrzeń
pod

R.
»
„
„
„
»
»
„

1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928

uprawiana

Zbiór

tytoń

—
—
—*
—
—

tytoniu

370 są
535
1039 ,
679 ,
828 „
1558% /
3137 ,
3967 „

—
155,700
— — 396,000
— — 775,000
— — 631,000
— _ 859,900
2,342,600
—
4,800,000
-

Z zestawienia powyższego wynika
iż plantowanie tytoniu w Polsce z roku na rok wzrasta. Miarą intensywności tego wzrostu
jest z jednej
strony

dziesięciokrotne zgórą zwiększenie się
w
ciągu
lat siedmiu
przestrzeni
uprawianej pod tytoń, z drugiej strony, w tymże czasie, trzydziestokrotne
zgórą zwiększenie się zbiorów.
Udział
monopolu
tytoniowego w
produkcji

surowca

w

kraju

wyraża

się

w postaci subwencji na cele organizacji tej produkcji opartej na drobnych
wytwórcach, oraz.w pomocy instrukcyjnej
udzielanej im przez.
odnośne
ne organy Monopolu.
Gros uprawy tytoniu w Polsce ma
miejsce w Małopolsce Wsch., następnie
w Grodzieńszczyźnie, na Wołyniu w
okolicach Krzemieńca, wreszcie na Pomorzu i Sląsku tudzież, w
drobnych

ną troską

otacza

dla robotników.
W przemyśle
przeważnie

urządzenia

tytoniowym

robotnice,

stąd

o dzieci robotnicze powoduje
ne urządzania

żłobków

dla niemowląt,

by matki mogły przychodzić do pracy
z dziećmi , zostawiać je na czas pracy
pod wyszkoloną opieką i karmić w czasie przebywania w fabryce.
Cały szereg
fabryk
posiada już
wzorowo urządzone żłobki.
Na tem polu Monopol Tytoniowy
się może

następującemi

re-

zultatami:
W roku 1926 przy fabrykach
niejące żłobki posiadały 30 łóżek

istw

roku

147

1927 —

119, w roku

1928 —

Tam, gdzie ze względu na trudności lokalowe brak jest żłobków, np. w
Wilnie, organizowana jest przy fabrykach lotna opieka nad matką i dzieckiem.
Przy kilku fabrykach
prowadzone
są ochrony

dla

dzieci

w

wieku

14, pozatem dzieci robotników
łane są na kolonie letnie.
Pracujący w
fabrykach
wych mają też urządzenia

do

lat

wysy-

się

w

Wydz.

nabył

ciągu

Wilno, ul. Mickiewicza

stracyjny,

ców

następnie

i wyrobów

magazyn

świadczącą

spodarczej i budowlanej Rządu
skiego na naszych Kresach..

DZIAŁ

Е

go-

sprzęt radjotechniczny.

Dostawa

ze składów

Pol-

i

zabudowaniach

równocześnie

też

dopuszcone

do

obrotu

w

Polsce

importowane wyroby tytoniowe.

WiiBi.

Dom

akumulatorów,

A

i

Monopol

naprawy

i uselektywnianie

od-

rozszerzono

odbiorników.

elektrycznych.

Projekta,

bierze

udział

w

eksponenta.

W gmachu Teatru Letniego wystawi
on, zajmując większość w nim miejsca,
swe eksponaty. Będziemy mogli oglądać

wyrób

nywany
polskiej

papierosów,

który

doko-

będzie na 5-ciu
maszynach
konstrukcji i wyrobu
(f-my

BA

AAS A

nošci. Jedenašcie gablot wypelnionych
zostanie próbkami
surowców
krajowych. Wszystko to złoży się na niewątpliwie ciekawą całość
tego jednego z większych na naszych TargachWystawie, stoisk.
Obecnie Monopol Tytoniowy w coraz większej mierze stosuje do swych

Paschalski w Warszawie),
specjalnie
na Targi sprowadzonych i zmontowa-

wyrobów

tytoniowych

surowce

chodzenia

rosyjskiego,

starając się w

nych.

miarę możności dać konsumentom wy-=
roby o jakości i smaku, do którego byli

to właśnie

papierosy „Grand
pamiątkowych

maszyny

wypuszczą

Prix* w specjalnych

opakowaniach

(z wido-

ciem Góry Zamkowej). Papierosy te bę
dą na miejscu sprzedawane, jak i inne
wyroby tytoniowe.
Pozatem Polski Monopol Tytoniowy
wystąpi z wykresami ze swej działal-

przez

mują

się handlu

wymiennego.

NTT

DOM HANDLOWY

| Bracia CAOLEM

GARBARSKA 1 Tel. 82.
okres Tarzów

szenia do Słowa

Nowość

i Wystawy

i wszystkich

Rolniczo- Przemysłowej

pism na warunkach

w Wilnie

SPECJ 1LNIE

przyjmuje

ogło-

mówiąca
Na tere ie Wystawy Reklama
Megafon). Zamówienia przyjmuje B uro
i Oddział biura ną terenie Wystawy.

(przez
Rekla-

ZDRYDNGZGZZNZNEA NG

ANNA
Hurfowy

is

Koncesjowany

przez

materjalėw apfecznych
M. Spr.

W.

I. D. WIRSZUBSKI
mieszczący

się przy

Wydz.

Zdr.

Publicz.

istniejący

od r. 1904

ul. Niemieckiej

istnieje od r. 1846.

ULGOWYCH

w Wilnie!
mowe

22

ГАИБ

Dominikańska

Początek

go, przedmiotów

zajęć dn. 1 września.

