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kis w Warszawie 
Przed kilku dniami przybył do 

Warszawy prezes Syndykatu dzienni- 
karzy litewskich,, dr. Juczas Purickis. 

jednezepismwarszawskich  za- 
mieszcza z nim wywiad: 

Pierwsza rzecz, czy wolno wie- 
dzieć, co pana prezesa sprowadza do 
Polski? 

— Jesteśmy sąsiadami. Pomimo 
poważnej kontrawersjj w dziedzinie 
polityki międzynarodowej powinniśmy 
starać się wzajemnie poznać. Wsku- 
tek nieznajomości obopólnych sto- 
sunków polskich i litewskich popel- 
niamy szereg błędów. Do prasy li- 
tewskiej i polskiej 
moc 'nieprawdziwych _ wiadomości. 
Przyjechałem, aby zawiązać kontakt z 
prasą polską, jak również, aby poin- 
formować się od oculos o stanie 
ekonomicznym Polski. W pierwszej 
sprawie miałem już konferencję z pre- 
zesem związku syndykatów polskich, 

* p. Zdzisławem Dębickim, który przy- 
rzekł mi jaknajdalej idącą pomoc w na- 
wiązaniu stosunków z polskiemi dzien- 
nikami. Jutro mówić będę z  preze- 
sem syndykatu dziennikarzy warszaw- 
skich p. Witoldem Giełżyńskim. 

— W jakich pismach p. prezes 
pracuje? 

— Zasadniczo jestem ekonomistą 
i publicystą. Piszę w wieli pismach, 
gdyż unikam partyjnošci. Głównie 
pisuję do „Mus Ritojus* (Nasze Jut- 
ro). Jest to najpoważniejszy tygodnik 
na Litwie. Liczy do 100000 nakładu. 
Nadto pisuję w „Lietuvos Aidas* i w 
„Lietuvos Ukis* (Gospodarstwo li- 
tewskie). 

—  Pragnąłbym dowiedzieć się 
czegoś o życiu artystyczno-kultural- 
nem Litwy? 

— Żywo rozwija się u nas litera- 
tura. Ze starszych pisarzy dużą po- 
czytnošcią cieszą się: Majronis, Lira, 
Tumas, Kreve Mickiewiczius, z młod- 
szych Wajczunas, który obecnie z 
Herbaczewskim opracowuje antołogję 
literatury litewskiej w języku polskim, 
Binkis i inni. 

— A teatry? 
— Mamy w iKownie jeden duży 

teatr państwowy Lietuvos Teatres. 
Wystawia się w nim zarówno operę, 
jak i dramat. Teatr ten stoi b. wy- 
soko, 

Z uznaniem wyrażają się o nim 
przyjezdni. Ostatnio ogromnie chwa- 
lił go przedemną p. Hołówko. Poza 
tem jest kilka teatrów prywatnych. 
Wogóle nasze życie kulturalne w 
ostatnich latach bardzo się rozwinęło 
i rozwija nadal. Niemniej bujnie roz- 
wija się malarstwo. W zeszłym roku 
mieliśmy około 15 wystaw, stoją- 
cych na wysokim poziomie artysty- 
cznym. 

— A jak przedstawia się życie 
gospodarcze Litwy? 

Ekonomicznie znajduje się 
Litwa w stanie normalnym. Urodzaj 
będziemy mieli niezły, wbrew przepo- 
wiedniom niektórych pism. Najlepiej 
udoskonalamy rolnictwo. Rozwijamy 
gospodarstwo mleczne. Przemysł na- 
tomiast mamy słaby. Brak nam bo- 
gactw mineralnych. Mamy nieznaczny 
przemysł tkacki, żelazny (dla miej- 
scowego rynku) i skórniczy. 

— A jak znajduje pan prezes, 
gdzie jest życie tańsze: u nas czy na 
Litwie? : 

Utrzymanie tańsze jest na Li- 
twie, manuiaktura droższa wszakże. 
Korzystając z rolniczego charakteru 
naszego kraju, wywozimy zagranicę 
produkty gospodarstwa rolnego, jak 
nabiał, mięso i t. p. Sytuacja gospo- 
darcza u nas poprawiła się ostatnio 
znacznie. Przedewszystkiem  potaniał 
bardzo kredyt. 

— Co sądzi pan prezes o sporze 
polsko-litewskim? 

— Uważam osobiście, że gdyby 
nawet konferencja polsko-litewska do- 
szła była do skutku, czy to w Kró- 
lewcu czy w Genewie, to jednak nie 
osiągniętoby pozytywnego wyniku. 
Sprawa wileńska jest zbyt zawiła, że- 
by ją można było załatwić w krótkim 
czasie. 

Nie sądzę też, żeby na Zgroma- 
dzeniu Ligi Narodów spór polsko- 
litewski mógł być definitywnie ukoń- 
czony. 

Pragniemy dobrych stosunków ze 
wszystkimi sąsiadami, jak i z Polską, 
ale panuje u nas przekonanie, że nie 
rozwiązawszy sprawy wileńskiej, nie 
osiągniemy porozumienia. 3 

Następnie dr. Purickis opowiadał 
nam o swoich dalszych planach. W 
Warszawie zamierza zabawić jeszcze 
kilka dni. Później udaje się do Kra- 
kowa i do Lwowa. Pobyt swój w 
Polsce oblicza na kilka tygodni. 
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Dookota paktu Kellog0 
Przybycie Kelinga do Europy 

RAWR. 24.8. (PAT). Zawinął tu o godz. 3.30 parowiec „I I de France", 
wioziący ma pokładzie swym Kelloga oraz premjera kanadyjskiego Mackenzie 
Kinga. 

Obaj wysiedli na ląd o godz. 7 powitani przez przedstawicieli władz cy- 
wilnych i wojskowych z preiektem, merem, wiceprezesem linji transłatyckiej 
oraz sztabem krążownika amerykańskiego, na którym Kellog odbędzie dro- 

ge powrotną. . < ! 
Po powitaniu dostojnych gości przez preiekta, mer wręczył Kelicgowi 

złote pióro, przeznaczone do podpisania paktu( oświadczając, że pakt anty- 
wojenny stanowi realizację obietnicy, uczynionej kómbatantom wszystkich 
narodowości, że walczyli, ażeby zapobiedz raz na zawsze powrotowi wojny. 

O godz. 7.35 Kelłog i Mackensie odjechali do Paryża. 
PARYŻ. 24.8. (PAT). Kellog i Mackensie - King pr zybyli tu o godz. 10 min. 15. 

Popołudniu Kellog złożył wizytę Briandowi a jutro zamierza przyjąć dziennikarzy. 
W związku z uroczystością podpisania paktu, potępiającego wojnę, rozpoczęły się 

już w Paryżu przygotowania celem udekorowania i iluminowania gmachów rządowych 
i prywatnych. 

PARYŻ. 24. (PAT). Dziś przed południem Briand odbył 40-minutową 
rozmowę z Keltogiem. 

R państwa mają hyć zaproszone do przyłącze” 
mia się do paktu Kelloga 

BERLIN. 24.8. (PAT). Prasa berliūska w depeszach z Nowego Jorku i z Londynu 
donosi, że nazajutrz 2 podpisaniu paktu Kelioga przedstawicielstwa amerykanskie za 
granicą zaproponują 43 państwom przyłączenia się do paktu. 

Podobna propozycja ma być postawiona również we wtorek także i Rosji lecz nie 
Re przedstawiciela Stanów Zjednoczonych, ale przez przedstawiciela francuskiego w 

й wie. 
Dzienniki berlińskie komentują tę zapowiedź podnoszą, iż początkowo przewidzia 

ne było wystąpienie z taką propozycją do innych mocarstw dopiero po ratyfikacji pak- 
tu przez mocarstwa, które pierwsze mają go podpisać. 

Sprawa Nadrenii wciąż leży Niemcom na sercu 
p BERLIN. 24.8. ITEM W Gląż z By „D niezadowoleniem notuje i oma- 

wia głosy prasy paryskiej w sprawie ewakuacji Nadrenji i ostatniego komunikatu Ha- 

vasa, nazywającego rzeczą niewskazaną omawianie sprawy Nadrenji w czasie nieobec- 
ności Chamberlaina. 

Prasa prawicowa z dużym sceptyzntem omawia rozwój rozmów ni emiecko - iran- 

cusko - angielskich w sprawie Nadrenji. „Deutsche Tages Ztg“ stwierdza, że widoki 
dla akcji niemieckiej są bardzo złe gdyż Francja nie jest skłonna do żadnych koncesyj. 

Niemcy nie mają zamiaru, pisze dziennik, wiązać ze sobą paktu Kelloga i kwestii 
ewakuacji. Jednakże nawet paryska rada ministrów nie będzie mogła przeszkodzić od- 
byciu w Paryżu dyskusyj nad kwestiami, które leżą Niemcom najbardziej na sercu. 

Streseman nie pojedzie do Genewy 
BERLIN. 24.8. (PAT). Jak donosi prasa, niinister spraw zagranicznych Stresemann 

na Skutek opinji lekarskiej zaniechał projektowanej podróży do Genewy na sesję Ligi 
Narodów. 

Kierownictwo delegacji niemieckiej w Genewie zasadniczo obejmie kancierz Rze- 
szy Herman Miiller, który już w czasie pierwszej choroby Stresemanna był jednocześ- 
nie kierownikiem polityki zagranicznej, a w chwili obecnej jest nietylko kancierzem ale 
i zastępcą ministrą spraw zagranicznych. 

Program uraczysiości, koronacyjnych Achmeda 

WIEDEŃ. 24.8. (PAT). Dzienniki wiedeńskie donoszą, z Trianu, iż pre- 
zydent Achmed Żogu powrócił wczoraj do Trany gdzie będzie uczestniczył 
w posiedzeniu, na którem zostaną ustalone szczegóły proklamowania go 
królem. 

Jutro rano a godz. 7 min. 30 oddanych będzie 21 strzałów armatnich. 
O godz. 9 min. 30 przed południem rozpocznie się zgromadzenie narodowe 
ma które zjawią sie wszyscy posiowe. W orędziu, które będzie odczytywane 
przedstawi Achmed Żogu jnko główne zasady swej polityki bezwarunkowe 
resprektowanie istniejących traktatów, dobre porozumienie ze wszystkiemi 
państwawi sąsiedniemi, nowoczesną organizację państwa, skuteczne popie- 
ranie rolnictwa i przemysłu. 

Po ogioszeniu tej proklamacji Achmed Żogu złoży przysięgę na ręce 
dostojników kościelnych katolickich, prawosławnych i mahometańskich. 

kof do bieguna południowego 
WIEDEŃ. 24.8. (PAT). De dzienników donoszą z Nowego Jorku, że 

ekspedycja Byrda wyrusza do południowego bieguna w najbliższą sobotę. 
Skłaądać się będzie z 31 osób. Narazie wyprawa wyruszy na pokładzie paro- 
wca „City or New York*, który wyjeżdża do Nowej Zelendji, stamtad we. 
wrześniu Byrd wyruszy w daiszą dregę do bieguna Południowego. 

Zaginieni lofnicy szwedzcy Gńnalezieni 
TOLEDO. 24.8. (PAT). Reuter podaje, że jeden, z tutejszych operatorów radjo- 

wych twierdzi, iż w ciągu dziesieciu minut prowadził rozmowę przez radjo z zaginiony- 
mi lotnikami szwedzkiemi. 

Z rozmowy tej wynikałoby, że lotnicy znajdują się na odosobnioneį małej wysepce 
położonej o 100 mil na północ od Nowej Ziemi i domagają się szybkiej pomocy. Mieli 
oświadczyć na zapytanie, że są cali i zdrowi. Potem głosy stały się niezrozumiałe, 

odebrać można było jedynie następujące zdania: Nie mieliśmy mięsa od wczoraj, oraz 

„staraliśmy się wejść w ciągu nocy z jakąkolwiek stacją radjową, prosimy przyspieszyć". 

NOWY JORK. 24.8. (PAT). Wiadomość, jakoby samolot szwedzki, odbywający 
lot translantycki, widziany był nad morzem Grenlandzkiem, została przyjęta z radością 
przez rodzinę Hassela. Wiadomość ta n ie została potwierdzona. 

, Jeden z radjoodbiorców amatorów w Chicago oznajmił, że przejął wiadomość ra- 
djową, stwierdzając, iż samolot Hassela zmuszony był wczesnym rankiem w ubiegłą 

niedzielę do opuszczenia się z powodu złego dopływu oliwy. 

Zwolnienie Turauskasa 
Z Kowna donoszą: Redaktor naczelny „Rytasa* Turauskas po odbyciu 

2-tygodniowej kary w obozie koncentracyjnym w Wornianach, został zwol- 
niony i powrócił do Kowna. 

Ucieczka kapifana na swym sfafku 
Z Kowna donoszą: Kapitan statku litewskiego „Lydis* w Kłajpedzie 

Purmanń nie mając zamiaru uiszczenia się z długów, wynoszących 22.000 li- 
tów, wypłynął na morze nie przestrzegając „żadnych formalności i nie powia- 
damiając o tem władz przełożonych. Obecnie statek znajduje się w Gdańsku. 

Bihrzymi pożar w Niegoreloje 
Z Mińska donoszą: W nocy z 20 na 21 sierpnia wybuchł olbrzymi pożar w Niego- 

rełoje. Dwupiętrowy budynek sielsowietu i punkt weterynaryjny spaliły się kompletnie 
ze wszystkiem, co w nich było. Ogień strawił wszystką majętność pracowników siel- 
sowietu. Wypadkowo obeszło się bez ofiar w ludziach. Akuszerka podczas pożaru wysko- 
czyła z 2-go piętra. Dopiero po 6 godzinach połączone siły kolejarzy i straży ogniowej 
z wielkim trudem stłumiły ogień. Straty przewyższają 30.008 rubli Są pewne poszłaki, 
iż miało tu miejsce podpalenie. 

W indjach nie chcą Komunistów 
„_ „SIMLŁA. 24.8, (PAT). Rząd indyjski przygotował projekt ustawy, dotyczącej agen- 

tów bolszewickich, którzy beda. ausiai dać. as naležytego zachowanie Ie KlniE 
niści będą mogli być deportowani z rozkazu generał - gubernatora. Komuniści, których 
postępowanie uznane będzie za nieodpowiednie, będą mogli być aresztowani i skazywani 
na więzienie do 12 miesięcy oraz znaczne kary pieniężne. 

Wynadek kolejcwy pod Toruniem 
„, FORUŃ. 24.8. (PAT). Dnia 24 b. m. o godz. 2 min. 20 nad ranem na 

stacji Konojady nastąpiło zderzenie pociągu pośpiesznego z osobowym, wsku 
tek czego 15 osób zostało lekko rannych. 

Parowóz oraz trzy wagony zostały zniszczone. Przerwa w ruchu spo- 
wodowana katastrotą trwała przeszło 2 godziny. 

Przyczyna katatastroty nie została ustalona. Na miejsce wypadku wyje- 
chały władze sądowe, kolejowe i policyjne. й 

cH 228, drukarni 262 

Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem, 5 
Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca. Administra- 
cja nie uwzględnia zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogłoszeń 
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Rolnik dla ziermni! 
Największa choroba, bez przesa- 

dy rzecz można — gangrena, od 

pierwszych dni odrodzenia tocząca 

nasz organizm państwowy, ma być 
radykalnie usunięta! Oto ostatnia 

wiadomość, którą nam prasa przyno- 

si w postaci wspólnej deklaracji Pre- 

zesów dwuch organizacyj rolniczych 

p. p, Kazimierza Fudakowskiego i 
Wiktora Przedpełskiego o połączeniu 

się «naczelnych organizacyj rolni- 

czych. 

