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Niesieniem do domu

granicę 7 zł. Konto
sprzedaży

4, otwarta

detalicznej

czekowe

N-ru

jednezepismwarszawskich

mieszcza

z nim

za-

wywiad:

Pierwsza rzecz, czy wolno wieco pana prezesa sprowadza do

dzieć,

243, administra cH

redakcji

4 zt. |

20 groszv.

228,

drukarni

Przybycie

|
į
|

Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem,
5
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Kelinga

do

Ratuszowa

nasz organizm
radykalnie

R

—

W jakich

pismach

p.

prezes

pracuje?
— Zasadniczo jestem ekonomistą
i publicystą. Piszę w wieli
pismach,
gdyż
unikam
partyjnošci.
Głównie
pisuję do „Mus Ritojus* (Nasze Jutro). Jest to najpoważniejszy tygodnik
na Litwie. Liczy do 100000 nakładu.
Nadto pisuję w „Lietuvos Aidas* i w
„Lietuvos Ukis*
(Gospodarstwo
litewskie).
—
Pragnąłbym
dowiedzieć
się
czegoś o życiu
artystyczno-kultural-

50 proc.

drożej.

Ogłoszenia

państwowy,

usunięta!

ma

Oto

być

ostatnia

wiadomość, którą nam prasa przynosi w postaci wspólnej deklaracji Prezesów dwuch organizacyj
rolniczych

Wogóle

nasze

ostatnich
i rozwija

latach bardzo się rozwinęło
nadal.
Niemniej bujnie roz-

wija

życie

się malarstwo.

mieliśmy
około
cych na wysokim

kulturalne

W

zeszłym

w

roku

15 wystaw,
stojąpoziomie
artysty-

cznym.

— A jak
przedstawia
gospodarcze Litwy?

Ekonomicznie

się

życie

znajduje

się

Litwa w stanie normalnym.
Urodzaj
będziemy mieli niezły, wbrew przepowiedniom niektórych pism. Najlepiej
udoskonalamy rolnictwo.
Rozwijamy
gospodarstwo mleczne. Przemysł natomiast mamy słaby. Brak nam bogactw

mineralnych.

przemysł

tkacki,

scowego

rynku)

Mamy

nieznaczny

żelazny

(dla

miej-

i skórniczy.

— A jak znajduje
gdzie jest życie tańsze:

pan
prezes,
u nas czy na

Litwie?

:
Utrzymanie

tańsze jest

droższa

twie, manuiaktura

na Li-

wszakże.

Korzystając z rolniczego charakteru
naszego kraju,
wywozimy
zagranicę

produkty gospodarstwa

rolnego, jak

nabiał, mięso i t. p. Sytuacja
darcza u nas poprawiła się
znacznie. Przedewszystkiem

ne było wystąpienie z taką propozycją do innych mocarstw
tu przez mocarstwa, które pierwsze mają go podpisać.

Sprawa
Nadrenii Wwciąż
leży
p BERLIN. 24.8. ITEM
Gląż
z By
wia

głosy

prasy

bardzo

kredyt.

— Co sądzi pan prezes o sporze
polsko-litewskim?
— Uważam
osobiście,
że gdyby
nawet konferencja polsko-litewska do-

szła

była do skutku, czy

lewcu czy w Genewie,

to w Kró-

to jednak nie

osiągniętoby
pozytywnego
wyniku.
Sprawa wileńska jest zbyt zawiła, żeby ją można było załatwić w krótkim
czasie.

Nie sądzę też, żeby

dzeniu

Ligi

litewski mógł

na

Zgroma-

Narodów spór polskoukoń-

być definitywnie

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
kowa

i do

udaje

Lwowa.