KSIĘGARNIA
oraz

hurtowy

Poleca
obrazy

OSTRO:

i detaliczny skład

od

g. 4

relizijnych

Ostrej Bramie).

suknai koców
LESZCZKÓW,

Waręż,

poczta

Małopolska

4

Wilnie,
Zastępstwo

w Wilnie:

Stoisko

Bazar

Nr.

Przemysłu

182,
Ludowego.

Zamkowa

|||
!

8.

nych rozmiarów, fotografje C .downego Obrazu, ciemne i artystycznie kulorowane, także obrazy oleodruki i malowane na płótnie. Księgarnia po-

siada

wy-

wystawy
Tow.

Fahryka

Zawiadamia wszystkich
dotychczasowych
swych
Sz.
Odbiorców oraz zainteresowanych, że wyroby swej fabryki, a
to: dery na konie, pledy powozowe, samodziały, namioty, koce,
gomyśliwskie,
kurtki,
towe burki na wzór
sławuckich, płaszcze
na Targach
Północnych w
wystawiane
są
peleryny i t. p.

i K. Szalkiewicza

23 (pierwszy sklep przy

Sfoisko Nr. Nr. 94 — 104.

Romana Źurdo skiego

7.

po cenach przystępnych różne pamiątki z Wilna i Ostrej Bramy:
matki Bożej Ostrobramskiej na pluszu i w szatach złoconych, róż-

SALA „J“

oraz

RAMSKA

przedmiotów

Targi Północne

- Zarząd Dóhbr i Zakładów Przemysłowych

Spiewu solowe

czynny

Tel. 919,

BM
ZAWIADOMIENIE

5.

teoretycznych.
Sekretarjat

5.

Е

ИБ.

i orkiestrowych,

ul. Kwiatowa

®

Konserwatorjum Muzyczne w Wilnie сг рггжат
Klasy wszystkich instrumentów solowych

Wilno

Tel. 355.

w podwórzu zostanie w końcu
bieżącego
miesiąca
przeniesiony
galo nowego zwiększonego lokalu w tymże domu z wejściem
frontowem z ulicy.

ul.

FT" GF]

M. Spr. Wewn.

Biuro Reklamowe
STEFANA GRABOWSKIEGO w WILNIE
Na

po-

dawniej przyzwyczajeni.
Przy zakupach surowców zagranicą
Polski Monopol Tytoniowy daje pierwszeństwo tym oferentom, którzy podej-

a EW
OI
Zafw.

na
Akc

$ILNYCH.

k A, Ak A, Aa

Tytoniowy

charakterze

Te

w wielkim wyborze listwy na ramy i prz jmuje obstalunki
obrazów i portretów po cenach umiarkowanych.

oprawy

Wszelkiego rodzaju towarów włóknistych
Palt i ubrań męskich
Płaszczy damskich i konfekcji
Galanterji męskiej i damskiej oraz bielizny wszelkiego rodzaju.

na

Ładowanie

konsygnacyjnych,
maszyn, kabli i wszelkich
przyrządów
instalacje niskiego i wysokiego napięcia.

Sklep ten położony przy ul. Jagiellońskiej, pod względem urządzenia ze
przez dobudowę
nowych
budynków wnętrznego i wewnętrzego jest jednym
magazynowych.
Stanowi on jeden z z piękniejszych sklepów
wileńskich i
piękniejszych
magazynów
Polskiego jest jako osobliwość godnym zwiedzeMonopolu Tytoniowego.
nia.
Magazyn
ten sprzedał
w
roku
W l-ych Targach Północnych Pol.
nowiono

RADIO

Majstarsza lima na Wilończczyśnie

najnowszych

Magazyn ten pomieszczony w zakupionych przez Polski Monopol Tyto-

niowy prywatnych

23, tel. 4-05.

PRĄDÓW

metod w tabrykacji wyrobów tytoniowych i wszelkich
ulepszeń
technicznych, fabryka wileńska rozwija się z
roku na rok pomyślnie.
A ad
ns i
ai
Produkcja jej w roku budżetowym dibukżada ai
1927—28 wynosiła:
230.130.000 szt.
papierosów, 698.855
klg.
tytoniu, * 1927—28 344.000 cygar 278.015.000
„przedstawiała
wartość
14.279.327.62 papierosów 825.156 tytoniu za kwotę
zł. 19.459.353.35,
-Zł.
Prócz tabryki w Wilnie znajduje
Polski Monopol Tytoniowy posiada
się również oddzielny Państwowy Ma- również w. Wilnie własny skiep
tytogazyn Wyr. Tyt.
który za pośredniniowy, zaopatrzony we wszelkie gactwem przydzielonych do niego
hur- tunki wyrobów Polskiego
Monopolu
towni zaopatruje w wyroby tytoniowe Tytoniowego, nie wyłączając wyrobów
znajdujące się w Wileńskim
okręgu specjalnych. Można w nim
nabywać
sprzedaży sklepy tytuniowe.

Wilno, Ostrobramska

uwagę

АР ч РГ PYT

odbiorniki detektorowe i lampowe od najprostszych do najbardziej
nowoczesnych
ekradyn
ekranowych lampach, wyrobu Zakł. Radjot. „WILRADIO*, Polskich Zakładów Marconi, Sp.
Wszelki

przedstakresową,

J. Jurkiewicza

zwróeić

PATTY! WSTEP ATE

Poleca

i budy-

chlubnie o działalności

Dzięki wprowadzeniu

ł

surow-

tytoniowych

DZIAŁ

NAJDOGODNIEJ$SZE ŹRÓDŁO ZAKUPU

Prosimy

Zdr. Nr. 42. 12 IV, 27 r.