Z jednej strony „Polski Związek 

Organizacyj Kółek Rolniczych", obej- 

mujący: Centralny Związek Kółek 

Rolniczych, Centralny Związek Osad- 

ników, Małopolskie Tow. Rolnicze i 

Ziednoczenie Związków Kółek i Or- 

ganizacyj Rolniczych Ziem Wschod- 

nich, skupiające wspólnie 305.000 

członków, a z drugiej — „Związek 

Polskich : Organizacyj Rolniczych w 

Składzie Centralnego Tow. Rolniczego 
w -Warszawie, Pomorskiego Tow. 

Rolniczego w Toruniu, Wielkopol- 
skiego Tow. Kółek Rolniczych w Po- 

znaniu, Małopolskiego Tow. Rolnicze- 

go we Lwowie, zrzeszających 141,390 

członków. P. p. A. Jura, W. Czarto- 

ryski, Nowak, K. Fudakowski, W. 

Przedpełski, M. Chłapowski, F. Wid- 

koński, Olewiński, Esden-Tempski i 
Sypniewski, jako przywódcy dwuch 

grup rolniczych, chodzących dotych- 

czas oddzielnemi drogami stoją w 

jednym zwartym szeregu, by spole- 

czeństwu rolniczemu rzucić nowo- 
czesne i jedynie słuszne hasło: „Roł- 

nik dla ziemi!*, co przetłumaczone 

na język życia codziennego, oznacza, 

iż w nowoczesnem państwie każdy 

rojnik powinien zrozumieć, iż jest on 
prawdziwym i istotnym pracownikiem ' 

społecznym, dźwigającym wielki obo- 

wiązek, aby ziemia jego dała możli- 

wie największy płon,, potrzebny dla 

zbiorowości ludzkiej. 

Dążenie do jednolitego frontu rol- 

niczego ma poza sobą już całą bo- 

gatą przeszłość. Już w czerwcu 1924 

r. na Kongresie Rolniczym, składają- 

cym się z przedstawicieli obu odła- 

mów wyniesiona została rezolucja o 

połączeniu się w jedną wspólną orga- 

nizację. Rezolucja ta, nie znajdując 

odpowiedniego podłoża w Centralach 

Warszawskich, toruje sobie : drogę 

dzielnicowo, wykazując największe 

zrozumienie w dzielnicach kresowych, 

najbardziej potrzebujących jednolitej 

akcji rolniczej. Pierwszy przykład de- 

iinitywnego zlania się daje Pomorze. 

Pozatemn 27 września 1926 r. odbywa 

się w Wilnie zjazd obu odłamów rol- 
niczych, zwołany przez Organizację 

Zachowawczej Pracy Państwowej, na 

którym to zjeździe zapada jednogło- 

- śna uchwała wspólnego frontu rolni- 

czego. W roku bieżącym następuje 

połączenie pomiędzy organizacjami 

rolniczemi we Lwowie i Krakowie, 
wreszcie  Nowogródczyzna «wynosi 

rezolucję o potrzebie iuzji. Ten spo- 

sób działania koncentrycznego wpły- 
wa na sfery stołeczne w kierunku 

zrozumienia niemożliwości dalszego 
oporu. 

Sprawa dojrzewa powoli, lecz sta- 

le. Zrealizowaną zostaje w warunkach 

jednolitej polityki gospodarczej, dla 

której wytrwale toruje drogę rząd 

Marszałka Piłsudskiego, stosując me- 

todę ewolucyjnego zrozumienia przez 

cały ogół nietylko producentów, lecz 

i konsumentów bezwzględnej potrze- 

by podporządkowania interesów włas- 

nych—interesom państwa. 

Kompletne zrozumienie uwydatnia 

wspólna deklaracja w słowach: „Wzmo- 

żenie wydajności produkujących prze- 

strzeni rolniczych w ściśle określo- 

nym okresie, jak również podniesie- 

nie rolnika polskiego na wyższy 

szczebel kultury i dobrobytu, osiągnię- 

te być mogą o tyle tylko, o ile pań- 

stwo w swem planowem działaniu 

oprze się o samych rolników, złączo- 
nych w organizacjach społeczno-rolni- 

czych o ich inicjatywę, traktując ich 

jako współtwórców polskiej polityki 

rolniczej (podkreśl. autora), i o ile 

działalność zarówno państwa, jak i 
Społeczeństwa rolniczego w zakresie 

zagadnień gospodarczych Oparta bę- 

dzie o zasadę jedności rolnictwa, so- 

lidarności interesów wszystkich rolni: 

ków bez różnicy ich stanu posiada- 

nia i dążyć będzie do osiągnięcia 
zwiększonej produkcji wszystkich 
warsztatów rolnych. (Podkreślenie 
autora). 

Deklarację o połączeniu polskich 

organizacyj rolniczych na terenie ca- 

łego państwa opozycyjna prasa lewi- 

cowa przyjęła wrogo, zaznaczając 

wielkie niebezpieczeństwo, które gro- 

zi organizacjom społecznym chłopów. 

„Robotnik* poświęca dwa wstępne 

artykuły, W jednym z nich, zatytuło” 

wanym „Jednolity front od Endecji 

do „Wyzwolenia?”, pisząc 18.VIII „z 

punktu widzenia Państwa, konsumen- 

ta, a więc i klasy robotniczej, taka 

zjednoczona organizacja rolnicza ma 

swoje zarówno ujemne, jak też do- 
datnie strony, o czem tu jednak nie 

będziemy pisali”, już jednak 20.VIII * 

w artykule „Jeszcze w sprawie jedno- 

litego frontu rolników* nie dotrzy: 

muje danego słowa i wylicza tylko 

ujemne strony, nie wspominając o 

stronach dodatnich. Całą sprawę znów 

*się rozdmuchuje z punktu klasowego, 

zapominając, iż „właśnie z punktu 

państwowego i klasy robotniczej” na- 

leży popierać tylko zszeregowane rol- 

nictwo, zastosowujące metody swej 

pracy dla celów państwowych, w któ- 

rych interesy miast, a więc klasy ro 

botniczej i inteligencji pracującej stoją 

na pierwszym planie. Tu właśnie jest 

ta dodatnia strona, o której nie chce 

pisać  „Robotnik”*, monopolizujący 
opiekę nad klasą robotniczą, a i że- 

rujący na brakach aprowizacyjnych. 
Jeżeli chodzi o stronę ujemną, to 

egzystuje ona dla obu odłamów w 

postaci wyrzeczenia się w większym 

lub mniejszym stopniu swych oso- 

bistych klasowych interesów. W no- 

woczesnem jednak państwie czy to 

dla względów aprowizacyjnych, czy 

obrony państwa hasła, oddające zie- 
mię klasom, zamienione być muszą 

hasłem „rolnik dla ziemi!* Ta prawda 

życiowa, zrozumiana już dzisiaj naj- 

dokładniej przez ludzi żyjących z pra- 

cy rąk, musi być przewodnią ideą 

państwa i pomawianie o „bezprogra- 

mowości jedynki* przez odłamy Ie- 

wicowe jest albo zwykłą demagogją, 

albo niedorozwinięciem państwowo- 

gospodarczem. 

„Robotnik“, który w artykule „Ko- 

mu zawdzięczamy ujemny bilans han- 

dlowy* tak pochopnie podchwytuje 

słowa p. Dawey'a o konieczności u- 

sprawnienia produkcji rolniczej, wi- 

docznie nie orjentuje się, iż przy 

dwuch frontach rolniczych usprawnie- 

nie produkcji jest rzeczą niemożliwą. 

Fotografję podrażania produkcji znaj- 

dujemy na Wystawie Wileńskiej, gdzie 

produkcję mieczarską, znacznie już na 

Wileńszczyźnie i Nowogródczyźnie za- 

awansowaną reprezentują dwie orga- 

nizacje rolnicze i dwa związki rewi- 

zyjne. Takich przekładów mamy dzie- 

siątki, przytaczać jednak nie będzie- 

my, zgóry wiedząc, iż zajadłych par- 

tyjników nie przykonamy. Chodzi nam 

jednak o jasne postawienie sprawy 

przed forum społecznem: aut—aut. 

Kto jest za państwem, a przez to 

iza klasą robotniczą i pracującą 

inteligencją, ten musi popierać wspól- 

ny front; kto przeciw--ten jest zwo- 

lennikiem utrzymania stanu niezado- 
wolenia wśród klas pracujących, а- 

jącego najwiecej szans łowienia ryb w 

mętnej wodzje. 
Michat Obiezierski, 
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24. Viit 28. 
Przyjazd premjera KBarfla i od- 

jazd ministra Zaleskiego. 

WARSZAWA, 24. VIII. PAT. Dnia 
24 b. m. o godz. 22 min. 40 przy- 
był pociągiem paryskim do Warsza- 
wy p. prezes Rady Ministrów prot. 
K. Bartel wraz z małżonką. Na dwor- 
cu powitali zp. Premjera członkowie 
gabinetu z zastępcą prezesa Rady mi- 
nistrów ministrem skarbu Czechowi- 
czem, ministrem spraw zagranicznych 
Zaleskim oraz ministrem kolei Kiih- 
nem na czele, członkowie korpusu 
dyplomatycznego na czele z ambasa- 
dorem Francji Laroche, obecni w War- 
szawie posłowie Rzeczypospolitej, 
oraz szereg wyższych urzędników 
wszystkich resortów państwowych, jak 
również przedstawiciele sfer politycz- 
nych i prasy. W 10 minut później 
pośpiesznym pociągiem paryskim 
udał się do Paryża p. minister spraw 
zagranicznych August Zaleski, żegnany 
przeż wyżej wymienione osoby z p. 
Prezesem Rady Ministrów prof. Bart- 
lem na czele. 

Powrót posła Patka z Mos- 
kwy. 

MOSKWA, 24—8. Pat. Poseł pol- 
ski w Moskwie, Patek, wyjechał do 
Warszawy. 

Min. Kwiatkowski powrócił 
z Gdyni. 

P." minister przemysłu i handlu 
inż. Kwiatkowski powrócił po kilko- 
dniowym pobycie w Gdyni, gdzie za- 
poznał się szczegółowo z postępem 
robót przy budowie portu. 

Przyjęcie u min. Knolla w Ber- 
linie, 

BERLIN, 24.VIII. PAT. W dniu 
wczorajszym poseł polski w Berlinie 
p. Romaa Knoll podejmował u siebie 
członków delegacji polskiej na kongres 
unji międzyparlamentarnej oraz przed- 
stawicieli prasy. Wieczorem odbył się 
w wielkich salach koło Ogrodu Zoolo- 
gicznego uroczysty bankiet, wydany 
przez rząd Rzeszy na cześć uczestni- 
ków kongresu. 

Odznaczenie weferana 2 1853 r. 

Minister pracy i opieki społecznej 
dr. Stanisław Jurkiewicz udekorował 
krzyżem oficerskim „Odrodzenia Pol- 
Ski mecenasa Kwiatkowskiego, uczę- 
stnika powstania 1863 roku za pracę 
opiekuńczą i oświatowo - kulturalną 
wśród emnigracji polskiej w Rosji. 

Zalanie kopalni. 

MOSKWA. W zagłębiu Donieckiem 
woda zalała kopalnię im, Krasina w 
okręg Rostowskim. Wszełkie próby 
uratowania kopalni spełzły na niczem. 
Całe urządzenie kopalni oraz część 
pomp ratunkowych zostały zniszczone 
podczas katastroiy, 

Budżet Ligi Barodów. 
GENEWA. Przesłany członkom 

Ligi Narodów preliminarz budżetu Li- 
gi na rok 1929 zamyka się sumą 
26.371.000 franków zł. Budżet r. 1928 
wynosił 25.333.000 fr. Większa część 
tej przewyżki przeznaczona będzie na 
prace, przekazane Lidze przez Ogólne 
Zgromadzenie, bądź przez Międzyna- 
rodową Konierencję Pracy. Prelimi- 
narz będzie rozpatrywany przez Ogó!- 
ne Zgromadzenie, które, jak wiado- 
mo, zbiera się w Genewie w dniu 
3-go września. 

Polak twórcą opery w Befroit. 
Wieiki dziennik, wychodzący w Detroit 

„The Detroit News“ zamieszcza artykuł, 
wyrażając się w słowach pełnych pochwał 
i uznania o zasługach, jakie położył mu- 
zyk polski Tadeusz Wroński dla miejsco- 
wej opery, której jest on poniekąd założy- 
cielem. W ostatnich dniach odbyła się tam 
przy przepełnionej widowni premiera „Cho- 
colate Soldier* (Czekolądowy żołnierz), 
którą dyrygował sam p. Wroński. 

Nowy bilan. 

Mennica Państwowa rozpoczęła już 
wybijanie nowych 5 - złotowych monet 
srebrnych, które zostaną wypuszczone na 
rynek pieniężny w ilości 28 milionów sztuk. 

. Nowe 1-złotówki niklowe zostaną wy- 
biie na 40 miljonów złotych. 

Emigracja do Afryki Południowej. 
W ciągu ostatnich kilku miesięcy wzrósł 

znącznie ruch emigracyjny z Polski do 
Afryki Południowej. 

Emigracja koncentruje się w ośrodkach 
miejskich Kapstądt i Joanisberg. 

W związku z tem projektowane jest 
otwarcie polskich placówek konsularnych 
w tych miastach dla roztoczenia opieki 
rad naszem wychodźtwem.
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[id Krajowe. 
GŁĘBOKIE. 

— Uroczystość poświęcenia ele- 

ktrowni i siedziby p. starosty. Uroczy- 

stość poświęcenia nowowybudowanej 

elektrowni miejskiej oraz domku prze- 

znaczonego na siedzibę dla p. staro- 

rosty Marjana Jankowskiego oczeki- 

wana była oddawna, to też wypadła 

ona na podziw imponująco. Przez sze- 

reg dni czyniono przygotowania aby 

godnie przyjąć gości przybyłych z 

Wilna z p. Wojewodą na czele. 
Czekano od rana. Około godziny 

pierwszej przybyły auta wiozące p. 

Wojewodę Władysława R aczkiewicza 

w towarzystwie naczelnika wydz. bez- 

pieczeūstwa p. S. Kirtiklisa, dyrektora 

Robót Publicznych inż. Siła - Nowic- 
kiego, komendanta wojewódzkiego 

P.P. insp. Praszałowicza oraz repre- 

zentującego Wydział Samorządowy 
inż. Dzenajewicza. 

Wczoraj o godz. 6 rano z Nowogródka 

wystartowały samochody, biorące udział w 

i-m nowogródzkim raidzie samochodowym. 

Wystartowało 15 maszyn i 2 poza kon- 

kursem (komandorska i z lekarzem). Do Li 

dy po przebyciu 260 klm., maszyny przyby- 

ły w następującym porządku: Ford Nr 7 — 

godz. 6. m. 7, Buick Nr. 8 — g. 6. m 7, Do- 

gge Nr. 4 — g. 6 m. 7, Chevrolet Nr. 16 

— g. 6. m. 7, Chevrolet Nr 19— gt 6 m. 

7, Buick Nr. 1, który z powodu braku ben- 

zyny utknął się na 9 klm od Lidy, przybył 

z opóźnieniem — g. 6 m. 23, Fiat Nr. -15 

— gł 6 m. 39, Chevrolet Nr 17 — g. 6 m. 

39, Buick Nr. 3 — g. 7 m. 8, Wippet (koman 

dorski poza konkursem) — g. 7 m. 28, Lo- 

4 SŁOWO 

PIERWSZY NOWOGRÓDZKI RAID SAMOCHODOWY 
Wyniki l-go etapu. 