Pobyt

się do Kraswój

Polsce oblicza na kilka tygodni.

s=

paryskiej

w

w

sprawie

ewakuacji

vasa, nazywającego rzeczą niewskazaną
ności Chamberlaina.
cusko

Prasa prawicowa

z dużym

- angielskich

sprawie

dla akcji

w

niemieckiej

Nadrenji.

są bardzo

Niemcom
sprawy

omawia

Francja

na sercu

Nadrenji w czasie nieobec-

rozwój rozmów

„Deutsche

złe gdyż

po ratyfikacji pak-

„D
niezadowoleniem notuje i omaNadrenji i ostatniego komunikatu Ha-

omawianie

sceptyzntem

dopiero

Tages

Ztg“

ni emiecko

stwierdza,

nie jest skłonna

do

- iran-

że widoki

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 odbyciu w Paryżu dyskusyj nad kwestiami, które leżą Niemcom najbardziej na sercu.

Streseman
BERLIN.

24.8.

nie pojedzie

(PAT).

Jak donosi

na Skutek opinji lekarskiej zaniechał
Narodów.

do

prasa, niinister spraw

projektowanej

zagranicznych

podróży

do Genewy

Program

Stresemann

na sesję Ligi

uraczysiości, koronacyjnych Achmeda

WIEDEŃ. 24.8. (PAT). Dzienniki wiedeńskie donoszą, z Trianu, iż prezydent Achmed Żogu powrócił wczoraj do Trany gdzie będzie uczestniczył
w posiedzeniu,
królem.

na

którem

zostaną

ustalone

szczegóły

skiego Tow. Kółek Rolniczych w Poznaniu, Małopolskiego Tow. Rolniczego we Lwowie, zrzeszających 141,390
członków. P. p. A. Jura, W. Czartoryski, Nowak,
K. Fudakowski,
W.
Przedpełski, M. Chłapowski, F. Wid-

koński, Olewiński,

proklamowania

go

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

Esden-Tempski

sąsiedniemi,

nowoczesną

organizację

państwa,

Zaginieni lofnicy szwedzcy

skuteczne

Gńnalezieni

Turauskasa

Z Kowna donoszą: Redaktor naczelny „Rytasa* Turauskas po odbyciu
2-tygodniowej kary w obozie koncentracyjnym w Wornianach, został zwolniony

do Kowna.

i powrócił

Ucieczka kapifana na swym sfafku

Z Kowna
Purmanń

donoszą:

nie mając

Kapitan

zamiaru

statku

uiszczenia

litewskiego

się z długów,

„Lydis*

w

wynoszących

Kłajpedzie
22.000

li-

tów, wypłynął na morze nie przestrzegając „żadnych formalności i nie powiadamiając

o tem władz przełożonych. Obecnie statek znajduje się w Gdańsku.

Bihrzymi
Z Mińska

donoszą:

rełoje. Dwupiętrowy

W

budynek

pożar

nocy

w Niegoreloje

z 20 na 21 sierpnia wybuchł olbrzymi

sielsowietu

i punkt

weterynaryjny

spaliły

pożar w

Niego-

się kompletnie

ze wszystkiem, co w nich było. Ogień strawił wszystką majętność pracowników sielsowietu. 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.
iż miało tu miejsce podpalenie.

„_

„SIMLŁA.

Straty

przewyższają

30.008

rubli

Są

pewne

poszłaki,

W indjach nie chcą Komunistów
24.8, (PAT). Rząd indyjski przygotował projekt ustawy, dotyczącej

tów bolszewickich, którzy

beda. ausiai dać.

as

naležytego zachowanie

agen-

Ie KlniE

niści będą mogli być deportowani z rozkazu generał - gubernatora. Komuniści, których
postępowanie uznane będzie za nieodpowiednie, będą mogli być aresztowani
na więzienie do 12 miesięcy oraz znaczne kary pieniężne.

i skazywani

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.

T-wa

Parowóz oraz trzy wagony zostały zniszczone. Przerwa w ruchu spowodowana katastrotą trwała przeszło 2 godziny.
Przyczyna katatastroty nie została ustalona. Na miejsce wypadku wyjechały władze sądowe, kolejowe i policyjne.
й

„Ruch*.