Wileńskie Biuro Radjotechniczne

w

dukcji monopolowej. Po
przeprowadzeniu gruntownego
odnowienia starej fabryki prywatnej,
wprowadzeniu
najnowszych instalacyj fabrycznych i
maszyn najnowszych systemów, wznie
siono na dokupionem terytorjum
fabrycznem duży
piękny dom
admini-

kuchniami, gdzie mogą
przygrzewač
przyniesione z sobą jedzenie.
innemi
Szereg fabryk,
a między
persowileńska, mają bibljoteki dla
nelu.
W ten sposób Pol. Monopol Tytoniowy stara się zapewnić swym robotnikom maximum
dogodności i urządzeń społecznych.

fabryka

przeczyszczający.

następ-

budowano, tak, że
dziś stanowi ona
jeden z ważniejszych warsztatów pro-

tytoniojadalne z

na jest jedna państwowa

centralizuje

W

troska

koniecz-

tytoniu

Lubelskiem.

Tytoniowy

1924.

į

nych dwuch lat fabrykę tę znacznie roz

pracują

też

Praca instrukcyjna w zakresie upra

w

roku

społeczne

/ Omówmy
działalność
Polskiego
Monopolu Tytoniowego w Ziemi Wileń
skiej.
Na obszarze Ziemi Wileńskiej czyn

ilościach,
wy

zakłady:

1.Państwowe Fabryki Wyrobów Ty
toniowych; 2. Państwowe Magazyny
Wyrobów Tytoniowych; 3. Państw. Uiząd Wykupu Tytoniu; 4. Państw. Magazyny
Surowców
Tytoniowych; 5
Państw. Zakład Doświadczalny w Piadykach, oraz 6. Skarbowe
Zakłady
Sprzedaży Wyrobów Tytoniowych, któ
re znowu posiadają w Polsce 11 sklepów (jeden z nich w Wilnie w gmachu D. H. B-cia Jabłkowscy).
Dyrekcja
Pol. Monopolu Tytoniowego jako przedsiębiorstwa posiadającego fabryki, w których pracuje kilkanaście tysięcy robotników
specjal-

poszczycić
kg.
,
,
,
„
„
„

Monopol

dwoma
ortami bialemi —
wia imponującą
placówkę

10,7

bryki),

mowa,

Pol.

połowie

R. 1924

wane zostały po całym terenie Rzeczy
pospolitej i przeważnie pokrywają zapotrzebowania wyrobów
tytoniowych
swych terenów.
Fabryki Pol. Monopolu Tytoniowego
powstały: w Białymstoku, Bydgoszczy,
Grodnie, Kościanie
(Wielkopolska),
Kowlu, Krakowie, Łodzi, Monasterzyskach (Małopolska), Poznaniu (3 fa-

o których

rą

nek wartowniczy. Całość
zabudowań
otoczona
wysokim murem z piękną
żelazną bramą wjazdową,
ozdobioną

towym 1927—28, wyrobów
tytoniowych. Wynosi ona zł. 593.975.000.
W tym czasie Pol. Monopol Tytoniowy przerobił 19.476.000 klg. surowca.
Organizacyjnie Pol. Monopol Tytoniowy podlega Departamentowi Akcyz
Monopoli
Ministerstwa Skarbu. Dyrekcja zaś Monopolu, na której czele
stoi dr. Aleksander Kreutz podlegają

Fabryki,

nie. Zatrudnia ona około 300 robotników. Zaczątkiem tej fabryki była mała prywatna fabryczka tytoniowa, któ-

nopolu
Tytoniowego, to daje nam o
nich pojęcie niżej podane zestawienie
wpływów Monopolu:
— zł. 133,500,000

Jó-

sės

w

„Franciszka

robów tytoniowych, mianowicie w Wil

Та Ра ЛАа
ЪА ЗАНа

Polsce

szych chwil swego powstania stał się je
dnem z najpoważniejszych
przedsiębiorstw
państwowych,
przynosząc
Skarbowi co roku wzrastające dochody
ponadto
stwarzając
nowy, również

uprawy tytoniu przy Dyrekcji Pol. Monopolu
Tytoniowego.
Podlegają mu
Inspektoraty ( urzędy) uprawy tytoniu

ZZNUB
a

w

wprowadzony

NOO

został

tytoniowy

można

WILRADIO

Działalność. — Rozwój.
Monopol

PAT ATV

gorzką

środek

Wydz

SPATTET PRTNWT

samopoczuciu

, za-

ko to ai o k

Podczas

Półnoćnych

parciu

głow

22

Zawiadamia, że Restauracja w okresie Targów

Przy bólach lub zawrotach

w

16 oknach

Przem.

magazynu

Bracia JabłkowscySp.Akc.;
Wilno, Mickiewicza

18.

BUDOWY

CIEPLNYCH

ELEKTROWNI

I WODNYCH,

©
E

CENTRALNE OGRZEWANIE,E
DO$TAWY
RASZYN

I MONTAŽ
i PĘDNI

wykonuje

BIURO ,TECHNICZNO-HANDLOWE

„Inż. Kiersnooski i Krużełek $-KA'B
Wilno, ul. Jagiellońska Nr. 8.
Adres telegraficzny: Krukier
Kierownicy robót:

Telefon 560.
Wilno.

JEREMI ŁUKASZEWICZ, inżynier-elektryk
WŁADYSŁAW KIER5NOWSKI, inżynier-mechanik.

uznaunuunnanEazuuaanzWaSRaH

SŁOWO
й

KRONIKA
Zach. sł. o g. 19 m

05

„Bernaras|
Spostrzeżenia

meteorologiczne

Zakładu Meteorologii Ц. 5. В.
z dnia — 18-VII 1928 r

Cisnienie

|

średnie w m.

|

Temperatura
średnia

J
|

Opad za dobę w mm.

J
|

159

a

Minimum

й

Pochmurno.