(Od własnego korespondento) 
comobil Nr. 18, — g. 7 m. 30, Dogge Nr. 

9 g. 7 m. 34,. 

Dotychczas g. 8 m. 10 m. 10 niema ma- 

szyny p. Brochockiego, maszyny pozakon- 

kursowej z p. Stankiewiczem z „llustrowa- 

nego Kurjera Coddziennego* z lekarzem ra- 

idu. 

Za Nowogródkiem na przejeździe spot- 

kał pech maszynę Locomobil Nr 18 z księ- 

ciem Mirskim, od której oczekiwano w ra- 

idzie nadzwyczajnych wyników. Obsługa ma 

szyny grzebała się 35 min., by móc dalej 
kontynuować raid. 

Do Mira, Stołpców, Wołożyna, gdzie był 
dłuższy postój, przybyły maszyny w porzą- 

dku. Od Wołożyna w powiecie  Lidzkim, 

gdzie są lepsze drogi, zaczęła się konkuren- 

cja szybkości. 
Pół kilometra od Radunia auto Nr. 3 Sta 

rosty Nieświeskiego, p. Czarnowskiego, na 

skręcie zarzuciło, skutkiem czego obsada о- 

dniosła szereg obrażeń, na szczęście niezna 

cznych, które pozwoliły jej brać dalszy u- 

dział w raidzie. 

Maszynom Wojewody i Komandora ra- 

idu zabrakło benzyny w odległości 5 kłm. od 

Lidy. Szybkość maxymałna 60 kim. nie by- 

ła przekroczona. Auta, jak i kierowcy, zdały 

egzamin sprawneści, przebywając całą dro- 

gę w dobrym stanie. Punktów karnych ma 

ło. Start w dalszą drogę z Lidy dziś o g. 

10-ej rano w kierunku na Slonim — Bara- 
nowicze. 

  

Po krótkiem powitaniu goście U- 

dali się na inspekcję Urzędu Starościń- 

skiego, Magistratu oraz posterunków 

policji poczem p. Wojewoda przyjmo- 

wał delegację a następnie odbył się 

akt dekorowania trzech osób: p. sę- 

dziny Andrzewiczowej krzyżem Polo- 

nia Restituta i dwóch pracowników 

na polu samorządowym krzyżami 

zasługi. 
Akt poświęcenia elektrowni doko- 

nany został wkrótce potem przez ks. 
dziekana Zienkiewicza. Przed 
ściem do gmachu elekrowni burmistrz 

Głębokiego p. inż. Snarski powitał p. 

Wojewodę krótkiem przemówieniem, 

na które p. Wojewoda odpowiedział 

dziękując za zaproszenie i życząc po- 

myślnego rozwoju, tej tak ważnej pla- 

cówki. 
Właściciel firmy ustawiającej ele- 

ktrownię inż. Kawenoki własnoręcz- 
nie puścił w ruch maszyny oraz udzie- 
lił wyjaśnień. 

W niespełna minutę ruszyły maszy 
ny i sześćdziesiąt lamp ulicznych о- 
znajmiło miastu, że akt poświęcenia 

elektrowni został już dokonany. Ks. 
dziekan Zienkiewicz zabierając głos 
podniósł ogromne zasługi p. Starosty 
Jankowskiego, dzięki niezmiernej pra- 
cowitości którego Głębokie w  krót- 
kim stosunkowo przeciągu czasu z 
miasteczka stało się miastem. Zasługi 
p. Starosty podkreślił też p. Wojewo- 
da dodając kilka słów do przemówie- 
nia wielebnego ks. dziekana. 

Po poświęceniu jednopiętrowego 

domku mieszkalnego, przeznaczonego 
jako siedziba p. Starosty udano się do 
domu Rady Opiekuńczej Kresowej 
gdzie goście zamiejscowi i miejscowi 
podejmowani byłi obiadem. 

Niezwykle serdeczny nastrój, jaki 
panował podczas obiadu zawdzięczać 
należy staropolskiej gościnności go- 
spodarzy z p. burmistrzem Snarskim 
na czele kłopoczących się o wygody 
gości. Podczas obiadu wygłoszono 
szereg mów, których treści nie będzie 
my przytaczać z racji braku miejsca. 
Wszystkie nacechowane były radością 
z powodu wyraźnej realnej zdabyczy 
kulturalnej jaką jest dla Głębokiego no 
wowyświęcona elektrownia. Jest ona 
widocznym dowodem tego, że zanied- 
bane do niedawna i skrzywdzone sro- 
dze przez wojnę kresy, dzięki energii 
miejscowego społeczeństwa i pomocy 
władz szybkiem krokiem dążą do euro 
peizacji. Pan Wojewoda Raczkiewicz 
odpowiadając na wszystkie przemówie 
nia wyraził swoje podziękowanie oraz 
złożył życzenia dalszego, pomyślnego 
rozwoju Głębokiego. ч 

Po krėtkim odpoczynku p. Wojewo 
da udał się na teren powiatu celem do 
konania inspekcji. 

Uroczystość wypadła imponująco, 
to też z tem większym zapałem weźmie 
się społeczeństwo głębockie dc dal 
szej pracy. Dzisiejsze Głębokie to nie 
ta dziura, która przed kilkoma jeszcze 
laty mogła służyć przykładem jak nie 
powinno wyglądać miasto. To miasto, 
schłudne, wybrukowane, oświetlone. 
Miasto z którego promieniować będzie 
wokoło stara kultura polska. 

WYSTAWA REGJONALNA. 
L 

Trzeci kapitalny dział wileńskiej 
Trójwystawy — Wystawa Regjonal- 
na w b. murach kłasztornych Kościoła 
Bernardynów — stanowi do tego sto- 

pnia wyodrębnioną i samoistną całość, 
że pani marszałkowa Piłsudska spe- 
cjalnie ją otwierała przecinając spe- 
cjalną wstęgę zamykającą jakby rogat- 
ką graniczną... suwerenne państwo 
Ruszczyca. 

Od węgła majestatycznego boku 
owych murów po-bernardyńskich do 
niskiej, staroświeckiej budowli, którą 
za jednym zamachem też akuratnie od- 
nowiono, przerzucono arkadowy mur 
znakomicie zharmonizowany z całą tą 
jakby dzielniczką z presbiterjum Ko- 
Ścioła Bernardynów w głębi, z tym 
jakby klejnotem typowej wileńskiej 
architektury. Utworzył się przez to 
jakby samodzielny dziedzińczyk Wy- 
stawy Regjonalnej — i, dla jeszcze 
mocniejszego zaakcentowania chara- 
kteru podwórzowego placyku powsta- 

łego między arkadowym murem a 

prezbiterjalną absydą Kościoła Ber- 

nardyńskiego, układany tam jest — w 

chwili gdy te słowa piszemy okrą- 
igły parter kwiatowy. 

Braknie teraz tylko ozdobnego por 

tyku, któryby mocno znaczył głó- 
wne, ze wspomnianego dziedzinczyka, 

  

wei-, 

Stosunkowo niedrogi; ale duży, 
wygodny i elegancki samochód 

AMOCHÓD Chevrolet od pierwszego 
rzutu oka uderza niezrównaną wytwor- 

nością i przestronnością swej karoserji. Spe- 
cjalnie szerokie drzwiczki zapewniają całkiem 

wygodne wejście i wyjście, nawet dla osób 
tęgich i dużego wzrostu. 

Nadzwyczaj oszczędny, a potężny silnik, 
hamulce na cztery koła, wentylacja karteru, 

filtr do smarów i benzyny, słowem wszystkie 

najbardziej nowoczesne udoskonalenia są 
zastosowane przez inżynierów Generał Mo- 
tor” przy budowie tego samochodu. 

, Zalety te stawiają samochód Chevrolet na 
tym samym poziomie, co inne wytworne i 

drogie maszyny, z tą tylko różnicą, że cena 

Olbrzymie cyfry osiągnięte przy sprze- 

daży samochodów tej marki, zarówno 
osobowych, jak i ciężarowych, wymownie 
świadczą o ich popularności. 

Jedna próbna przejażdżka w porozumie- 
niu z najbliższem zastępstwem General Mo- 

tors wystarczy, aby się przekonać, że 

samochód Chevrolet jest idealnym typem 
dużej, wygodnej i jednocześnie eleganckiej 
maszyny, o bardzo dostępnej cenie. Wyrób 

General Motors. 

Upoważnione Zastępstwo 
»AUTO:GARAŻE«, JAN SOBECKI, 

Wilno, Wileńska 26, tel. 4—51. 
jego jest znacznie przystępniejsza. 

CHEVROGE 
GENERAL MOTORS W POLSCE. WARSZAWA 

     
    

Chevrolet zapewnia szybką, 
wygodną i oszczędną lokomocję 

y 
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wejście do gmachu  pokłasztornego 

Wystawy Regjonalnej. : 

Bo o mury poklasztorne Bernardyń 

skie mają w chwili obecnej główne 

swoje wejście od innego podwórza, 

obróconego ku ulicy Św. Anny, tam, 

kędy się wchodziło do Wydziału Sztuk 
Pięknych uniwersytetu Stefana Bato- 
rego. Jeszcze połowę przepięknych 
murów pokłasztornych zajmuje —woj- 
sko! Niepokaźne główne wejście na 
Wystawę Regjonalną jest... okoliczno- 
ściową improwizacją. 

Przyjdzie czast... Wojsko ustąpi 

z ostatniej swojej, całkiem niestosow- 

nej, siedziby w zabytku architekto- 

nicznym godnym największego piety- 

zmu, przenosząc się do koszar. Wy- 

dział Sztuk Pięknych uniwersytetu jak 

rezydował od 1919-go roku w murach 

po-Bernardyńskich tak w dalszym cią- 

gu rezydować będzie. W odrestauro- 

wanej drugiej połowie  po-klasztor- 

nych murów mogą być urządzone sa- 

le muzealne lub  bibljoteczne, będą 

mogły odbywać się wszelkiego rodza- 

ju artystyczne i retrospektywne poka- 

zy. Wilnu przybędzie całość archi- 

tektoniczna zlewająca się harmonijnie 

z obu kościołami Bernardynów i Św. 

Anny, a sięgająca od mostu prowa- 

dzącego przez Wilenkę na Zarzecz aż 
w przepiękny park rozległy, powstały 
z połączenia Cielętnika, b. ogrodu Bo- 
tanicznego i tak zwanej popularnie 

„Bernardynki“. 

  

Wielki kontert (ymloniczny 
pod dyrekcją prof. A. Wyleżyńskiego, 

Dzięki Wystawie Targowo - Re- 
gjonalno - Rolniczej, której urządze- 
nie — pomimo piętrzących się wiel- 

kich trudności — zainicjował, przefor- 

sował i hojnie zaprotegował pan wo- 

jewoda wileński Władysław Raczkie- 
wicz — za co mu cześć niech będzie 

i chwała! — dzięki wystawie, stały 

się dwa fakty, które mocno zawa- 

ża na dalszym urbanistycznym  roz- 
woju Wilna. 

Nastąpiło siłą rzeczy, niedające 
się już cofnąć: połączenie się ze sobą 
wszystkich trzech parków naszych od 

wybrzeża Wilji u wylotu ul. Arsenal- 
skiej na Zygmuntowską i Antokolską 
aż do odrodzonych murów poklasztor- 
nych Bernardyńskich — oraz secun- 

do: tychże przepięknych murów  ura- 
towanie od grożącej im zagłady, odro- 

dzenie ich architektoniczne, wyremon - 
towanie i obrócenie ich na przednią 
ozdobę miasta. 

Ten ostatni czyn — aczkolwiek 
wielokrotnie już przedtem była „po- 
ruszana* sprawa odsłonięcia i oporza- 
dzenia poklasztornych murów Bernar- 
dyńskich — jest nazawsze chlubną 
zasługą Ferdynanda Ruszczyca, jego 
dziełem, które imię jego jeszcze moc- 
niej związało z Wilnem, z kulturalnym 
Wilna renesansem. 

A dobywszy — aby się tak wyra- 

zić — drogocenną szkatułę murów 

poklasztornych  Bernardyńskich z u- 

krycia i poniewierki, Ruszczyc, nie kto 

"dzież po straszliwej dewastacji 

  

inny, uplanował wypełni 
tułę arcy-stylową: wystawowym  po- 
zem, który też on sam skomponował 
i z niewysłowioną  pieczołowitością 
oraz z trudem przewyższającym siły 
jednego człowieka, niemal własną rę- 
ką — ułożył. 

A układał — jak obraz. Czego się 
bowiem wielki malarz dotknie, wszy- 
stko mu pod ręką w obraz urasta. | 

Wystawa Regjonalna jest obra- 
zem. Powiedział to Ruszczyc sam, kil- 
ka dni temu, przez radjo nam wszy- 
stkim: „Wystawa Regjonalna ma na 
celu zobrazowanie Kraju na- 
szego, ziemi i łudzi, życia i twórczo- 
ŚCIĄŁ 

Dodajmy od siebie: jest to pokaz 
okazów (pars pro toto) tych wiel- 
kich tradycyj kulturalnych Kraju na- 
szego, na których fundamencie mógł 

on się po dziesiątkach lat niewoli tu- 
wo- 

jennej — odrodzić. A tuż zaraz na tej- 

że Wystawie Regjonalnej mamy dru- 

gi pokaz: tego co w dziele odrodzenia 
naszego Kraju dało się zrobić w prze- 
ciągu pierwszych zaraz, niespełna, 
dziesięciu lat. 

I słusznie bardzo rzucono we dwie, 
trzy, cztery parterowe sale sporą 
garść przeciekawych okazów  nasze- 
go zdobnictwa ludowego (wyro- 
by ręczne, sprzęty okazy budowni- 
ctwa). Należało się im szerokie miej- 
sce, tym tkaninom ludowym, strugan- 

Nowa droga wodna morze Uzarnz--Balfyckie. 
Rząd Białorusi Sowieckiej prowa- 

dzi ' intensywne prace, związane 
z utworzeniem nowej drogi wodnej z 
wyjściem do morza Czarnego i Bał- 
tyckiego. 

Jeszcze przed dwoma laty rząd 
Białorusi Sowieckiej wysunął -kwestję 
ulepszenia żeglugi na drogach wod- 
nych B.S.S.R., szczególnie zaś polą- 
czenia basenów dnieprowskiego i za- 
chodniej Dźwiny, ażeby żegluga mogła 
się odbywać w dwuch kierunkach: z 
Dniepra na Dźwinę i z Dźwiny na 
rzeki basenu dnieprowskiego. 

Obecnie rząd bada jeden z war- 
jantów, które przewidzą połączenia 
Dniepra z Dźwiną drogą kompletnej 
przebudowy systematu berezyńskiego. 

Przy kompletnej przebudowie syste- 
matu obciążenie go będzie można;do- 
prowadzić do 500.000 ton materjałów 
leśnych i 150.000 ton różnych innych 

ładunków (przeważnie węgiel kamien- * 
ny dla rejonu witebskiego). 

„Koszta tej pracy, według danych 
oraz wyniosą około 20 milj. 
rubli. a 

Jednocześnie wysuwa”Się _kwestja 

AA 
   

Ww 

n 
kierunku Łuczas---Orszyck "między 
Orszą 4*Witebskiem z wyjściem do 
Petersburga. Droga "ta, frzędewszys 

žė » kiem ma na celu połączenie zaj 
donieckiegQ.4 iem, N 
dowę kańałyk WARDA sf 
ma być asygnowane--8 90 „milį, 
rubli. 