POW.-—Rynek ©.

WILEJKA POW.—ul. Mickiewicza 74.
WARSZAWA—T-wo Księg. Kol. „Ruch“.
WOŁKOWYSK—Kiosk B. Gołembiowskiego

cyfrowe

i tabelowe

o 25 proc. drożej.

Za

dostarczenie numeru

działalność zarówno państwa,
jak i
Społeczeństwa rolniczego w zakresie
Oparta bęzagadnień gospodarczych
dzie o zasadę jedności rolnictwa, solidarności interesów wszystkich rolni:
posiadaków bez różnicy ich stanu
do osiągnięcia
nia i dążyć będzie
zwiększonej
produkcji
wszystkich

warsztatów

rolnych.

(Podkreślenie

autora).
Deklarację o połączeniu
polskich
organizacyj rolniczych na terenie całego państwa opozycyjna prasa lewicowa
przyjęła
wrogo,
zaznaczając
wielkie niebezpieczeństwo, które grozi 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, konsumenta,

a więc i

zjednoczona

klasy

robotniczej,

organizacja

taka

rolnicza ma

swoje zarówno ujemne, jak

też

do-

stronach

dodatnich.

Całą sprawę znów

obrony państwa hasła,

rzucić

nowo-

20gr

Przyjazd premjera KBarfla i odjazd ministra Zaleskiego.
WARSZAWA,

24. VIII. PAT. Dnia

24 b. m. o godz.
22 min. 40 przybył pociągiem paryskim do Warszawy p. prezes
Rady
Ministrów prot.
K. Bartel wraz z małżonką. Na dworcu powitali zp. Premjera
członkowie
gabinetu z zastępcą prezesa Rady ministrów ministrem skarbu Czechowiczem,

ministrem

spraw

zagranicznych

Zaleskim oraz ministrem kolei Kiihnem na czele, członkowie
korpusu
dyplomatycznego na czele z ambasadorem Francji Laroche, obecni w Warszawie
posłowie
Rzeczypospolitej,
oraz szereg wyższych
urzędników
wszystkich resortów państwowych,
jak
również przedstawiciele sfer politycznych 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. Bartlem na czele.

Powrót

posła Patka

z Mos-

kwy.

datnie strony, o czem tu jednak nie
będziemy pisali”, już jednak
20.VIII *
MOSKWA, 24—8. Pat. Poseł polski
w Moskwie, Patek, wyjechał
do
w artykule „Jeszcze w sprawie jednoWarszawy.
litego frontu
rolników*
nie dotrzy:
muje danego słowa i wylicza
tylko Min.
Kwiatkowski powrócił
ujemne strony, nie wspominając
o
z Gdyni.

cym

rolniczemu

dowodowego

24. Viit 28.

czesne i jedynie słuszne hasło: „Rołnik dla ziemi!*,
co przetłumaczone
na język życia codziennego, oznacza,
iż w nowoczesnem
państwie
każdy

P." minister
przemysłu
i handlu
inż. Kwiatkowski powrócił po kilkodniowym pobycie w Gdyni, gdzie zapoznał się szczegółowo z postępem
robót przy budowie portu.

Przyjęcie u min. Knolla
linie,
BERLIN,

w Ber-

24.VIII. PAT.