:

Deszcz

A
Maximum na dobę 19>C.
Tendencja barometryczna: wzrost ciśnienia.

WOJSKOWA.
— (o) Rejestracja rocznika 1910. Jak się
dowiadujemy, w najbliższym czasie zostanie ogłoszona rejestracja mężczyzn, urodzonych w roku 1910, obywateli polskich, zamieszkałych na terenie m. Wilna. Rejestracja ta będzie osobista i każdy zgłaszający
się winien być zameldowany w Wilnie, po
dowódosobisty z fotografją, lub inny
ument,
stwierdzający tożsamość osoby
wraz z metryką urodzenia.
Rejestracja odbywać się będzie w referacie
wojskowym Magistratu.
strować się powinny również osoby,
zam
kałe w Wilnie a nie mogące się wylegitymować żadnym dokumentem z przynależności obcej państwowej. W wyjątkowych wypadkach rejestrujący się będą moyli dokonać rejestracji w drodze pisemnej.
Podadzą oni imię i nazwisko, datę i miejsce
urodzenia,

i imiona

rodziców ' oraz

nazwisko

panienskie matki, czy rodzice żyją, zawód
ojca, miejsce pobytu, narodowość, wyznanie, cenzus wykształceniowy, zawód, stan,
cywilny i rodzinny, czy był karany i oznaki
szczególne.
Winni niezgłoszenia się ulegną karze w
drodze administracyjnej grzywny do 500 zł.
lub do 6 tygodni, albo obu tym łącznie.

SZKOLNA.
—
im.

8-klasowe

Czackiego

13 gmach

Koedukacyjne

z prawami

własny.

Gimnazjum

Ul. Wiwulskiego

Egzaminy

wstępne

roz-

poczną się dnia 30 sierpnia o godz. 10 rano
Podania Kandydatów
(tek) do wszystkich
klas z wyjątkiem 8-ej przyjmuje kancelarja we wtorki i piątki od godz. 11--1, od dnia
25 sierpnia — codziennie od godz. 10 - 2
po południu.

`

RÓŻNE.

Sekretarjat Wojewódzki

B. B. W. R. po-

daje do wiadomości, iż Kierownik Sekretarjatu red. Fr. Świderski z dniem 20 b .m. roz
poczyna parutygodniowy
urlop zdrowotny
W czasie nieobecności p. Świderskiego, zastępstwo obejmuje p. poseł. sędzia Bohdan
Podoski, który przyjmować będzie intere-santów
w Sekretarjacie przy ul. Zawałnej
1 m. 4 codziennie od godz. 18 do 19-ej.
— Kursy
pielęgnowania i wychowania
dzieci (programem rocznym). Program obejmuje kurs teoretyczny i praktykę w szpitatach, przedszkolach i żłobkach.
Wykładane
są następujące przedmioty: Anatomia i fizjologja, higiena i bakterjologja, patologija ogólnad
na, higjena dziecka, opieka społeczna
dzieckiem, djetyka dziecka, choroby dzieci
i pielęgnowanie dziecka chorego, psychologja i wychowanie, gry i zabawy.
W kursach tych biorą udział profesorowie naszej wszechnicy i lekarze specjaliści
w

chorobach

prof.

dziecięcych

pod

dr. Wacława

kierownictwem

Jasińskiego.

Za-

pisy są przyjmowane w lokalu Rocznym
Handlowych, przy ul. Mickiewicza
sów
m. 5, od 5 — 7 wiecz. oprócz Świąt.

Kur
22

m

U.S.B

S]

Z okazji przybycia
na VII Zjazd
Legjonowy pułk. posła W. Sławka, pre
zesa Klubu B. B. W. R., M. Dolanowskiego sekr. gener. Bloku, ordaz wię

—0C.

dobę

za

ui

kszej

liczby

w

i senatorów,

Jana Piłsudskiego. W posiedzeniu tem
wziął udział specjalnie zaproszony p.
wojewoda W. Raczkiewicz
Posiedzenie

to

poświęcono

ci mężów

zaufania

i powiązanie

cych

naszą

państwowość.

St.

przedstawienia w kasie teatru od godz. 18
min. 30.
ha
— Teatr Polski (sala Lutnia”) Występy M. Malanowicz - Niedzielskiej. Dziś „Mo

ralność Pani Dulskiej”, w świetnej obsadzie
z M. Malanowicz - Niedzielską w roli Hanki
— Pożegnalny występ Zofji Grabowskiej
przedstawieniu popołudnio
dzisiejszem
Na
wem, w komedji St. Kiedrzyńskiego „Wii dancing*

urządzenia,

lo,lo

dnia

19 sierpnia

11,45: Nabożeństwo

1928

ce

stan

który

Pensylwania

posiada

—

58

sygnał czasu.
12.10—14.00

ŁOT

Paweł

Paryż
Praga
Szwajcarja

w roli Wandy

Wiedeń
Marka niem.

Urząd
bót

125,72
212,49

34.74
26.26
171.19

126.03

17.00: Komunikaty

nocnych (Il studjo),
17,00
- 17,30: Muzyka

2

Salon męski i damski.

Pierwszorzędna obsługa. <P
Manicure:
HIGJENA.
o о1922
Gabinet

Kosmetyczny

a Paris
i „Institut do Beautė Kora
Usuwanie wszelkich wad cery, jak to:
r
rozszerzonych
zmarszczek, wągrów,
š por
biustu
Wzmacnianie
i t. p.
8
elektryzacją.
10—2 i od 4—7.
i Portowa 28—5, odWydz.
Zdr. 1480.
Г

17,35—18,00:

Audycją

po raz

sygnał czasu, komunikaty:

cyjny, sportowy i inne.
|
22,30—23,30: Transmisja
cznej z Warszawy.