Należy zaznaczyć, że w roku bie- 
żącym poraz pierwszy zaczęto posłu- 
giwać się kombinowaną rzeczno-kole- 
jową drogą do przewożenia towarów 
do Petersburga. Towary płyną wodą 
» Orszy, skąd zaś jadą dalej ko- 
eją. 

  

Słynny przywódca Arabów znów działa, 
Słynny w czasie wojny Światowej  pui- 

kownik armji angielskiej T. Е. Lawrence, 
którego pamiętniki wywołaiy swego czasu 
niezwykłą sensację, znowu pokazał czego 
potrafi dokonać w Azji. 

Pułkownik Lawrence w czasie wojny w 
przebraniu Araba organizował powstania 
tych ostatnich przeciw Turkom, co dla prze- 
biegu wojny miało bardzo ważne znaczenie. 
Świetnie obeznany z życiem i psychiką lu- 
dzi wschodu potrafił wywierać na nich prze 
możny wpływ, dokonując tam czynów 
wręcz niewiarogodnych. Porywając Ara- 
bów do walki przeciw Turkom Lawrence 
imieniem Anglji obiecywał im stworzenie 
niezawisłego państwa arabskiego. Po wojnie 
jednak dyplomacja angielska przeszła do po 
rządku nad obietnicami dawanemi przez La 
wrence a, terytorjum arabskie zostało roz- 
członkowane, o stworzeniu samodzielnego 
państwa arabskiego nie było mowy — ma- 
rzenia Arabów zostały zniweczone. Dopro- 
wadziło to w następstwie do poważnych za- 
mieszek i buntów, a i dziś wśród Arabów 
panuje niebezpieczne i groźne wrzenie. ( 

Lawrence, niedotrzymawszy danego Ara- 
bom przyrzeczenia, za cenę którego zyskał 
ich pomoc w walce przeciw Turkom, zrzekł 
się rangi pułkownika i jako szeregowiec za- 
ciągnął się do korpusu lotniczego w Indjach. 
Zrezygnował ze wszelkich zasłużonych wy- 
różnień i odznaczeń, a gdy niedawno król 
Jerzy nadał mu wysoki order, Lawrence od- 
mówił, oświadczając: „Nie chcę być wspól- 
nikiem zdrady, jakiej dopuścił się rząd an- 
BOK wobec Arabów". Chciał zostać na u- 
oczu. 

kom i nieraz jakże subtelnym pomy- 
słom, obok (zaraz w innych kilku par- 
terowych salach) pokazu całego wy- 
kwintu kulturalnego, ku któremu tu się 
wzniesiono za dawnych jeszcze cza- 
sów. Bo słusznie i pięknie wyraził się 

Ruszczyc prezentując nam przez radjo 

dzieło swoje: 
— Długa jest droga od korzeni do 

owocu! 
Oto są korzenie, któremi lud ssie 

rodzimej swej gleby pożywne a samo- 
rodne soki — a oto są owoce kultury 

Oraz kwiaty sztuki, które z tych soków, 

przepuszczonych prze dalekie korze-, 

nie, rodzą się na szczytach drzewa. 
Oto macie pokazane wam: Kraju 

naszego pełne drzewo : od korzeni po 
kwiaty i owoce. 

* 

Pokaz Wystawy  Regjonalneį w 
murach  poklasztornych  Bernardyń- 
skich wyobraźmy sobie jakby jaką 
czarę wymoszczoną w połowie zbo- 
żem dośpiałem, dożynkowem i kwia- 
tami. polnemi a do połowy staremi per- 
gaminami o wiszących pieczęciach, 
pasami słuckiemi, księgami o prze- 
dziwnych drukach i oprawach, laurem 

w: wieńce uwitym i różami najwyszu- 
kańszej hodowli. Tę zaś czaszę wyo- 

braźmy sobie wypełnioną po brzegi 
całem nieprzebranem mnóstwem... ta- 
blic i wykresów pokazujących z całą 
swoją żelazną, matematyczną  suge- 

  

Ostatnio jednak nie wytrzymał i raz je- 
szcze pokazał, co potrafi. Oto zupełnie nie- 
spodziewanie dla dyplomacji angielskiej, 
szach perski Riza Chan zgodził się na przy- 
wrócenie prawa przelotu i lądowania aero- 
planów angielskich przez terytorjum  per- 
skie. О1а Anglji posiada to niezwykle do-- 
niosłe znaczenie ze względu na utrzymanie 
stałej żeglugi powietrznej z Indjami. Wza- 
mian za zgodę Persji, Anglja ma zrzec sie 
uprawnień, które oddawna są iuż właściwie 
fikcją, mianowicie prawa eksterytorjalności 
na obszarze Persji. Dla Anglji jest więc to 
wielkim zyskiem. 

Jest jednak wielką niespodzianką, gdyż 
w Ciągu lat powojennych Anglja straciła w 
Persji wszelkie do wojny posiadane wpływy, 
a obecny rządca Persji nie był dla niej by- 
najmniej życzliwie usposobiony, przechyla- 
jąc się raczej ku Sowietom, które coraz 
większą zaczęły odgrywać rolę na wscho- 
dzie, szukając oczywiście wszędzie sprzy- 
mierzeńców przeciw Anglji. Ostatnio zawar 
ty sojusz Turcji, Persji i Afganistanu rów- 
nież zwrócony był swem ostrzem przeciw 
Anglji. 

Czemuż więc przypisać tak  niespodzie- 

  

wany sukces Anglji na straconym zda się 
zupełnie terenie? 

Oto w Teheranie zjawił się nagle La- 
wrence. Dobrze wybrał moment, gdyż wta- 
Śnie poseł sowiecki wyjechał na uriop. Ła- 
wrence musiał tak przedstawić sprawę, że 
Riza Chan udzielił mu koncesji, o którą pró- 
źno ubiegali się przez szereg lat dyplomaci 
angielscy Bo Lawrence zna ludzi wschodu 
i potrafi ich przekonać. 

    
    

styjnością: istny ogrom pracy do- 
konanej w ciągu niespełna dziesięciu 
ostatnich łat nad podniesieniem Kraju 
naszego pod względem  ekonomicz- 
nym, gospodarczym, oświatowym, 
społecznym, cywilizacyjnym, pod 
względem zarówno dobrobytu jak kul- 
turalnego ogólnego poziomu. 

Wymościł czaszę: lud, pracujący 
jak mrówka, stale, nieprzerwanie, ro- 
biący swoje przez setki lat, od pradzia- 
da do dziada, od syna do wnuka; wy- 
imościła ją inteligencja krajowa, sól 
ziemi, arystokracja ducha. A wypełni- 
ło czaszę — Państwo Polskie, które , 
odzyskawszy ten kraj, objęło je siecją 
swych instytucyj administracyjnych. 

Innemi słowy, jeszcze w gwaltow- 
niejszym ujmując ją skrócie, Wystawa 
Regjonalna pokazuje nam: 

1. Jaki to jest ów lud, co Kraj 
nasz zamieszkuje; jakie są jego wła- 
ściwości etniczne, doskonale ujawnia- 
jące się w ludu tego rękodziele, oby- 
czajach, bytowaniu. 

2. Jaka i czyja kultura położyła na 
ten Kraj swoje piętno i zasiadła go nie 
zliczonem mnóstwem swych śladów i 
pamiątek . т 

3. Co uczyniło odrodzone Państwo! 
Polskie objąwszy w posiadanie ten 
nasz Kraj w 1919-tym roku, aby temu 
Krajowi zapewnić: praworządność, о- 
światę i dobrobyt materjalny. 

Rozpocznijmy wędrówkę! Po nit- 

s ; 

Ё 

!  



  

| 
* Targi I Wystawy 

Z wędrówek po Wystawie-Targach. 
Pawilon leśny. 

Przy wyjściu z pawilonu głównego 
Targów zwraca uwagę malowniczy pa- 
wilon leśny. 

| Na wstępie przechodzimy około 
' kwitnących grządek szkoły ogrodni- 

czej i Moczulaka, aż dochodzimy do 
eksponatów leśnych—po prawej stro: 
nie sortymenta drzewne, po lewej 
Szkółka leśna. 

W sortymentach nie brak nicze- 
go: just tu materjał ciosany (Szlipry, 
tymbry, podkłady), materjał tarty roz- 
maitych gatunków stosownie do wy- 
magań rynków ; (angielski, niemiecki, 
francuski, włoski), są okrągłe kloce, 
a nawet stosy papierówki, kopalnia- 
ków i drzewa opałowego. 

| Zaglądamy  jednem okiem do 
szkółki. Mała to przestrzeń, ale dużo 
mówiąca. Od frontu jest ogrodzenie 

' brzozowe jako „pendant* do pawilo- 
| nu, natomiast inne 3 strony ogrodzo- 

ne są w sposób rozmaity, są to wzo- 
/ ry ogrodzeń, używanych w leśnych 
, szkołach i rozsadnikach. 

W szkółce na dzień przed otwar- 
ciem Targów wyrosły 1 i 2 letnia 
sosna, 2 letnie klony, dęby i t. d. 

Są także wikliny, reprezentujące 
| plantację w Nadleśnictwie Ławarys- 

kiem, oraz 2 okazy drzewek owoco- 
wych ze szkółki handlowej w Nad- 
leśnictwie Lidzkiem.$ 

‚ Zdaleka zwracamy uwagę na szyld 
pawilonu, jakoś to zdaje się być 
osobliwość. 

Tak jest w samej rzeczy. 
Emblematowe gałązki leśników i 

nadpis „pawilon leśny" zrobione są 
z mchów zielonych na tle szarego 
chrobotku. 

Ponieważ już trochę zmęczeni je- 
steśmy wędrówką po Wystawie, ko- 
rzystamy z gościnnie rozrzuconych 
przy pawilonie leśników ławek — też 
brzozowych i siadamy. 

Na ganku idzie sprzedaż książek. 
Tamże jest szyld, wyjaśniający, że są 
to wydawnictwa Związku Leśników. 

Widzimy, że kupują najwięcej „In- 
formator". 

Bierzemy i my, ażeby, wykorzy- 
stując odpoczynek zaznajomić się z 
trešcią „Informatora“. 

Okazuje się, žebroszura, wydana 
przez Dyrekcję Lasów Państwowych 
w Wilnie, zawiera szereg cennych in- 
formacyj adresowych, a także szcze- 
gółowe dane, dotyczące stanu posia- 
dania i warunków eksploatacji i tran- 
Sportu łasu. | 9 

Jest również plan realizacji zrę- 
bów na rok 1928/29 czyli wiadomość 
bardzo aktualna dla każdego kupca 
łub przedsiębiorcy leśnego. 

Na końcu jest wykaz eksponatów, 
z którego widzimy, że prócz ekspo- 
natów Dyrekcji Lasów, pawilon mie- 
ści także eksponaty szeregu prywat- 
nych przedsiębiorstw bądź leśnych, 
"bądź z lasem styczność maiących. 
Y Dostatecznie „posiedziawszy“ wcho- 
dzimy do pawilonu. 

Za ogólnym ruchem publiczności 
zwracamy wprawo. 

W tej części pawilonu, 
cej eksponaty z hodowli i 
lasu oraz z łowiectwa najwięcej 
zawsze zwiedzających. Ktoby tam 
wyliczył wszystkie ciekawe rzeczy. 
Szczególnie w tym dziale interesuje 
publiczność kolekcja nasion w gablo- 
cie, kolekcje owadów szkodliwych, wie- 
ża przeciwpożarowa leśna, okazy je- 
mioły, okazy patologiczne — leśne, 
okazy zwierząt, ptaków i gadów oraz 
liczne mapy, wykresy, iotografje i 
obrazki p. W. Korsaka, który jak 
wiadomo, jest łowczym Wileńskiej 
Dyrekcji Lasów Państwowych. 

Z innej strony pokazano nam (za- 
znaczyć należy, że w Pawilonie le- 
śnym stale udzielane są objaśnienia) 
eksponaty, mapy i wykresy ilustrują- 
ce dorobek organizacji i zagospoda- 
rowania lasów państwówych za okres 
od wskrzeszenia samodzielności Poli 

  

mieszczą- 
ochrony 

jest 

ce do kłębka obejrzymy całą tę pano- 
ramę. 

Ledwieśmy przekroczyli próg głó- 
wnego wejścia na parterze, rzuca Się 
nam w oczy potężna figura, mocno 
ciemna, z masywnego bronzu. Nagi 
młodzieniec 4 Fantique, trochę 
jakby na jedną nogę podany. Anti- 
nous? Narcyz? Coś „w tym guście”. 
Jest to pamiątka po byłym uniwersy- 
tecie Filomatów i Filaretów. Figura ta 
stała w jednym z uniwersyteckich ga- 
binetów, potem w którejś z bibljotecz- 

*nych sal. Należałoby ją tylko ustawić 
nieco wyżej stosując się do pochyle- 
nia w dół głowy owego Antinousa, je- 
żeli nie Narcyza a może tylko Niezna- 
nego Młodzieńca. й 

Od tej figury — nie možna powie- 
dzieć aby niebudzącej odruchu stro- 

pienia się — rozchodzi się kurytarz, 
dawnej klasztorny: wlewo i wpra- 
wo. Po lewej stronie znajdziemy sale 
przepełnione etnograficznemi okazami 
i osobliwościami... wyroby ludowe, u- 
brania, narzędzia, wyszywanki, tkani- 
ny, odtworzenia chat wioskowych z 

„ zewnątrz oraz ich wnętrz, przedmioty 
ależące do ludowego obrządnictwa, 

lub ilustrujące życie gospodarcze kra- 
ju. fotograije, rysunki, modele, mapy 
orjentacyjne. Tu i owdzie: wielkości 
naturalnej manekiny w strojach ludo- 
wych — jak w panopticum. Oto np. 
coś całkiem oryginalnego: wieśniaczy 
przyrząd domowy ułatwiający dziecku   

ski, oraz eksponaty, dotyczące me- 
chanicznej i. chemicznej przeróbki 
drzewa i rękodzielnictwa. 

Wśród modeli tego działu najbar- 
dziej zajmuje publiczność model tar- 
taku, dającego się uruchomić przez 
pokręcanie korby oraz oświetlić za 
naciśnięciem sprężynki. 

Bardzo efektownie prezentują się 
dalej planszety kolorowe osad wzno- 
szonych przez Dyrekcję w lasach pań- 
stwowych, gdzie jak wiadomo po woj- 
nie nie zostało prawie nic zdatnego 
do zamieszkania strażyji administra- 
cji i wszystko wznosi się nanowo. 

Z'obu stron eksponaty Dyrekcji 
Lasów sąsiadują z eksponatami właś- 
cicieli tartaków p. Karola Wagnera 
w Solecznikach i p. Łazarza Szejniu- 
ka w Wilnie. 

Bardzo ładnie prezentują się dzi- 
wolągi preparatorskie - meble i żyran- 
dol z rogów łosich i jelenich —włas- 
ność p. Łodzińskiego. 

Środek pawilonu mieści dwa od- 
dzielne stoiska, a mianowicie stoisko 
fabryki łyczka osikowego „Sparterie“ 
w Wilnie, około którego ruchliwie 
idzie sprzedaż płyt tkaniny szczegól- 
nie kolorowej oraz stoisko firmy 
Zjednoczeni Papiernicy (Papiernia w 
Nowych Werkach). 

Ogólne wrażenie od zwiedzenia 
pawilonu bardzo dodatnie. Widać, że 
Dyrekcja Lasów, budując swój włas- 
ny pawilon na apel Komitetu Głów- 
nego Targów - Wystawy, wypełniła 
całkowicie wzięte na się zadanie przez 
udzielenie miejsca w pawilonie wszy- 
stkim  przedsiębiorstwom leśnym i 
styczność z lasem mającym. 