W

dniu

wczorajszym poseł polski w Berlinie
p. Romaa Knoll podejmował u siebie
członków delegacji polskiej na kongres
rojnik powinien zrozumieć, iż jest on pisać
„Robotnik”*,
monopolizujący unji międzyparlamentarnej oraz przedprawdziwym i istotnym pracownikiem' opiekę nad klasą robotniczą, a i że- stawicieli prasy. Wieczorem odbył się
w wielkich salach koło Ogrodu Zoolospołecznym, dźwigającym wielki obo- rujący na brakach aprowizacyjnych.
bankiet, wydany
wiązek, aby ziemia jego dała możliJeżeli chodzi o stronę ujemną, to gicznego uroczysty
przez rząd Rzeszy na cześć uczestniwie największy
płon,, potrzebny dla egzystuje ona dla obu odłamów
w
ków kongresu.
zbiorowości ludzkiej.
postaci wyrzeczenia się w większym
Dążenie do jednolitego frontu rol- lub mniejszym stopniu
swych
osoOdznaczenie weferana 2 1853 r.
niczego ma
poza sobą już całą bo- bistych klasowych interesów. W noMinister pracy i opieki społecznej
gatą przeszłość. Już w czerwcu 1924 woczesnem jednak państwie
czy to
udekorował
r. na Kongresie Rolniczym, składają- dla względów
aprowizacyjnych,
czy dr. Stanisław Jurkiewicz
krzyżem oficerskim „Odrodzenia Polsię z przedstawicieli

obu

odła-

popie-

lot translantycki, widziany był nad morzem Grenlandzkiem, została przyjęta z radością
przez rodzinę Hassela. Wiadomość ta n ie została potwierdzona.
,
Jedenz radjoodbiorców amatorów w Chicago oznajmił, że przejął wiadomość radjową, stwierdzając, iż samolot Hassela zmuszony był wczesnym rankiem w ubiegłą
niedzielę do opuszczenia się z powodu złego dopływu oliwy.

Zwolnienie

STOŁPCE--Księg.

ŠWIECIANY

zapominając, iż „właśnie
z punktu
państwowego i klasy robotniczej” należy popierać tylko zszeregowane rolnictwo, zastosowujące
metody
swej
pracy dla celów państwowych, w których interesy miast, a więc klasy ro
botniczej i inteligencji pracującej stoją
na pierwszym planie. Tu właśnie jest
ta dodatnia strona, o której nie chce

mów wyniesiona została rezolucja o
ranie rolnictwa i przemysłu.
połączeniu się w jedną wspólną orgaPo ogioszeniu tej proklamacji Achmed Żogu złoży przysięgę na ręce nizację.
Rezolucja ta, nie znajdując
dostojników kościelnych katolickich, prawosławnych i mahometańskich.
odpowiedniego podłoża w Centralach
Warszawskich,
toruje sobie : drogę
kof do bieguna południowego
WIEDEŃ. 24.8. (PAT). De dzienników donoszą z Nowego Jorku, że dzielnicowo,
wykazując
największe
ekspedycja Byrda wyrusza do południowego bieguna w najbliższą sobotę. zrozumienie w dzielnicach kresowych,
Skłaądać się będzie z 31 osób. Narazie wyprawa wyruszy na pokładzie paronajbardziej potrzebujących
jednolitej
wca „City or New York*, który wyjeżdża do Nowej Zelendji, stamtad we.
akcji
rolniczej.
Pierwszy
przykład
dewrześniu Byrd wyruszy w daiszą dregę do bieguna Południowego.
iinitywnego zlania się daje Pomorze.
Pozatemn 27 września 1926 r. odbywa
TOLEDO. 24.8. (PAT). Reuter podaje, że jeden, z tutejszych operatorów radjosię w Wilnie zjazd obu odłamów rolwych twierdzi, iż w ciągu dziesieciu minut prowadził rozmowę przez radjo z zaginionyniczych, zwołany
przez
Organizację
mi lotnikami szwedzkiemi.
Zachowawczej
Pracy
Państwowej,
na
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 którym to zjeździe zapada
jednogłooświadczyć na zapytanie, że są cali i zdrowi. Potem głosy stały się niezrozumiałe,
- śna uchwała wspólnego frontu rolniodebrać można było jedynie następujące zdania: Nie mieliśmy mięsa od wczoraj, oraz
czego.
W roku bieżącym następuje
„staraliśmy się wejść w ciągu nocy z jakąkolwiek stacją radjową, prosimy przyspieszyć".
połączenie
pomiędzy
organizacjami
NOWY
JORK. 24.8. (PAT). Wiadomość, jakoby samolot szwedzki, odbywający
państwawi

PINSK— Książnica Polska St. Bednarski.
POSTAWY—J. Wojtkiewicz—Rynek.

i *się rozdmuchuje z punktu klasowego,

Sypniewski,
jako przywódcy
dwuch
grup rolniczych, chodzących
dotychczas oddzielnemi
drogami
stoją w
jednym zwartym szeregu,
by spole-

czeństwu

Genewy

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

gospo-

ostatnio
potaniał

!