Poniedziałek

dn. 20

13,00—
PAZ

w

czasu,

muzyki

: Transmisja
hejnał

z

z

Warszawy:

Wieży

Marjackiej

Krakowie, komunikat meteorologiczny.

16,30- 17,25: Chwilka

16,45—17,00

litewska.

Komunikaty

Targów

Pół-

nocnych.
2
17.0)—17.30: Muzyka z płyt
gramofonowych.
18.00
19.00: Koncert popołudniowy.
19.00
19.25: Audycja wesoła: Pierwsza

wędrówka po Wystawie z dziennika Jana
Kantego Skierki. Felieton pióra Czesława
Jankowskiego w wykonaniu artysty Teatru

Polskiego w Wilnie Wacława Malinowskie-

е
go (Il Studjo)
22,00 -22,30: Transmisja z Warszawy:
sygnał czasu i komunikaty: PAT., policyjny
sportowy

i inne.

z najstarszych

całym

kim

być

Półfabrykaty

jesteś,

możesz.

pocztowy

na

z

miedzi,

571:
zna-

przesyłkę.

mysłowe

M.

DEULL,

odlewniczy,

(dla

po

nA

kowalski

gazogeneratorów)
i karwiński

cenach

biurze

w

Nr.

I.

kopalnianych

i

a!

śląski

в
: we

"R Zdanowski| S-ka

&

D.-H. K. Zdanowski i

a

z Miękiewicze 3,135
J

Pa

370.

E

wdowę,

b.

6-026

5

Wilno, Wielka 14. Telef. 12-34.

5

—

warunki.

—

8
в

‚БЕУОЕСЯЧО НО

pracowniczkę

НЕРОЙ СО

РОИ

СТРЖИ

ЩОБ

Syn powstańca 1863 r. Kazimierz

żoną

skłądać do adm:
„Słowa*
dla b. i
Rowi
Szkoły.
LATTCY ROWGU OESTE ___‚

chorą

umysłowo,

nie otrzymuje, prosi
| miłosiernych ludzi.
przyjmuje Adm.
powstańca*.

EAN

„syna

CRRZIŃE: 1 CTDZBĘJ UYWCTKA UDAADSTI ЧБ

Od

й

dla

VIN Targi

2 do

ERKSA

Žadač w
К

B.

Wielki wybór

wyroków bawełnianych towarów mehlowych.
OTRZYMANE WSZELKIE NOWOŚCI SEZONU!

a

magazynach

na rejon wileński
е

Wilno,

Rimini,

Rudnicka

Teieton

G NA

Poleca się uwadze

Mag:zyn

przybory

i sprzęty

6.

12-20.

e

N

©

2
2
5

T R KH 4

66 proc. zniżki kolejowej w drodze powrotnej ze Lwowa dla
przyjezdnych zą okazaniem kart stałego wstępu na Targi.

Wilno,
Galanterja,
Najnowsze

Przydział kwater na głównym

wystawowy, tel. 9—64.

I. Wszelkie
Lwów,
plac

Nowości !!!

Wileńska

15.

konfekcja damska i męska,
bielizna i wyroby skórzane.
modele

sukien

trykotaże,

w specjalnym

salonie

Przybyły ostatnie nowości na sezon jesienny.
]

Zwiedzanie sklepu nie obowiązuje
Ceny

konkurencyjne!!!

Vono!

dworcu i w Biurze MieszkanioJagiellońska
Wschodnich,

Ostatnich

dla Sz. Pań.

25 proc. zniżka na linjach lotniczych „Aerolotu*.
Stałe karty wsiępu do
nabycia w
biurach „Orbisu*.

wem Targów Wschodnich,
Lwów
informacje w Zarządzie
Targów

Sz. Publiczności !!!

„ELEGANT |

coaziennego

Dz'ał
kategorji.
Dział maszyn rolniczych
wszelkiej
narzę-:
samochodów osobowych i ciężarowych. Dział
dzi i aparatów mierniczych. Dział urządzeń
elektryfikacyjnych.
Targi hodowlane koni remontowych, zarodowego bydgołębi i
ła, rasowej trzody chlewnej, owiec, drobiu,
królików od 7 do 11 września.

;

pierwszorzędnych

12 września

użytku, we wszelkie środki i urządzenia techiczne.
Specjalne kontyngenty przywozowe na eksponaty zagran czne
objęte zakazami importu.

kr.ju

jakości

BB W SE2/4 REŻ S EEA

nabywców i zwieMasowy zjazd wystawców,
dzających z całej Polski i 23 państw obcych.
w

najwyższej

CEDA

Wschodnie
we bwowie.

zapotrzebowania,

SZYCIA i modelowa- gd

nia S$. Stefanowiczówny,
ul.
Wielka 56 3. Zapisy
codziennie na W
kursa dzienne i wieczorowe. Uczenice kończące otrzymują
świadectwa
szkolne i cechowe.
Uczą opraco- W
wywać samodzielnie
kroje
według gg
ostatnich mód. Mieszkanie dla AI
ezdnych zapewnione.
52866

A

Reprezentacja

emerytury

przeto o ofiarę
Łaskawe datki

„Słowa*

KROJU

OBUWI

Sobolewski znajduje się w bardzo
ciężkich materjalnych
warunkach, z

znajdującą
się w ostatecznej
Łaskawe
datki
upraszą
się

ъ
o.

Najdogodniejsze

„|

NERKRZKNNERCEZENECZNANEBAEKNENE

uu

Szkoły Przemysłowo—Handlowej w
Wilnie, mającą chorego
syna i nie
posiadającą żadnych
środków
do
życia,
nędzy.