Bal Ziemiański. 
Z racji odbywających się Targów 

do Wilna zjeżdżają licznie ziemianie 
ze wszystkich stron kraju. 

Większy zjazd zapowiedziany jest 
na okres 6 9 wrzešnia, kiedy to 

otwarty zostanie dział hodowlany i 
drobiu, najbardziej interesujący siery 
ziemiańskie. 

W związku z tem w dniu 8 wrze- 
Śnia w salach hotelu Georges'a Wy- 
dany będzie Bal Ziemiański, który 
zapowiada się Świetnie. (r). 

JURY SĘDZIOWSKIE. 

Wczoraj odbyło się drugie z kolei posie- 
dzenie kompletu sędziowskiego, w osobach 

prof. F. Ruszczyca, prezesa ]. Korolca iL. 
Kruka do prowadzenia akcji celem ocenia- 

nia wartości i nagradzania eksponatów wy- 

stawionych na Targach - Wystawie. 
№ skład komisji weszło cały szereg 0- 

sób, reprezentujących poszczególne gałęzie 
przemysłu i handlu. > kę: 

Już w przyszłym tygodniu komisja Ssę- 

dziowska rozpocznie swą działalność przez 

zwiedzanie Targów - Wystawy i ocenianie 

eksponatów, celem późniejszego  rozdziele- 

nia dyplomów na różne odznaczenia, jakie- 
mi rozporządza Komitet Wykonawczy l-ych 
Targów Północnych. ь 

ATRAKCJE. 
Celem uprzejemnienia pobytu zwiedzają 

cym Targi — Komitet urządza dziś o go- 
dzinie 8 wieczór wielki koncert symfionicz- 

ny pod dyrekcją prof. Wyleżyńskiego. 
Solistą wieczoru będzie skrzypek p. Kan 

torowicz. ; 
Koncert jest dostępny dla wszystkich 0- 

becnych na terenie Targów bez żadnych do 
płat specjalnych. 

RUCH NA TARGACH. 
W ciągu dnia wczorajszego na Targach- 

Wystawie przewinęły się ttumy publicznoś- 
Ci. 

Zwiedziło też Targi wiele wycieczek zbio 
rowych, a między innemi żołnierze 3 p p. 
leg. pod komendą swych przełożonych, gru- 
pa strzelców z Mołodeczna, wycieczka go- 
spodyń wiejskich z Różanki nad Niemnem, 
nauczyciele z żydowskiego seminarjum ko- 
edukacyjnego, nauczyciele z pow. Brasław- 
skiego, cech stolarzy na czele ze starszym 
cechu p. Oszurko, urzędnicy Banku Rolnego 
i d. in. 

Ogółem od początku egzystencji Targów 
biletów sprzedano zgórą 30.000. - 

Z WYSTAWY HODOWLANEJ. 
Do biura Targów w dalszym ciągu na- 

pływają zgłoszenia na stoiska w dziale ho- 
dowlanym i drobiu. 

Wobec tego, komitet zmuszony był po- 
dwoić prawie ilość miejsc przeznaczonych 
poprzedno, tak że stoiska zajmować będą 
przestrzeń 900 mtr. bieżących zamiast po- 
rychtowanych 500 mtr. 

BDPS IDRIS I OTS TSZT TT ZZA „To NAT TX, 

naukę chodzenia, tak zwana „chodul- 

ka“; oto w osobnej salce (gdzie też i 

ustawiono zegar pana Sobolewskiego, 

któremu poświęcimy specjalny opis) 

uderza swoją obfitością iigur i barw- 

nością duża szopka z pod Klecka. 

Caly ten pokaz etnograficzny jest 

dziełem  niestrudzonej zapobiegliwo- 

ści i pracy połączonej z nieskazitelną 

kompetencją p. protesorowej Ehren- 

kreutzowej, która sama wykłada w u- 

i ecie naszym. ; 

Obok działu  tnograficznego „tuż 

zaraz para sal pokazu wileńskiego 

Towarzystwa Popierania Przemysłu 

Ludowego. Więc płótna, tkaniny, ce- 

ramika różna, wyroby z drzewa i t. p. 

Tu już nie bezpośrednio nie- 

krępowanej inwencji przemawia do 
nas lud. Tu już jego ręką i 

gustem kierują instruktorzy. Tu w 

pierwszej retorcie przetapiają się Ży- 
wiołowe, surowe pierwiastki 

etniczne na pełną jeszcze prosto- 

ty rudę, z której zaczynają się formo- 

wać pierwsze, nieskomplikowane — 

dzieła sztuki. 
Popatrzmy na ten, ów garnek, na 

jedyną, drugą wzorzystą „dymkę“, na 

te oto wielkanocne palmy wileńskie... 
Cz. J. 

(D. N.) 
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wobiady zdrowe | tanie "diożajnie 
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Ul. Wileńska 27 od 12—4.30 po poł. 
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POTRZEBNI: ; 
Zdolna ekspedjentka z prakiska | 

Ido dzialu konfekcji damskiej dobrze 
jf"ePrezentująca się oraz A 

Zdolny ekspedjent z dużą prakty- 
Ta do działu towarów włókienniczych. WH 

EE ričių od 3-ej do 5-ej p.p. wrazf 

   

    

    

  

z pisemną ofertą - Jagiellońska 2 Biu 
& ro Jabłkowskich. -0 
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Wytwómia Win Owotowych 

„ZAKRZEMIEE” 
wł. hr. A. A. Pofogkiego 

poleca 
Wyborowe wina odleżałe 

  

Pawilon własny w alejach 
głównych. 
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Jakóba. Nabożeństwo żałobne w 

Awantury szaulisów 
Urzędowa Agencja litewska podała kilkakrotnie w ostatnich czasach fałszywe wia- 

sprawie dowiadujemy się ze źródła kompetentnego co następuje: 
W ostatnich czasach zgrupowani na pograniczu polskim „szaulisi* ciągle 

domości o rzekomych napadach polskiej straży granicznej na placówki litewsk. w pobliżu 
urządzają jakieś burdy, strzelaniny i napady na bezbronną ludność. Dn. 19 b. m. poł- 
skie placówki zaalarmowane zostały gęstą strzelanina po stronie litewskiej w pobliżu 
Niemenczyna. Na zapytanie skierowane do komendanta odcinka otrzymano odpowiedź, 
że odbywa się obława bandytów. Następnie dowiedziano się, że szaulisi wszczęli jako- 
wąś burdę. Po kilku dniach ukazała się wiadomość urzędowej litewskiej agencji ko- 
wieńskiej, że polacy w tem miejscu ostrzelali straż co najzupełniej nie odpowiada pra- 
wdzie. 

J śnie nadeszła wiadomość, że w miasteczku Kiernowo obecni tam па 0d- 
puście szaulisi wszczęli awanturę, strzelając w górę z karabinów. 

Ihiorowe zatricie gazem. 
Wczoraj rano wydarzył się wypadek 

zbiorowego zatrucia gazem świetlnym, któ 
remu uległo 6 osób, zamieszkałych przy ul 
Oszmiańskiej. 

Okazało s'ę, że przy robotach, prowa- 
dzonych na tej ulicy, pękła rura gazowa, a 
gaz ulatniający się wdzierał do mieszkań. 

Wskutek tego w domu Nr 2 przy wy- 
mienionej ulicy w mieszkaniu na I piętrze, 
położonem od frontu, zatruci zostali Sara, 

Pejsa, Izaak i Rywa Fajgielowie oraz Józe 
fa Wasilewska, zaś w domu Nr 13 w skle- 
pie T. Grynsztajna zatruty został Hirsz 
Zylbert. . 

‚ Мегмапу Iekarz pogotowia przyprowa- 
dził do przytomności wszystkich zatrutych 
w domu Nr 2, Zylberta zaś w stanie cięż- 
kim przewieziono do szpitalą Żydowskiego. 

Wezwani monterzy gazowni pękniętą 
rurę zabezpieczyli, (r) г 

  

"KRONIKA 
SOBOTA. 

25 Dzis Wschód si. g. 4 m. 24 

Ludwika. Zach. sł. o g. 19 m. 05 
iutro 

„N.M.P. Jasn. 

Spostrzeżenia meteorologiczne 
Zakładu Meteorologij U. $. B. 

z dnia — 24-VII 1928 r 

Ciśnienie j к 
średnie w m. | ©. 

Temperaturz J Ф 
średnia z 

Opad za do- } 6 
bę w mm. l 

Wiatr | > > i 
przeważający 1 Północno-zachodni 

Uwagi: Pół-pochmurno, mgła 

Minimum za dobę 0. 
Maximum na dobę 189C. każą? 
Tendencja barometryczna: wzrost ciśnienia 

RASTA 

URZĘDOWA. 
— Minister Bertoni na Targach. W po- 

niedziałek 27. b. in. przybywają do Wilna 

w Celu zwiedzenia Targów Północnych 1 

i Wystawy Regjonalnej — Minister Pełno- 
mocny p. Bertoni z M. $. Z, oraz p. inż Ko- 

    

   

  

nopka z Ministerstwa Robót Publicznych. 
Nałeży zaznaczyć, że p. Minister Bertoni jest 

Komisarzem Rządowym dla Powszechnej 
Wystawy Krajowej w Poznaniu. 

MIEJSKA. 
— (r) Nowy zakład leczniczy. W tych 

dniach władze miejscowe, w osobach naczel- 
nika Wydz. Zdrowia Publicznego Urz.;Woje- 
wódzkiego dra Kozłowskiego i jego zastęp- 
cy dra Przyjałkowskiego otworzyły i od- 
dały do użytku lecznicę położniczo-gineko 
logiczną, należącą do spółki 5-ciu wilen- 
skich lekarzy specjalistów. 

Lecznica mieści się w nowowybudowa- 
nym specjalnie, w tym celu, gmachu przy ul 

Małej Pohulance Nr 19. Urządzona jest z 
konfortem i z uwzględnieniem ostatnich 
wymagań nauki i higjeny. | - 

Tak zewnętrznie jak i wewnętrznie 
lecznica sprawia wrażenie estetyczne i b. 
miłe. SĘ 

Powitać więc należy z uznaniem inicja 
tywę pp. lekarzy, którzy przyspożyli nasze- 
mu miastu tak wzorowo urządzoną insty 
tucję, poświęconą dobru społecznemu 

— Konwersja pożyczki miejskiej, Magi- 
strat m. Wiłna powiadomiony został, że de- 
cyzją władz miarodajnych pozostałość po- 
życzki uzyskanej swego czasu przez miasto 
na zatrudnienie bezrobotnych podlega obec- 
nie konwersji w sposób, że gdy pożyczka 
cała oprocentowana była w stosunku 6 proc. 
rocznie (przy terminie zwrotu trzechletnim) 
pozost ałość musi być wpłacona w terminie 
dziesięciu lat przyczem stopa procentowa 
obniżona została do trzech od sta rocznie. 

ŻAŁOBNA. 
— (r) Nagły zgon hr. Tadeusza Ros 

tworowskiego. We czwartek w hotelu 
Georges'a zmarł nagle śp. hr. Tadeusz Ro 
stworowski. ! 

Wezwany lekarz stwierdził zgon wsku- 
tek wady serca. 

WOJSKOWA. 
— (r) W obawie eksplozji. Władze woj 

skowe zwróciły ostatnio uwagę na Ścisłe 
przestrzeganie przepisów odnośnych o prze 
prowadzaniu kontroli chemicznej prochu i 
i materjałów wybuchowych. 

Polecono stosować w jak można najszer 
szym zakresie środków _zapobiegawczyc 
zbytniem podnoszeniem się temperatury w 
pomieszczeniach, służących do przechowy- 
wania materjałów wybuchowych. 

Jednocześnie wskazano cały szereg Spo-, 
sobów, mających na celu zapobieganie wy- 
padkom. 

KOLEJOWA. 
— (r) Z pobytu p. ministra komunikacji 

W czasie pobytu swego w Wilnie p. Mini- 
ster komunikacji p. Alired Kiihn w towarzy- 
stwie prezesa dyrekcji wileńskiej p. Stasze- 
wskiego inż. Ulatowskiego i innych zwie- 
dził cały szereg stacyj, a między innemi 
Wilno, Stołpce, Baranowicze Łuniniec. Odbył 

  

   

wiele konferencyj z naczelnikami 
i odcinków kolejowych. 

Szczególnie p. Minister interesował się 
budownictwem kolejowym. Zwrócił uwagę, 
na zbyt małą w stosunku do potrzeb mie- 
szkań dla kolejarzy i w związku z tem po- 
stanowił poczynić starania o wyjednanie 
kredytów na wzniesienie nowych odpowied 
nich budowli. 

—(r) Wycieczka kolejarzy z podddyrek- 
cji białostockiej. Poddyrekcja białostocka za 
wiadomila že w dn. 2 września do Wilna 
przybędzie wycieczka kolejarzy z rodzina- 
mi, licząca około 1000 osób. 

kia POCZTOWA. 
— Nowy urzad pocztowo - telegraiicz- 

ny. Dnia 1 wrzešnia r. b. uruchomiona zo- 
stani na stacji kolejowej w Grodnie urząd 
poczto - telegraficzny „Grodno 2* z pełnym 
zakresem działania w działe nadawczym. 

RÓŻNE. 
— Japoński dziennikarz w Wilnie 

W końcu sierpnia przybywa do Wilna ja- 
pofński dziennikarz Miczno-Cato, który za- 
bawi dwa dni. 

— Rejestrowanie zabytków. Otrzy- 
mano rozporządzenie ministra oświaty o 
wprowadzeniu rejestru zabytków. Rejestry 
takie prowadzić będą urzędy wojewódzkie 
i obejmować będą one zabytki, znajdujące 
się na obszarze danego województwa, z wy” 
jątkiem zabytków starożytności, dzieł sztu= 
ki, dokumentów archiwalnych i rękopisów, 
posiadających wartość artystyczną lub hi- 
storyczną, znajdujących się w katolickich 
kościołach i lokaląch kościelnych. Rejestry 
takie będą wywieszone w urzędach woje- 
wódzkich do przeglądania dla kążdego 
obywatela. 

TEATR I MUZYKA. 
— Teatr Polski. (sala ,Lutnia). Ostat nie 

występy Marji Malanowicz - Niedzielskiej. 
Dziś i jutro dwa ostatnie występy uroczej 
artystki Malanowicz - Niedzielskiej w kome- 
@ С. Zapolskiej „Żabusia”, która dzięki do 
skonełej grze całego zespołu cieszy się nie- 
słabnącem powodzenniem, Sztuka ta wkró- 
tce schodzi z repertuaru ustępując miejsca 
świetnej krotochwili Hennequina i Vebera, 
„Chrześniak wojenny”. 5 Aa, 

— Występy sióstr Korzeniewskich. Świet 
ne tancerki siostry Korzeniewskie występu- 
ją codziennie w Teatrze Polskim z efektow 
nym programem, składającym się z najnow- 
szych tańców ekscentrycznych. » Produkcje 
taneczne sióstr Korzeniewskich odbywają 
się po przedstawieniu „Żabusi”. Bilety na- 
byte na „Żabusię' służą i na występy sió- 
str Korzeniewskich. 

stacyj i 

Popołudniówka niedzielna. jutro o godz. no! 
5-ej pp. ukaże się po raz ostatni „Simona* 
— Devala z M. Malanowicz - Niedzielską 
w roli tytułowej. Ceny miejsc zniżone od 
20 gr. 