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

nem Litwy?

— Żywo rozwija się u nas literatura. Ze starszych pisarzy dużą
poczytnošcią cieszą się: Majronis, Lira,
Tumas, Kreve Mickiewiczius, z młodszych
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. wysoko,
Z uznaniem
wyrażają się o nim
przyjezdni.
Ostatnio ogromnie chwalił go przedemną p. Hołówko.
Poza
tem
jest kilka teatrów
prywatnych.

<

28.

CENY OGŁOSZEŃ: Wiersz milimetrowy jednoszpałtowy na stronie 2-ej i S-ej 30 gr. "Za tekstem 10 groszy
Kronika reklamowa lub nadesłane 40 gr. W n-rach świątecznych oraz z prowincji o 25 proc. drożej. Žagraniczne

Największa choroba, bez przesady
rzecz
można — gangrena,
od
pierwszych
dni odrodzenia tocząca

Europy

St. Michalskiego.

Wileńska

OSZMIANA—Spółdz. Księg. Nauczyc.

|

!

Polski?
— Jesteśmy sąsiadami.
Pomimo
Po powitaniu dostojnych gości przez preiekta, mer wręczył Kelicgowi p. p, Kazimierza
poważnej kontrawersjj
w
dziedzinie
Fudakowskiego i
złote
pióro,
przeznaczone do podpisania paktu( oświadczając, że pakt antypolityki międzynarodowej powinniśmy
wojenny stanowi realizację obietnicy, uczynionej kómbatantom
wszystkich Wiktora Przedpełskiego o połączeniu
starać się wzajemnie poznać.
Wskuorganizacyj
rolninarodowości,
że
walczyli,
ażeby
zapobiedz
raz
na
zawsze
powrotowi
wojny. się «naczelnych
tek nieznajomości
obopólnych
stoO
godz.
7.35
Kelłog
i
Mackensie
odjechali
do
Paryża.
czych.
sunków polskichi litewskich
popelPARYŻ. 24.8. (PAT). Kellog
i Mackensie - King pr zybyli tu o godz. 10 min. 15.
Z jednej strony
„Polski Związek
niamy szereg błędów.
Do
prasy liPopołudniu Kellog złożył wizytę
Briandowi a jutro zamierza przyjąć dziennikarzy.
tewskiej
i polskiej
przedostaje
się *
W związku z uroczystością podpisania paktu, potępiającego wojnę, rozpoczęły się Organizacyj Kółek Rolniczych",
obejjuż w Paryżu przygotowania celem udekorowania i iluminowania gmachów rządowych
moc
'nieprawdziwych _ wiadomości.
mujący:
Centralny
Związek
Kółek
i prywatnych.
Przyjechałem, aby zawiązać kontakt z
PARYŻ. 24. (PAT). Dziś przed południem Briand odbył 40-minutową Rolniczych, Centralny Związek Osadprasą polską, jak również, aby poinrozmowę
z Keltogiem.
ników, Małopolskie Tow. Rolnicze i
formować
się
od oculos o stanie
Ziednoczenie Związków Kółek
i Orekonomicznym Polski.
W
pierwszej
sprawie miałem już konferencję z preganizacyj
Rolniczych Ziem Wschodzesem związku syndykatów
polskich,
nich,
skupiające
wspólnie
305.000
* p. Zdzisławem Dębickim, który przyBERLIN. 24.8. (PAT). Prasa berliūska w depeszach z Nowego Jorku i z Londynu
członków,
a
z
drugiej
—
„Związek
donosi, że nazajutrz 2 podpisaniu paktu Kelioga przedstawicielstwa amerykanskie za
rzekł mi jaknajdalej idącą pomoc w nagranicą zaproponują
43 państwom przyłączenia się do paktu.
Polskich : Organizacyj
Rolniczych
w
wiązaniu stosunków z polskiemi dzienPodobna propozycja ma być postawiona również we wtorek także i Rosji lecz nie
nikami. Jutro mówić będę z
preze- Re przedstawiciela Stanów Zjednoczonych, ale przez przedstawiciela francuskiego w Składzie Centralnego Tow. Rolniczego
sem syndykatu dziennikarzy warszawй
wie.
w -Warszawie,
Pomorskiego
Tow.
Dzienniki berlińskie komentują tę zapowiedź podnoszą, iż początkowo przewidzia
skich p. Witoldem Giełżyńskim.
Rolniczego w Toruniu, Wielkopol-