Ogłoszenia
Aro
k
wszystkich pismach zamieszcza

EB

Opiece ludzi dobrego serca poleca

się biedną

2

0'609€

& & Wileńska Agencja Reklamowa

S-ka

10-34.

Pepper)

się w

urzędowych

B
:

telefon

Alus)

BARZNUNRZKYGEKWWZOGARENE

nadogod-

WILNO:

ZRROZADZAZO

sąprzepowiada przyszłość, sprawy
I
dowe, o miłości i t. d. przyjmuje od
10-ej do 8-mej wieczór. Adres: Na=
przeciw Krzyża, ul. Młynowa
Nr 21
m. 6, w bramie na piawo schody.

i gazowy

SEESEENRENNSSZESNNANENNANNE

(9—14,16 - 9).

i Murawskiej-Ostrawie:
oraz
metale
Surowe,

NA

14-34,

Słynna Chiromantka Wróżka

e
®mа BOKSY
GARAŻE
E
Uruchomione z dnia 16 b. m. dla m

в

Pohulanka

Wilno

niejszych warunkach.
Wszelkich informacyj udziela

przyjezdnych
samochodów. Woda, E
dla remontu
elektryczność,
Be BRA (orazdół różne
przyrządy i gz

składów w Krakowie
aluminium
a mianowicie:

mosiądzu,

PRZEDSTAWICIELSTWO

LN

firmy.

ie

Stoisko

Blachy,
rury,
pręty, druty, cynę
angielską,
ołów
hutniczy, nikiel, antymon, miedź, cynk, mosiądz, bronz,
miedź
fosforową,
stopy
łożyszkowe
i drukarskie
z własnej wytwórni.

przemysłowych, jako też

przyjezdzaiycym na Targi Północne
wełny

dostarcza stale ze swoich

Jagiellońska 3, tel. 811.
Istnieje przeszło 30 lat.
Poleca w najlepszych gatunkach:
| | kamienny
górnośląski i dąbWęgie rowiecki opałowy i dla celów

Poleca

Sukna,

Główny,

Kraków

zdolności,

Poznasz

$

Wilno, Niemiecka 26. Tel. 306.
Poleca

ul. Dominikańska (7,
fel. 10-58.

Towarzystwo Metalurgiczne

przeznaczenia.

wego

odwiedzić skład

Pawilon

Dla przemysłowców, kupców i rolników najdozodniejsza sposobność do korzystnego zaopatrzenia się w artykuły maso-

w

Wilno.

Targi Północne

ul. W.

a

firm

fabryczny

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

Najstarsza firma węglowa
Przedsiębiorstwo
Handlowo-Prze-

'
Jedna

i skład

„Optyk Rubin”

uczęstniczyć w wystawie rol-

rakteru,

czek

od 1646 I.

M

Reprezentacja

nieza-

Adresuj:
Warszawa,
©
Redakcja
„Wiedza
Tajemna", skrzynka pocztowa
Załączyć niniejsze ogłoszenie,

х ‘ 6

99а й

I FOTO

GEODEZJA

miesiąc
urodzenia,
otrzymasz darmo broszurę, określenie cha-

wie-

1928 r.

rzemiešl-

"GUSTAV EEYDE, Dreoden:

Bezinteresownie!

kim

tane-

szkoła powszechna, albo szkoła

OPTYKA

Czytelnikom „Słowa”.
Napisz imię, nazwisko,

z Warszawy:
P. A. T., poli-

sierpnia

niej

w Bydgoszczy.

t

dla dzieci.

22,00 —22,30: Transmisja

do

Przemysłowa

w 12 aktach.

1,4

Pół-

koncertu

dramat

fzzocĄ|: G. Rathenoo

ka“. 2) że jesienny cennik na superfosfat i drzewka owocowe rozesłany
wszystkim 17 b. m. Ktoby nie: otrzymał, upraszamy żądać powtórnego.

B

absolwentki

|

niczej, uprzejmie
uprasza klientów,
zwiedzających wystawę, w razie
Žyczenia obejrzeć nasze plantacje
nasion, awizować w „Sklepie Rolniczym*
Wielka 15 (Szwarcowy
1) dzień
i
godzinę przyjazdu, w dniu
poprzednim. Dojazd
autobusem
„Pośpiesz-

z firmy Teodora, ul. Mickiewicza 35

w

z przyczyn

leżnych

zachwyc.

zbiorowe.
Przepiękne koerotyzm.
Wszechświatowy

niczo - przemysłowa.
2). KURS DLA PODMAJSTRZYCH I MAJSTRÓW MŁYNARSKICH. Na
uka trwa jeden rok; warunki przyjęcia: szkoła powszechna i conajmniej roczna praktyka w zawodzie młynarskim.
3). SZKOŁA GFAFICZNA. Kształci pracowników dla przemysłu graficznego. Do szkoły mogą być przyjmowani kandydaci obojga płci, którzy ukończyli conajmniej 5 oddziałów szkoły powszechnej i posiadają nie mniej
niż 15 lat życia.

AGAZEN

nie mogąc

Szkoła

ególno - kształcącej, lub 7-0 klasowa

ini
daje
d
Firma
$.
КОН
"
taskawej
wiadomości swoich klientów:
1) że

gramo-

płyt

ogła-

DYREKTOR
A. Zubelewicz.)

BACA

Z*oworotzarzow, Taal HyzjeskiĘĘ
R

ŚWIATOWYM:

1). WYDZIAŁY
CHEMICZNO-CUKIERNICZY. I MŁYNARSKI kształcą techników dla przemysłu chemicznego i techników dla cukrowni i młynów;
nauka trwa cztery lata. Warunki przyjęcia: cztery klasy szkoły średniej 0-

Ro-

w Nowogródku

po-

Targów

z

Wojew6dzki-—Dyrekcja

Publicznych

(Inż.