— Reduta na Pohulance. Dziś poraz dru 
gii ostatni baśń dramatyczna L. Rydla: „Za 
czarowane Koło”, w oryginalnej insceniza- 
cji Reduty. : 

Jutro — w niedzielę tragedija Stefana 
Żeromskiego — „Sulkowski“. Postać tytu- 
łową kreuje Juljusz Osterwa. Inne postacie 
odtworzą: E. Sciborowa, T. Białkowski, S. 
Butkiewicz, Z. Chmielewski, W. Gasiński, 
J. Karbowski, |. Klejer. St. Larewicz, K. Pą 
gowski, M. Pill, W. Ścibor, J. Wasilewski, 
L. Wołłejko, K. Vorbrodt. 

Oprawa sceniczna Iwa Galła. Ubiory wy 
konano w pracowni ach Reduty. 

Początek przedstawień punktualnie o go- 
dzinie 20-ej. Bilety w cenie od 50 gr. — do 
5 zł. wcześniej do nabycia w kasie wejścio 
wej Targów Północnych — a wieczorem od 
godz. 17.30 w kasie teatru. 

— Osobiste. Mufti Muzułmański Dr. Ja- 
kób Szynkiewicz wyjechał z Wilna do Jugo 
stawji w sprawach swego wyznania. 

WYPADKI I KRADZIEŻE. 

— Katasrofa samochodowa. Autobus, 

kursujący między Oszmiana i Wilnem, oko- 
ło m-ka Rukojnie wywrócił się. 

Wszyscy pasażerowie zostali poturbo- 
wani, a jeden z nich Abel Witkin oraz wła- 
Ściciel auta > PSACH poważniejsze 
obrażenia ciała. (r 

— Mord w zaśc. Sudniki Leśne. W 
nocy z dn. 23 na 24 m.b. nieznani sprawcy 
zamordowali Bronisława Milewiczą, mie- 
szkańca zaśc. Sudniki Leśne, gm. Szum- 

skiej, pow. Wil.-Trockiego. : 
Morderstwa dokonano w odległości 

pół klm. od zabudowań ofiary. 
Mord spełniono zapewne dla rabunku, 

stwierdzono bowiem kradzież krowy Mile- 
wicza, którą później odnaleziono w lesie. 

Eksportacja z domu żałoby odbędzie się w niedzielę 26 sierpnia o godz. 7 wiecz. 

poniedziałek o godz. 10-е] 
na cmentarz Rossa. 

rano, 

Inspekcja p. 
. We środę 22 bm. p. wojewoda wileń- 

ski Wł. Raczkiewicz udał się samochodem 
w towarzystwie naczelnika wydziału bez- 
pieczeństwa p. Kirtiklisa, dyrektóra robót 
publicznych p. Siła-Nowickiego, inspektora 
Policji Państwowej p. Praszałowicza oraz 
sekretarza osobistego p. Staniewicza na in- 
spekcję powiatu dziśnieńskiego. 

W drodze do Głębokiego p. Wojewoda 
przeprowadził lustrację urzędu gminnegogw 
Mickunach, posterunku PP. w Ławarysz- 
kach i urzędu gminnego w Duniłowiczach 
Na granicy powiatów postawskiego i dzi- 
śnieńskiego spotkał p. Wojewodę starosta 
dziśnieński p. Jankowski. 

Po przybyciu do Głębokiego p. Woje- 
woda udekorował Krzyżem Zasługi p. He- 
lenę Jacynową, dziataczkę na polu oświa- 
towem oraz rolników p. Jana Pietroszkie- 
wicza i p. Piotra Gintowta-Dziewałtow- 
skiego. | 

„Dalej p. Wojewoda odbył konferencję 
z kierownikami urzędów i władz niezespo- 
lonych oraz przyjął kolejno delegacje: Ra- 
dy miejskiej, organizacyj ispołecznych oraz 
przedstawicieli duchowieństwa wszystkich 
wyznań. Następnie p. Wojewoda wziął udział 
w uroczystości poświęcenia nowybudowanej 
elektrowni miejskiej. O godz. 7-ej wieczo- 
rem społeczeństwo łmiejscowe podejmowa- K. 
ło p. Wojewodę obiadem. 

Dnia 23 b. m. tj. w drugim dniu in- 
spekcji p. Wojewoda dokonał lustracji po- 
sterunku PP. w Łasicy. We wsi Zalesie 
ludnośc miejscowa z wójtem gminy na cze- 
le spotkała p. Wojewodę przy wieździe do 
wsi, ofiarowując chleb i sól. Przemówienia 
powitalne wygłosili duchowny prawosławny 
i rabin. Po dokonanej inspekcji gminy pan 
Wojewoda zwiedził nowowybudowany bu- 
dynek posterunku PP. 

W drodze do Dzisny w m-ku Łużki 

Świeć, Panie, nad jego duszą, 

Tadeusz hr. Rostworowski 
ur. 22 marca 1860 r. zmarł w Wilnie 23 sierpnia 1928 r. 

do kościoła Ś-tego 
po którem odprowadzenie zwłok 

   
Wojewody. 

samochód p. Wojewody był ekskortowany 
przez banderję osadników wojskowych, 

„W Łużkach przed urzędem gminnym p. 
Wojewoda przyjął raport wójta, komendan- 

ta strzelca miejscowego oraz komendanta 
straży ogniowej. Po lustracji urzędu gmin- 
nego p. Wojewoda zwiedził koszary K.O.P., 
straż ogniową, świetlicę Strzelca, kancela- 
rję sejmikowego agronoma rejonowego, 
kasę spółdzielczą, kółko rolnicze, mieczar- 
nię spółdzielczą i lokal Stowarzyszenia 
Młodzieży Polskiej. 

„ Podczas przejazdu p. Wojewody przez 
ulicę miasteczką ustawiona była warta ho- 
norowa z członków oddziału Strzelca i stra- 
ży pożarnej. 

Z Łużek p. Wojewoda udał się do m. 
Dzišny nad Dźwiną. 

Przy wježdžaniu do miasta p. Woje- 
woda został owacyjnie powitany przez tłu- 
mnie wyległą na ulice ludność z burmi- 
strzem p. Puciatą ną czele. Przy dźwię- 
kach orkiestry straży pożarnej przedstawi- 
ciel ludności chrześcijąńskiej oraz rabin 
miejscowy imieniem mieszkańców żydów 
wręczył p. Wojewodzie chleb i sól. Nastę- 
pnie p. Wojewoda zwiedził szpital sejmiko- 
wy ze zorganizowanym przy nim punktem 
jaglicznym, ochronkę dla dzieci i strażnicę 

(. O. P. Po przeprowadzeniu lustracji od- 
cinka granicznego pod Dzisną p. Wojewo- 
da wziął udział w obiedzie, wydanym na 
jego cześć przez miasto. 

„ Po obiedzie p. Wojewoda przyjmował 
liczne delegacje, poczem o godz. 9 wiecz. 
udał się w dalszą drogę. 
„ Podczas całej inspekcji p. Wojewoda 
interesował się postępem prac, dokonywa- 
nych na terenie przez władze państwowe, 
samorządowe i organizacje społeczne, wglą- 
dał w potrzeby ludności orąz badął stan 
urodzajów. 

4  — (r) Jeszcze jeden wypadek auto- 
busowy. Na ul. Kościuszki autobus 
Nr. 14343, prowadzony przez szofera Mi- 
chała Szablewskiego wpadł na stojącą do- 
rożkę Nr. 422. Wskutek zderzenia doroż- 
karz Adam Andorowicz oraz koń doznali 
obrażeń, Nieostrożnego szofera areszto- 
wano. 

(r) Nielegalna wytwórnia papie- 
rosów. W mieszkaniu Owsieja Szapiro (ul. 
Niemiecka 11) ujawniono 400 sztuk papie- 
rosów z tytoniu przemycanego. 

Dochodzenie ustaliło, iż papierosy te 
są własnością Chai Sobol, zamieszkałej 
przy ul. Żydowskiej 5, którą je ukryłą u 
Szapiry. 

WYŚCIGI KONNE. 

Jak już o tem podawaliśmy w dniu 2 
września rozpoczyna się jesienny sezon wy 
ścigów konnych organizowanych przez Wil. 
Towarzystwo. 

Gonitwy odbywać się będą w dniach: 
2.5, 8i 9 września. Najciekawszym dniem 
będzie niewątpliwie trzeci dzień gonitw 
(8-go) kiedy to rozegrany zostanie wielki 
steeple - chase im. Marszałka Piłsudskiego 
o nagrodę 2.000 zł. 

Zarząd Towarzystwa zachęcony ogrom- 
nem powodzeniem, jakim cieszyła się pod- 
czas poprzednich wyścigów gonitwa loteryj- 
na organizuje w ostatnim dniu podobną go- 
nitwę. Niewątpliwie wyścigi dziś już budzą 
żywe zainteresowanie to też możemy podać 
do wiadomości, że dotychczas zgłoszone 
zostały konie następujących stajni: K.K. Wa 
żyńskich, mjr. Falewicza, por. Juścińskiego, 
RE: Donnęcza, nielicząc koni „tutejszych. 

iezależźnie od tego zobaczymy na torze ko- 
nie stajni p. Daszewskiego. 

TASTE NT STAS INTO 

RADJO. 

Sobota dnia 25 sierpnia 1928 r. 

12,00—14,00: Transmisja poranku sym= 
fonicznego z terenu Targów Pólnocnych. 
16,30 — 16,45: Chwilka litewska. 
16,45—17,00: Komunikaty Targów Pół- 

nocnych. 
17.00—17.20: Muzyka z płyt 

wych. 
17,25—17,50: Transmisja z Warszawy: 

odczyt. 
17,50—19,00: Audycja wesoła. 
19,00- 19,25: Muzyka z płyt gramo- 

fonow ych. 
19,25—19,45: Odczyt organizowany 

przez Dyrekcję Targów Północnych. 
19,45—20,00: Komunikaty. 
20,00—22,00: Koncert symfoniczny zor- 

ganizowany przez Polskie Radjo i Dyrekcję 
Targów Północnych. 

22,00—22,30: Transmisja z Warszawy: 
sygnał czasu i komunikaty: PAT., policyjny, 
sportowy i inne. 

22,30—23,30: Transmisja muzyki tane- 
cznej z Warszawy. 

i 5 pokojowe ze wszelkiemi wygo- 

Į: aa A 

| DO WYNAJĘCIA | 
m a 

operuje | 
wiedzieć się Wielka Polanka 1i—38, B 

a 

gramofo- 

dwa mieszkania 

od godz. 2-ej do 4-tej po poł. į 
o 

BIELDA WARSZAWSKA 
24 sierpnia 1928 r. 

Dewizy i waluty: 
Tranz. Sprz Kupno 

Dolary 8,88 8,90 8,86 

Beigja 124.00 124.31 123,69 

Holandja 357.50 358.40 356.60 

Londyn 43,25 43.38 43,17 

Nowy-York 8,90 8.92 8.88 
Paryż 34,83 34.92 34.74 

Prąga 26,42 26.48 26.36 

Szwajcarja 171,70 172.13 171.27 

Stokholm 238,69 238,29 238,09. 

Wiedeń 125,64 126.95 125.33 

Włochy 46,70 46,82 46.58 
Marka niem. 212,55 
(r 

; R-ro oddz. Polska Szkoła. 
® Początkowa 

Kaliny SIEWICZOWEJ 
Racjonalne przygotowanie do szkół 
średnich. Zapisy dzieci codziennie od 
3 do 6 popoł. w kancelarji szkoły 

ul. Uniwersytecka, 1. —2 

EOESKA EO bana ba banano Ка Ка Ка 6Й 

(GŁOSZENIE 
Zarząd T-wa Łowieckiego Woje- 

wództwa Wileńskiego niniejszem po- 
wiadamia pp. członków T-wa, że na 
podstawie $ 28 Statutu dnia 6 wrześ- 
nia b. r. w Wilnie w letnim lokalu 
Klubu Szlacheckiego (przy ogrodzie 
Bernardyńskim— Góry Klubowe) o 
godz. 1 wieczor odbędzie się zwy- 
czajne walne zebranie członków T-wa 
z następującym porządkiem dziennym: 

1) Wybór przewodniczącego ze- | 
brania, 

2) Sprawozdanie Zarządu, 
a) Ogólne ref. Prezes T-wa, 
b) O załatwionych sprawach — 

Sekretarz T-wa, 
b) Kasowe— Skarbnik T-wa. 

3) Wybór wice-prezesa na miejsce 
$. р. Zygmunta Węcławowicza, 

4) Sprawozdanie z ostatniego 
Zjazdu C.Z.P.T.Ł., 

5) Omówienie prenumeraty pism 
łowieckich, 

6) Wolne wnioski. 
_ Jeżeli na pierwszem zebraniu nie 

zbierze się wymagana ilość pp. człon- 
ków, to powtórne zebranie odbędzie 
się w tym samym dniu i lokalu o 
godz. 7.i pół wieczór i będzie prawo- 
mocne bez względu na ilość obec- 
nych członków. 

Zarząd. 

ei i o i D p ai i P į 
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WILEŃSKIE BIURO KOMISDWO-HANDLO 
Mickiewicza 21, tel. 152 
powążnie żałatwia: 

lokaty gotówki i pożyczki 

Pośredniczy w kupnie i sprzedaży wszelkich nieruchomości. 
Dokonywa szacunków przez wybitne siły fachowe. 
Pisze podania, tłumaczy i przepisuje na maszynach. Ė 
Pośredniczy w wynajmie mieszkań. 0-£19£ 

ij i i a SA aa | 

e
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5 LEKARZE @ 
MAWAWAE 

  

  

DOKTOR 
D.ZELDOWIEZ 
chor. weneryczne, 
syfilis, narządów 

M Doktór-Medycyny gg o = zj AWAWAWA 

5 

Aaaa I Ga aa ЦИ 
LECZY @& 

ъ 

” НЕМОБЕМ 
„R, STNELEE_|. OKALE 

WAWAAYWA 
E leio es SS 

ciowe. Elektrotera- į : 
pia, słońce górskie Mieszkanie Krów pięć rasowych 
djatermja. Mickiewi-3 -4 pokojowe po- pomorskich, młodych 
cza 12, róg Tatar-trzebne (może być: cząrno graniatych 
skiej 9 2i$ -8. Zwierzynieć, Antokol). wysoko cielnych 

W.Z.P__43 Zgłoszenie do adm. sprzeda folwark Mar- 
pp Słowa”. U: 

Dr. POPILSKI 77— ——— kūcie Wilno. 

     ROPHO | SPRZEDAŻ        
  

  

  

ŁU woo 

LYRK . 
ul. Wileńska 42, 
róg Mickiewicza. 