125.41

*ANTONIEGO

z REKORDEM

TUŁACZA*
p. t. Ludzie Szakale epokowy dramat
20 b. m. „TRĘDOWATA* z Jdwigą Smosarską.

Państwowa

o przetargu.

lotnisk.

o

Istnieje
ES

Ogłoszenie

liczby

pularnego Orkiestry Symfonicznej na terenie Targów orkiestra pod dyr. Kapelmistrza
Mikołaja Salnickiego. (Il studjo).
16.20—16.45 „Ciężar podatków w Polsce i na Litwie* —referat Andrzeja Dmitrjewa wygtosi w języku litewskim J. Kraunajtis.

30.

Bureja

34,82
3491
26,34 — 26.46
171,62
172.05

piękności i szyku! „DAMA

Dziś druga i ostatnia serja „WIECZNEGO
ANONSI Od poniedziałku

sza przetarg na budowę piętrowego
domu
w Nowogródku
dla Urzędów
WITOLD JUREWICZYS Starostwa, Powiatowej Komendy Policjj oraz Wydziału
Powiatowego
o
były majster firmy
kubaturze 11.000 m3.
Przygotowany kamień i cegła będą
Wilno,
Mickiewicza 1.
przekazane przedsiębiorcy
po cenie
kosztu.
najlepsze i najrozmaitszeiB
BBPoleca
Oferty należy składać w zapieczęag ciarki oraz
Sumienną
naprawę PO gg
towanych kopertach do dnia 23 siercenach przystępnvch. Filji pracowni
Brie posiada. Ža podszywających
się
pnia r. b. do godz. 12 w południe w
į
pod firmę nie odpowiada.
S-TESE zg Dyrekcji Robót
Publicznych przy ul.
Grodzieńskiej Nr. 6. Do oferty należy dołączyć
wadjum
w wysokości
3 proc. od oferowanej sumy. Oiwar:
GIEŁDA
WARSZAWSK A cie ofert nastąpi w tymże dniu o godzinie 13-tej.
18 sierpnia 1928 r.
Dyrekcja zastrzega . sobie wybór
oferenta.
Dewizy i waluty:
Ceny winny
być
podane za jedTranz.
Sprz.
Kupno
nostkę roboty na podstawie
ślepego
Dolary
8,90
8,92
8,88
kosztorysu, który można otrzymać w
Belgja
124.02
124.33
123,71
Dyrekcji, gdzie też będą podane waHolandja
357.60
358.50
356.70
runki
techniczne
co do wykonania
Londyn
43,27
43.38
43,17
robót.
Nowy-Yurk
8,90
8.92
8.88
8

Es EB aIN
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G
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PRETRURĖ

„Wielka

r.

poranku

pikanterji! Rekord

Parter od 80 gr. Dziś po raz ostatni w Wilnie niezapomniany szlagier w nowem
opracowaniu
„CASANOWA,
2 serje, 20 aktów w jednym seansie. W rolach głównych: król miłości, bożyszcze kobiet, ulubieniec
tłumów
Iwaa_Mozżuchin, Diana Karenne, Rudolf Klejn Rogge i inni.
Początek seansów o g. 4.30, ost. 6 g. 10.20.

Tess. „Manta“ = |

z Warszawy:

Transmisja

|

Kino-

z Katedry

12,10: Transmisja

"Ti

A,Mickiewicza 22.

Wileńskiej.

12.00

2

Teau; „POlonja

68, czwarte

„zaledwie'*

Dziś! Rekord

KSIĄŻE".

sukces. Ostątni seans o g. 10.15.

Ki

lotnisk zajmuje Kalifornja, gdyż posiada i
о
115, drugie zajmuje stan Texas z 90-ioma,

—

Następny program: „FAŁSZYWY

5.

erotyczno-sportowy w 12 akt. z czarodziejsko piękną Lee Parry. Kolosalne sceny
biety. Akcja rozgrywa się w Berlinie, Paryżu, Wiedniui Londynie.
Miłość —sport

wileńska 38.

lądowanie

względem

MIEJSKA

Ostrobramska

Teatr „NOJIOS”

wnież w nocy, przy
żdym
zaś
lotnisku
znajdują się podręczne wz sžtaty mechanicz
ne, oraz zapasy materjałów
h napraw,
ynę i smary.

za-

RADJO.
Niedziela

umożliw

ul.

18.00—18.45 Koncert popołudniowy w
wyk. orkiestry 85 p. Piechoty Strzelców
‹
Chmielew- Wileńskich.

niej do nabycia w kasie wejściowej Targów
Północnych od godz. 10 — 18-ej i w dniu

no, kobieta

Mężami

uiania mogą być ludzie z powiatu czy
gminy — bez różnicy stanu i narodaWOŚCI.
W ścisłym
związku ze sprawami
natury organizacyjnej poruszono przez
posłów kilka spraw politycznych, które oświetlał prezes W.
Sławek,
jak
kwestje:
administracji,
szkolnictwa,
problemu narodowościowego i t.d.
Nader ożywiona i ciekawa dyskusja, w której brali udział prawie wszyscy obecni, nie mogła być zakończona
z powodu zbyt późnej pory.
Posiedzenie następne Grupy Wileńsko - Nowogródzkiej odbędzie
się w
Wilnie dnia 31 b. m. o godz. 10 rnno z
udziałem
pułk.
posła
W. Sławka i
przedstawicieli władz.