  

Godziennie wielki program atrakeyj 
Dziś walczą: Decyd. aż do rezultatu 1) Helczer contra Rasso. 2) Czikosz contra Pugacz, 3) Wali a 

Garkawienko. Pocz. o godz. 8 w. Bilety w kasie cyrku. Е APM 
+ 

  

Kino- = Najnowszy superszlągier Polski „MOGIŁA NIEZNANEGO ŻOŁNIERZA* Monument. dramat miłości i Itacį 
+ eatr „oliūs plg powiešci Andrzeja Struga. W rolach głównych Marja Malicka, Marja Gorczyńska, Halina Hiūlanickė Jerzy 
Wileńska 38. Marr, jerzy Leszczyński, jerzy Justjan. Akcja rozgrywa się w Krakowie, Warszawie, w Rosji, na Krymie, na 

froncie wojeBnym, wielotysięczne zastępy wojsk polskich i armji czerwonej. Dla młodzieży dozwolone. Każdy 
powinien zobaczyć. Ostatni seans o godz. 10,15 Ё 

с — : 
Dzisl Potężny £lm p. t. „ZDRADA* dramat osnuty na tle głośne; powieści „Koc'a Scieżka*. W rolach głów- 

moczowych, od 9 2, od 5-8 wiecz. choroby skórne i we- 
R neryczne. „Przyjmuje 

Kobieta-Lekarz 
od godz. 10 40 11046 рок. 
5-7 p.p. W. Pohulan- ul. J. Jasińskiego d. 7 

Mieszkanie | Pebylki 
ze _WSZe WYS. białej lilii i tulipanów 

do sprzedania Legjo- 
nowa 41. Rp 

  u JAG SE 
Ё DOKTOR RYCZNE, NARZĄ- 

DOW MOCZOW. 
od 12—2i Od 4-6, 
uł. Mickiewicza 24, 

tel. 277. 

W. Żar. Nr. 152 

L. GIRSBERK 
choroby weneryczne 
syfilis i skórne. Wil- 

lefon 557. Przyjmuje 
od 8 do 1iod4 do8. 

Br. Biumowiez 
Dr Hanusowicz choroby weneryczne 

Ordynator Szpitala “> > 
Sawicz, choroby skór- Ca:0d ji i ! 93102 
MEI weneryczne, Bo" WIELKA 21. 1106 
dziny przyjęć 5—7 pp. 

SREB Zamkowa 7—1 Le- 

  

  

g a 
n 

     

  

    

  

Kilka uczących się 

przyjmę na 

no, ul. Wileńska 3, e- proskiiwa 
cacja. Fortepian na 
miejscu, ul. Žakreto- 
wa 5-a, m. 10 (blisko 

sytilis, skórne. Przyję- g, codziennie prócz 

  

1 kanapa 
2 fotele i 6 krzesełek, 
obite gobeliną do 

sprzedania. Adres. Mi- 
ckiewicza Nr. 43. O 
————— 

dziewczynek 

stację. 
opieka. 

konwer- 

jmnazjum Nazareta- 
k). Žapisy Od 2-4 ь 
E AL ciny ziemi nad Wilją, 

dom drewniany 8 po- 

koi, ogród warzywny, 
park, łąka, sadzawka. 
Szczegóły: 

iedziel i świąt.) 
eonja Kontrymówna 

  

ska 128 u właścicielkiszkoły ludowej i za- 
Antokol- wa, 

  

Poszukuję į 
z rutyną wspólnika- ; Siužąca 

do wszystkiego z sa-czkę do prowadzenia 
modzielnem gotowa: biura podań z małą 

do sprzeda- niem potrzebna. Świa- gotówką albo z miesz- 
Posesja nia na Anto- dectwa 

kolu 2 i pół dziesię- Rzeczna 11 m. 5. 
wymagane.kaniem i maszyną. 

—o Pesiadam absolutnie 
-.. wszystko. Oferty pod 

„Uniwersal* do adm. 
  

RUDYNOWANA. pra PROW „10 
cowniczka biuro- 

b.   rciell & 20: WNE La Ido dolarów 

  

czenie światłem: Sol- Я i ych- | 
łux, lampa Bacha LEKARZE DENTYSU uczenicę na mieszka- 0-169£ wodowej poszukuje Payna ch 

(sztuczne słońce gór- nie: Odżywianie zdro- AEK aa ; Oo niany 0 1 mieszka- 
skie)i elektrycznością woz nz we. Produkty świeże EAT SEN a gy gada | niu 4-pokojowem ; 
(djatermja) +6FZ— RR ш3 7 1таідп‹ц. іпіогтаце' ' ' ;:гуя%іпо?с języka z kuchnią. Plącu : 

и Н tel 14-08 (połączyć н zi około 200 sąż. kw. 
Nftler-Dndrejewa 2 majątkiem” "—3%e POSADY S aneskies, I T4S| Dom HK Nas 

Dr. E. WDLFSDH Lekarz-dentysta 7 c Bory Sa: A ta“ Mickiewicza 1, 
weneryczne, _ moczo- Mickiewicza 4 powróć. Umeblowane wyzszy gz wać wi adresu: No- tel. 9-05. 

ciowe i skórne, ul. cija. —2pokoje do wyuajęcia Wosówcdanawiaado wie i OG E 

ileńska 7, tel. 1067. ГОО СО na cza: targów. Ul. El - rządcy _ Kościelna, Wł. Har- sek 
- LBL GRE CZE Zarzęczna 5*a"mh 2. onėma ochmistrzyni rng R OCE DORREGCh woli 

"GR ЛАО GB a LAN 
Doktór Medycyny аоаа Й omawasmm zza Wilna 0, Obszarze m: rea ewy 

SIDA NSE ornych grunt6w oko- ÓóżŻ M óżna. Zginę jeże- 
ŁUKIEWICZ AKUSZERKA į LETNISKA |: 1oo dziesięcin. Po- R E o e 
POWRÓCIŁ żądane osoby w W:€- sypyYwZRREEDAEMIAM | polski skład apte- 

choroby weneryczne, 
skórne i płciowe, ul przyjmuje od godz. 9 Karuskieniki. Pensjo-cje  Z poprzedniej | я ь eo 

Mickiewicza 9, wejście do" T. ! Місёіешіси nat „Orle Gniaz-stužby  konieczne, Įjoszukuję pożyczki PS 

z ul. Šniadeckich 1,46 m. 6. Niezamo4- Po“ Teresy Jundziti, Zgłaszać się w godzi” - do looo dol. na skiej. Mydło do 

pe od 1 2nym ustępstwa. Poganka 5. Ceny odnach 42 Wileńska jeden NSE: > Naa poły eż 

i od 5—7 p.p. — a Pa . dziennie. O- „ Apteka. = " ži 
P.P. —60S€ Z. P. Nr 638 zł. dziennie. 0-ZLS£ Р tku ziemskiego. Ofer-| Wa2% 48 zapach. 

н 3 ЕО 5 ЕЕЕ ЕЛЕ А ЕЛО ЕЛЕ СУ ЕЕ У ЕЛЕ oi 5, е 
wa pod X. —1 ios 

ukujemy 

ZNAKOMITE j KROJU i SZY- niewielkich ośrod- 
Kur kėw i folwarcz- CIA według] tg, 
praktycznej i lekkiejj ŚW .  zabudowa- 
metody. Ceny przy- Zs0Ć 0 Pit do 
stępne. Przyjmuje się BK Z Dom 
obstalunki i suknie, | M kiewic, AOC 
płaszcze i kostjumy, 1 ME iewicza 1, tel. 

według ostatniej mo- 200 zo 

MŁOCARIE 
MOTORY NAFTOWE 

Do p. Zygmunta 

w WILL 

poszła ną szmelc. + 
Wobec powyższego pozostaje mi 

tak dobrą maszynę. 

Majątek Teresdwór, 
poczta Wołkołata, 
Woj. Wileńskie, 0-9peE 
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z najlepszych materjałów, pierwszorzędne, długotrwał wyrabia 

Polskie T=wo Akumulatorowe, $. A. 
BIAŁĄ K|BIELSKĄ. 

Medal 
na Wystawie Radjowej 

RÓŻNE j WIELKOŚCI. 
czyszczące przewożne, czes kiej fabryki WICHTERLE 
i KOVARIK w Prościejow ie. 

fabryki MASSEY — HARRIS w Kanadzie 

o sile 1 i pół, 3, 4 i pół i 6 koni mech. 

poleca 

Lygmunt Nagrodzki 
w WILNIE. ul. Zawałna Nr 11-a. 

Na zapytanie W. Pana z przyjemnością donoszę, że nabyta w Jego 

składzie w r. 1909 czyszcząca przewoźna młocarnia WICHTERLEGO 

funkcjonuje u mnie przez 19 lat, nie wymagając żadnego remontu. 

> Przy zastosowaniu 7-io silnego motoru idzie lekko, wymłaca dużo 

i czysto, W sąsiedztwie mojem takaż młocarnia innej 

EMNZRZEKZWEO MZR 

ŚWIATOWEJ SŁAWY A 

AKUKAULATORY 
do radja 

wyjątkowo wykwintne, bardzo efektowne, długo- 
trwałe do samochodów 

bardzo solidne, bez szkody na wstrząsy, długiej żywotności, sta- 

łej pojemności, do telegrafów, telefonów, do siły Światła i t. d. 

W. Smiałowska Smm= AAS L starszym, referen- 

/ 

В 
m 

a 
m 

a 
Ё 
2 

В 
Dnia 3 lipca 1928 r. uw 

E Nagrodzkiego 

BR 
8 5) 
B 
2 

B 
fabryki dawno już 20 

tylko podziękować W. Panu za 

Z poważaniem 
(- ) Stanisław Oskierko. 

    

złota, srebra, brylan- 
tów i 

Mos przystąpic do 

przyjąć posadę. 
kształcenie 
kilkoletnia 
kancelaryjna. 
kilkotysięczna w go- 
tówce lub pap. wart. 
Adres w cdm.„Słowa* 

czny Władysława 

    

  

  

dy. Mistrzyni cechO- “L Tri 2 
wa „WŁADYSŁAWA”, Na Targi i Wy- 
Skopówka T 8. Dlaj stawę perfum w 
przyjezdnych mieszka* Le = Włady: > S т czny й 
nie zapewnione. 1 I sława Trubiłły Lu- 

| dwisarska 12 róg 
0 į Lauko B 

Še. ezpłatne. Perfumy 
szczędnośc na wagę 48 zapa- 

swoje ułokuj na 12; chów. 
proc.Gotówka twoja — cz 
jest zabezpieczona 
žole, srebrem i 
rogiemi kamieniami. 

RON TAU 74 Plac Katedralny, ul. 
Biskupia Nr 12, tele- Rze: GAY SKC 
fon 14—10. Wydaje Lunino Alis 

pożyczki pod zastaw —ygubiony kwit lom- 
Z Śerdowy (Biskupia 

różnych  to- *—q2) Nr [8056 unie- 
8 vPSE ważnia się. —o 

  
  m 

  

  
  

  

warów. 

gubiony weksel in 
blanco do sumy 
500 zł., podpisany 

przez Bazyla Rogulę, 
unieważnia się. 

"7 gubioną książecz- 
kę wojskową oraz 
kartę mobilizacyj- 

ną, wydaną przez PKU 
w Święcianach na imię 
Nikitor Czówałow, 

ewent. 74M* W m. Nowych= 
Wy- Święcianach „przy ul. 

Średnie, Święciańskiej 38, unie 
praktyka ważnią się. 

ХЕ Dn. 22 b. m. zgubiono 
legitymację wyd. przez 
Starostwo  Wileńskie 
w r. 1922 ną imię Mi- 

  

OSZCZĘDNOŚCI 
ulokujemy w każ- 
dej sumie pod 
pewne  zabezpie- 

„ _ czenie 
Wil. Bi ro Komi- 
sowo -' Handlowe, 
Mickiewicza - 21, 
tel. 152. 1-S19€ 

    

spółki 

о- $995 

i tamże. 

Kaas „Polonia“ nych: Jack Trenor, Lissi Arna, Max Maximilian i Louisa Waldera. Głosy prasy: „Potężny film, który pierw- 

    

  

A.Mickiewicza 22. | szy od dłuższego czasu osiągnał niezatarte wrażenie... ..Film ten jest pięk wielki, będzie pomnikiem 
sztuki filmowej... „„.Stanowczo winno się ten film widzieć gdyż należy do arcydzieł... Pocz' o g. 5.30, ost. 10.25 

Kima = Dzis! Najpotężniejszy film produkcji krajowej w|g powieści M. Mniszkówny -TRĘDOWATA“ dr, mai 1 
Teatr „Unia | akt. W rolach tytułowych: najwyższy szczebel Kunsztu artystycznego urocza Jisic: Smoss ala, 16: 

Wielka 30, Węgrzyn i inni. 
  

  

Miejski: Kinematograt 
Auilturaino-Ošwiatowy, 

i SALA MIEISKA 
ui. Ostrobramska 5. 

Od «mia 24 do 28 sierpnia 1928 roku włącznie będą wyświetlane filmy: MIŁOŚĆ UBOGI 
MŁODZIEŃCA* (Łowca posagowy) dramat w 10 aktach podług powieści й, e 

Ne Sero aaion Ravel. W rolach głównych: Wł.dzimierz Gajdarów. 
eleshaft. Akcja rozgrywa się na tle najpiękniejszych zakątków Francji: 

WNUCZEK* kom. w 3 akt. Orkiestra pod dyrekcjąp, Wł. ci 
m. 30, w niedziele i święta od od g. 3 m. 30 Począiek seansów od g. 6-ej, w niedziele i święta 

„Od g. 4-ej. Następny program: „WRÓBELKI w roli głównej Mary Pickford. 

  Oktawjusza Fenillet'a: 
Suzy Vernon i Maly 

ki an Nad program: „MIŁY 
Szczepańskiego. Kasa czynna od g. 5 

    —2 

Rejestr Handlowy. 
  

Olleński tyndykat Rolniczy 

p
 

Do Rejestru Handłowego Dział Sądu Okręgowego wciągnięto Wilno, Zawalna 9 | 
Ria» i CZ isy : : | 

ziai w dniu 26. VI. 28 r. dodatkowy. otrzymał wył: 
7988. Il A. „Władysław Nieciengiewicz i S-ka."  Siedziha y RE przedstawicielstwo i | 

spółki została przeniesioną na ul. Wileńską 15, w Wilnie. 
905 — VI 

w dniu 22. VI. 28 r. 
8311. LA, „Jankielewicz Liza“ w Dziewieniszkach, pow. 

Oszmiańskim, sklep spożywczy i galanterji. Firma istnieje od 
1903 roku. Właściciel Jankielewicz Liza, zam. tamże. 996—V! 

‚ 8312. 1. A. „Kapłan Szaja* w Dziewieniszkach, pow. Osz- 
miańskim, sklep manufaktury, galanterji, żelaza i spożywczy. 
Firma istnieje od 1912 roku. Właściciel Kapłan Szaja, zam. 

997 1 

_ 8313. I. A. „Karpel Rasia“ w Holszanach, pow. Oszmiań- 
skim, piwiarnia. Firma istnieje od 1925 roku. Właściciel Kar- 
pel Rasia, zam. tamże. 998 — VI 

8314. 1. A. „Kotler Abel* w Borunach, gm. Kucewickiej, 
pow. Oszmiańskim, piwiarnia ze sprzedażą zakąsek. Firma ist- 
nieje od 1927 roku. Właściciel Kotler Abel, zam. tamże. 999—Vi 

8315. I. A. „Kotler Berko* w Borunach, gm. Kucewickiej, 
pow. Oszmiańskim, sklep spożywczy. Firma istnieje od 1925 
roku. Właściciel Kotler Berko, zam. tamże. 1000 — VI 

8316. I. A. „Kowalewicz Walerjan* w Smorgoniach, pow. 
Oszmiańskim, restauracja. Firma istnieje od 1927 roku. Wła- 
ściciel Kowalewicz Walerjan, zam. tamże. 1001 — Vi 

„8317. 1. A. „Kowieński Iser* w Dziewieniszkach, pow. о- 
szmiańskim, sklep manufaktury. Firma istnieje od 1888 roku. 
Właściciel Kowieński Iser, zam. tamże. 1002 — VI 

w dniu 23.V. 28 r. a 
8319. I. A. „Kreczmer-Karczmer Nachama“ w Dziewienisz- 

kach, pow. Oszmiańskim, skład apteczny. Firma istnieje od 
1925 roku. Właściciel Kreczmer-Karczmer Nachama, zam. tam- 
że. 

8320. I. A. „Lew Chaim“ w Kucewiczach, pow. Oszmiań- 

skim, sklep spożywczy i drobnej galanterji. Firma įstnieje od 
1925 roku. Właściciel Lew Chaim, zam. tamże. 1004 — VI. 

8321. I. A. Lewin ja”"w Dziewieniszkach, pow. Osz- 
miańskim, sklep spożywczy i galanterii. Firma istnieje od 1926 

roku. Właścicielka Lewin Chaja, zam. tamże. 1005 — VI 

8322. I. A.„Lewin Icko* w Dziewieniszkach, pow. Oszmian- 

skim, piwiarnia. Firma istnieje od 1927 roku. Właściciel Lewin 
1006 — VI 

   

8325. |. A. „Lewin Mera" we wsi Stulgi, gm. Graużyskiej, 
pod. Oszmiańskim, sklep spożywczy. Firma istnieje od 1927 ro- 

ku. Właściciel Lewin Mera, zam. tamże. 1007 — VI 

— 7324. 1. A, „Lipkuński Kosze: w Daśwńaiszkach, pow. 0- Przedste- "IE JJ |] Gm” €"Elumie Sw 
szmiańskim, sklep spożywczy, galanterji i żelazny. Firma ist- wicieistwo Byćgoszczy: 
nieje od 1900 roku. Właściciel Lipkuński Kuszel, zam. tamże. 

1008 — VI 

8325. |. A. „Salomon Minikies” w Wilnie, ul. Jatkowa,16, 
sklep skór zwykłych. Firma istnieje od 1928 roku. Właściciel 
Minikies Salomon, zam. w Wilnie, ul. Św. Ignacego, 8. 

1009 VI 

  

  

BR 
as ZOZ PE SESONIĘY FE LE ЛО, Liczne referencje odbiorców 
8326. I. A. „Olkienicka Szyfra* w Dziewieniszkach, pow. ES 5 

Oszmiańskim, piwiarnia ze sprzedażą zakąsek. Firma istnieje # Wygodne warunki kredytowe. 

od 1924 roku. Właściciel Olkienicka Szyira, zam. tamže. Kii Okazowe maszyny wystawiamy we własnym lokalu, 
1010 — VI 

Dzia! A w dniu 25.V. 28 roku. dodatkowy. 
1176. III. A. „Sz. Rudomiński*, Wobec przekształcenia tir- 

my jednoosobowej na spółkę firmową firma: „Sz. Rudominski'“ 

zmienia się na: „Dom Handlowy SZ. Rudomiński — Wlašci- 

ciele Szloma Rudomin i Synowie, spółka”. Sklep żelaza i arty- 

kułów technicznych. Wspólnicy zam. w Wiłnie: Szloma Rudo- 

min — przy ul. Antokolskiej 78, Izrael Rudomin — przy ul. 

Archanielskiej, 3, Abram Rudomin — przy ul. Antokolskiej 78 i 

Samuel Radomin — przy ul. Zawalnej 28. Spółka firmowa za- 

warta na mocy umowy z dnia 7 maja 1928 roku na czas nie- 

określony. Zarząd należy do wszystkich wspólników. Umowy, 
weksle, zobowiązania i plenipotencje w imieniu spółki podpisu- 

  
byki men Lanza- Mannheim | 

„I-80Ł€ i 

traktory Lanza „EROSSBULDOG o mocy 22/28 

na ropę, 

oraz młocarnie LANZA parowe i moto- 

na wojew. Wileńskie i Nowogródzkie 

poleca 

niezmiernie oszczędne i prostej konstrukcji 

Do nich pługi — EBERHARDTA 

rowe.   
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MIEMENERER 

Sp. Akc., dawn. Kujawski, Milewski i S-ka. 

Zarząd: L U B L I N, Foksal 25. 

Fabryki w Lublinie i Żywca 
Biuro sprzedaży i skład fabryczny: 

Wilno, Ssfrabramska 29, Isiciun 13—10, 
Budowa i przebudowa młynów zbożowych, WYTWÓR- 
NIA wszelkich MASZYN MŁYŃSKICH według najnow- 
szej techniki, KAMIENIE FRANCUSKIE i SZTUCZNE» 

MOTORY ROPOWE, NA GAZ SSANY, MOTORY 

ELEKTRYCZNE i MOTORY DIESLA z gwarancją eko= 

nomicznego zużycia ropy, MŁYNKI PRZENOŚNE, 

TURBINY WODNE syst. FRANCIS'A, TURBINY WIA- 

TROWE, TRYJERY, kompletne urządzenie elektrowni 

i dostawa wszelkich maszyn elektrycznych. Maszyny do 

WYROBÓW BETONOWYCH i CERAMICZNYCH. Bu- 

dowa OLEJARNI. MŁOCARNIE PAROWE. MASA DO 

NALEWANIA KAMIENI MŁYŃSKICH. 

    

  

Specjalna fabryka TARTAKÓW i MASZYN do OB- 

RÓBKI DRZEWA najnowszej konstrukcji, przewyższają- 

cych wyroby zagraniczne. 

Na żądanie wizyty inżynierów. 

Prospekty i kosztorysy bezpłatnie. 
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ul. Ostrobramska 29, 

BAASSESKEBZNCE 

KONCERTY! a Targach Późna, -- Pawilod głÓWnY. 
codziennie od godz. 4- 6 na fortepianach 1 piani- 

nach. Gra prof. muzyki Anna Zankiewiczowa i in- 

ne siły artystyczne. [nstrumenta najnowszej kon 

strukcji, o niezrównanych tonach, gwarantowanej 
jakości. Ceny reklamowe. 

    

Wilno, ul. Niemiecka 3, m. 6. 
  

zapewniona. 

chaliny Arochowskiej, ją każdy ze wspólników samodzielnie pod stemplem firmowym, 

zaświadczenie obywa” jąkoteż każdy z nich samodzielnie prowadzi sprawy spółki w 

Internat telstwa i metrykę uro- instytucjach sądowych i administracyjnych oraz otrzymuje 

dla uczni. Opieka, dzenia-- unieważnia SIĘ wszelkiego rodzaju korespondencję zwykłą, poleconą i warto- 

pomoc w naukach —0 ściową, wpływającą na imię firmy i otrzymuje i J e Ya 
PE 1053 — VI 

  Uniwer- ry koleją żelazną. 

Na składzie stale wielki wybór nowych i używanych 
instrumentów 

PSURGB KOGEOE BI MUST TC BETA B EDIT S GITIS E KTS B SDI RTAS 

  

sytecka 4-6 Swięto- IM 2 MA mA 12 EA ZA A NA CA AA MA FM SZA LIROLEUM į DYWANY krajowe i zagraniczne 

na Targach Wschodnich—!926 r. 

złofe—dyplomy: 

zł o t y rzecka. | 0-190994 WĘGIEL opatowy, kowalski i drze- 
AE wny. 

WR. P KOKS z Kopalń Górnośląskich z 
„ Pożyczki dostawą własnym taborem z książkami 

niskoprocentowe w każdej ilości. cznemi Władysława 

  

  

  

  

załatwia szybko 

  

Wszelkie materjały budowlane, jak to* 

  

URL Li 

Igubiona 2ostala teczka 
i notatkami 

Uczciwego znalazcę proszę © odnie= 

BERATĘ meblową, stołową i inną 

BREZENE nieprzemakalny i plandeki 

KGBELINY ao mebli i drillich do materaców 
SKODNIK! kokosowe i jutowe 

statysty- 
Studnickiego.   
       

  

; i iedni i Mae Wil. Bi i : Ro aa w. Paryżu, we Prankarie_n/L, Wieni, Chicago I @ Es alias |] kat ol tei dust Šie eo aim ow Й | WOJKOK i Gz 
PRZEDSTAWICIELSTWO ickiewicza 21, ipiecowe p O le c a. p a i tj WYCIERACZKI do nóg 

S : tel. 152. н A, д 
skład fabryczny warsztaty Paparacis fachowe ładowanie p Ea A 8 D. K. K. Zdanowski i S-ka =. obzsinsab KALOSZE, ŚNIEGÓWGE Ё 

akumulatorów. Nn NA ста Н i = i inne wyroby gumowe 
MBardzo tanio prze-B Wilno Mickiewicza 34. Tel. 370. в Р : ER i in 

MICHĄŁ GIRDA 8 | pisujemy szybko i | eye amiońaa< a iileńska Rgeneja Reklamowa S 8 poleca wyłącznie po cenach fabrycznych 

elektrotechnik, b. technik i rewizor akumulatorów w P.T.A. ach ea dż ° sa # в SR Dy klausa 8 W ILDSZTE N | 

Wilno, Szopena 8. Wil Biuro Komi- в цу iai ios © 
Gie dl Fi Wilno, Wielka 14. Telef. 12-34. Og 3 

Informacje, porady fachowe, kosztorysy bezpłatnie! Miakiegiczać w 8 — Najdogodniejsze warunki. — sa WILNO, Rudnicka 2. RA 

EI TT EZR wcze EP „tel. 152. „I-029E 1 © Zuszanusasszzanasnzi Gunancza FARO : оЩ 

      

Plywający Uniwersytei. 
Na okręcie płynącym dokoła świata 

odbywają się normalne wykłady i se- 

minarja. 

Ameryka, która jest jak wiadomo, 

krajem wszelkich najnieprawdopodo- 

bniejszych możliwości, wymyśliła sen- 

sacyjną nowość, a mianowicie t. zw. 

„Floating University", t. j. pływające 

uniwersytety. Na czas trwania seme- 

stru wynajmuje się okręt i załadowuje 

się doń profesorów, uczniów i wszy- 

stkie potrzebne rekwizyta naukowe. 

Na tym to okręcie, który płynie spo- 

kojnie dokoła świata, odbywają się 

zupełnie normalne wykłady i semina- 

rja uniwersyteckie. : 

W ubiegiym roku taki Floating U- 

niversity pływał na okręcie „Ryndam“, 

w. tym roku celom tym służyć będzie 

  

okręt „Aurania”. Dla dostosowania 0- 
krętu do roli wyższej uczelni nie prze- 
prowadza się na nim żadnych specjal- 
nych zasadniczych zmian. Na pokła- 
dzie, przy-pomocy kotar, lub przenoś- 
nych ścian, urządza się salę wykłado- 
wą. Przy złej pogodzie taką salę z po- 
kładu przenosi się w jakieś inne odpo- 
wiednie na okręcie miejsce. Proieso- 

rowie i studenci sypiają, iak wszy- 

scy zwyczajni podróżni w kajutach. * 
„International University  Gruise 

Inc.“ zapowiada, iż we wrześniu b. r. 

rozpoczyna się nowy semestr uniwer- 
sytecki na okręcie „Aurania”. Prezy- 

dentem, czyli ściśle mówiąc rektorem 

tej „pływającej wszechnicy”* będzie 

dr. Butscher, który w tym celu wziął 

urlop z zajmowanego przez niego sta 

nowiska prezydenta państwowego za- 

kładu dla kształcenia nauczycieli w 

Kansas. Amery..a jest wielka. W pozo- 
stałych 22 stanach niezbyt wiele sze- 

    
    

  

W 
roka publiczność wie o zakładach w 

Kansas. Ponieważ zaś studenci i ich ra 
dzice pragną być poinformowani, kim 

jest człowiek, który od września bę- 

dzie rektorem „pływającego uniwer- 

sytetu*, komitet organizacyjny tej u- 

czelni rozsyła prospekty z dokładnemi 

wiadomościami o kwalifikacjach d-ra 

Butschera. 
Podobnych informacyj udziela ko- 

mitet również w sprawach wszystkich 

innych profesorów, z których każdy 

jest „specjalistą”: jeden jest wybitnym 

historykiem i wykładać będzie dzieje 

nowożytne Europy i Ameryki. Drugi 

ma specjalną zdolność w nauczaniu ję- 

zyka angielskiego, czwarty wykładać 

będzie języki romańskie, inny znów 
mistrz pouczać będzie studentów o a- 
ktualnych problemach  Japonji i t.dź 
it d. : 

Narazie istnieje w Ameryce jeden 

tylko taki pływający uniwersytet. W 

  

  

jbliższej przyszłości powstaną nie- 
chybnie nowe, wobec tego, że prowa- 
dzoną jest energicznie reklama dla po- 
pularyzowania idei „pływających uni- 

wersytetow“. Reklama ta urządzona 
jest w zupełnie specjalny sposób. Zwró 

cono się mianowicie do rodziców tej 

młodzieży, która kurs uniwersytecki 
przebyła w ub. roku na okręcie „Ryn- 

"dam" z prośbą, aby zechcieli nadesłać 

listy, pisane przez synów i córki, ucz- 

ni i uczennice pierwszego pływające- 
go uniwersytetu. Listy te rozsyła się 

obecnie w rozmaitych kierunkach, a 

wrażenia, opisywane, w nich przez da- 

wnych uczestników „pływających kur- 

sow“, stają się zachetą dla nowych. 

Studenci i studentki amerykanscy, 

są młodsi od naszych europejskich, 

dlatego też i listy ich mają w sobie pe- 

wną dozę dziecinnej naiwności. W każ 

dym razie dają one pojęcie o tej nowej 

formie studenckiego życia. 

   
         

czem miastem, nie może jednak wyjš | 

z podziwu, iż posiada ona tylko I i 3, 

piętrowe domy, i że ulice są tak żie | 

jedna z b. uczenic „pływającego 

uniwersytetu pisze: 
„Sypiam prawie codziennie na po- 

kładzie okrętu, co sprawia mi ogrom- 

ną radość. jest mi tak dobrze, że tru- 
dno mi nawet pomyśleć o zwyczajnem 

łóżku w zwyczajnej sypialni. Mam du- 

żo świeżego powietrza, a przed zaśnię- nam żadnego rozczarowania. Są tu na-. 

ciem mogę swobodnie wpatrywać się prawdę jak w bajkach, złote wieże pod 

w wygwiażdżone niebo. „Czuję się błękitnem niebem, wysadzone koszto- 

zupełnie szczęśliwa”. wnymi kamieniami i wspaniałe królew- 

W innym znów liście znajduje się skie pałace, król i urocza miła królo- 

krótki opis postoju w Japonji, do któ- wa. Tylko słonie nie są tak białe, ja- 

rej zawinął „pływający uniwersytet": keśmy je sobie wyobrażali”. 

„Największem dla nas zdarzeniem „Pływający uniwersytet" . poza 

była wycieczka na św. Górę Fujaja- kształceniem studentów spełnia rów- 

ma. Wyszliśmy w ośmiu, lecz sześciu nież drugą rolę, a mianowicie zbliża 

tylko przybyło do celu. Wspomnienie do siebie rozmaite nieraz wrogie rasy, 

tej wycieczki pozostanie wśród nas na w sposób bardzo łatwy, prosty i „bez 

całe życie”. bolesny". 

wybrukowane. 
Laura z Yaggy pisze z Syamu: 

zadziwiająca Rzeczą najbardziej 

w Syamie jest iakt, iż nie przyniósł 0 

    

  

sk Wydawca Stanisław Mackiewicz. Redaktor odpowiedzialny Witold Woydylio.. 

Inny znėw student amerykaūski 0- ; 4 

pisuje swym rodzicom wrażenia z Ra- bk LŠS są 

guzy. Zachwycony jest tem malowni- Ar 

Drukarnia „Wydawnictwo Wiłeńskie'* ul. Kwaszelna 23. | 

›