‚ 20.15—22.00: Transmisja
czorneno z Warszawy.
=

biorą:

ich w

Koła powiatowe, pozostające w stałej
łączności przez sekretarza powiatowego z Sekretarjatem Wojewódzkim, położono nacisk na szukanie dróg dotarcia do masy ludności miejscowej. Instytut mężów zaufania, posiadając nowych, wartościowych pod
względem
społecznym i moralnym ludzi, wininby
skutecznie wpłynąć na postępy w drodze propagowania zasad
umacniają-

ska, R. Dziewulska, I. Kunicka, E. Sciborowa, M. Zarębińska, S. Brem, W. Gasiński,
J. Karbowski, St. Larewicz,
K. Pągowski,
M. Pilll, J. Wasilewski, L. Wołłejko, W. Wy
brański,
Rzecz dzieje się w Warszawie za panowania Stanisława Augusta.
Nowe ubiory wykonano w pracowniach
Reduty.
2
„Wasy i peruka“ powtorzone będą we
wtorek 21 b. m.
arcydzieło Al.
We środę nieśmiertelne
hr. Fredry — „Zemsta”.
przedstawień punPoczątek wszystkich
:
ktualnie o godz. 20-ej.
Bilety w cenie od 50 gr. — 5 zł. wcześ-

Udział

prze-

ważnie omówieniu metod pracy organizacyjnej B. B. W. R. na terenie. Kon
statując koniczność powiększenia sie-

fonow ych.

i Peruka“.

od-

nej posiedzenie członków
grupy Parlamentarnej
Wileńsko - Nowogródzpod przewodnictwem posła
sędziego

16.40

TEATR I MUZYKA.
— Reduta na Pohulance.
Dziś —

posłów

było się w dniu 13 b. m. w lokalu Sekretarjatu Wileńskiego przy ul. Zawal

niedzielę, poraz drugi „Fircyk w zalotach” z
Juljuszem Osterwą w postaci tytułowej.
°
W. poniedziałek
20 b. m. daną
będzie
stylowa komedja j. Korzeniowskiego „Wą-

sy

da

ZJAZD CZŁONKÓW PARLAMENTAR lilinois,
NEJ GRUPY REGJONALNEJ WILEŃ- EEN
SKO - NOWOGRÓDZKIEJ W WILNIE

Pułnoc.-zachodni.

Uwagi:

Mgła.

ii

SALA

O rozwoju komunikacji lotniczej w Stanach
Zjednoczonych najlepiej mówi liczba istniejących tam lotnisk,
która dla
Polski wyda
się niemal far
czną.
Ogółem istniej w Stanach Zjednoczonych
1.075 portów lotniczych, a nadto zgórą czte
ry tysiące pól lotniczych zostało tak urządzonych, że mogą na nich lądować w razie
potrzeby największe nawet olbrzymy powietrznė;
Z ogólnej liczby 1.075 portów 231 posi ia-

trzecie

ao

J
Wiatr
przeważający 1

i

Kulturalno-Oświatowy

Zjednoczonych.

GB 4 RAA
CEA

g. 4 m. 24

Stanach

„Calowiok 2 biczem”

sama muza

Juljusza
jutro

sł.

w

Od dnia 15 do 19 sierpnia 1928 roku
dramat w
11 aktach. W rolach
głównych:
włącznie
będzie
wyświetlany
film:
Douglas
Fairbanksi
Mary
Лагу, Astor.
0
„Orkiestra
pod dyrekcją p. Wł. Szczepańskiego.
Kasa czynna od g. 5 m. 30, w
niedziele i święta od od g. 3 m. 30. Początek seansów od g. 6-ej,w niedziele i święta od g. 4-ej.

L

Wschód

Lotniska

Miejski Kinematograf

cd
=
чэ
Ło

Dziś

—

ostatni wystąpi na naszej scenie Zofja Grabowska Początek o godz 5-ej pp.
Ceny miejsc od 20 groszy.
— Teatr Polski dla
wycieczkowiczów.
Jakkolwiek Teatr Polski posiada ceny miejsc niezmiernie niskie (od 3 zł. 50 gr. do 50
gr.), kierownict
zdecydowała ceny te
grup obniżyć
ze o 20
ta jest w zwią
— Premjera
lanowicz - Niedz
ka po raz pierwszy
stąpi w
„Żabusi
Zapolskiej. Po „Żabusi'*
znakomite tance:
siostr:
Korzeniowskie
wystąpią z własnym divirtissement.
Ceny miejsc zwyczajne.

| NIEDZIELA
19

Ze świafa.

szonych
;

Gatunki najlepszych jakości!!!

Urzędnikom
wych,

do kupna!

instytucyj

komunalnych

i

państw o- |
stowarzy-

na raty.

SARIAKRNĘGE. LSE ВЫУ БЫМ ЕЛИ

SAT EN EDI
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|
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BILANS SUROWY
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Domu

Bankowėgo

N,

w

а

Kleck

A nas, taus ROLNY © B | SALNIEGI „yo or
A
Sa
W
W

:

i J, Lewin

Wilnie.

A

WILN

Ę otrzymał wyłączne przedstawicielstwo

maszyn fabryki
na dzień 30 czerwca 1928 r.

I
STAN

Kapitał zakładowy
kiša AU

‚

T

Rachunki bieżące
handlowe

salda

R:

Od
„A

Sumy przechodnie
AAS

kred.

inkasowe

„prowizje

SE

`

Ii

inne

Sumy przechodnie

:

Ё

=

;

TAKLADY

mA

a

220908

©

W SZPITALU
Roenigena

ODDZIAŁY:

Jampa, Solux. Elektryczne wanny.

Laboratorjum

anality

Polecamy do sezonu w wielkim wyborze:

i

||

dw

\

:

A

PŁUGI,

BRONY

T-wa

Generalne

z

B)

Polskie

GAZ

NA

zużycia

ropy,

MOTORY
)

a
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