.

N.-ŚWIĘCIANY—ui.

Rolnik dla ziermni!

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 cywilnych i wojskowych z preiektem, merem, wiceprezesem linji transłatyckiej
oraz sztabem krążownika amerykańskiego, na którym Kellog odbędzie dro-

ge powrotną.

NOWOGRÓDEK—tKiosk

GRODNO
Księg. T-wa „Ruch“
HORODZIEJ—K. Smarzyński.
IWIENIEC-—-A. Ossoling.
KLECK-—-Sklep „Jedność.
LIDA—ul. Suwalska 13.

NIEŚWIEŻ—ul.

262

A, Łaszuk

‚

Dookota paktu Kellog0

Warszawie

Przed kilku
dniami
przybył
do
Warszawy prezes Syndykatu dziennikarzy litewskich,, dr. Juczas
Purickis.

3. Telefony:

lub z przesyłką pocztową

r Pilis
kis w

9 do

w PKO. Nr 80259.

pojedyńcze go

cena

ARES

od

Szeptyckiego

BRASŁAW —Ksieg. T-wa „Lot.
DUKSZTY—ul. Cien. Berbeckiego W. Surwiłło.
GŁĘBOKIE—ul. Zamowa, W. Włodzimierow.

mię

klasom,

zamienione

oddające
być

zie- Ski mecenasa

muszą

hasłem „rolnik dla ziemi!* Ta prawda
życiowa, zrozumiana już dzisiaj
najdokładniej przez ludzi żyjących z pracy rąk, musi
być przewodnią
ideą
państwa i pomawianie o „bezprogramowości jedynki* przez
odłamy
Iewicowe jest albo zwykłą demagogją,
albo niedorozwinięciem
państwowogospodarczem.
„Robotnik“, który w artykule „Komu zawdzięczamy ujemny bilans handlowy* tak pochopnie
podchwytuje
słowa p. Dawey'a o konieczności
usprawnienia produkcji
rolniczej,
widocznie nie orjentuje się, iż przy
dwuch frontach rolniczych usprawnienie produkcji jest rzeczą niemożliwą.
rolniczemi we Lwowie i Krakowie,
Fotografję podrażania produkcji znajwreszcie
Nowogródczyzna
«wynosi dujemy na Wystawie Wileńskiej, gdzie
rezolucję o potrzebie iuzji. Ten spo- produkcję mieczarską, znacznie już na
Wileńszczyźnie i Nowogródczyźnie zasób działania koncentrycznego wpływa na sfery
stołeczne
w kierunku awansowaną reprezentują dwie orgarewizrozumienia
niemożliwości
dalszego nizacje rolnicze i dwa związki
oporu.
zyjne. Takich przekładów mamy dzieSprawa dojrzewa powoli, lecz sta- siątki, przytaczać jednak
nie będziele. Zrealizowaną zostaje w warunkach my, zgóry wiedząc, iż zajadłych parjednolitej polityki
gospodarczej,
dla tyjników nie przykonamy. Chodzi nam
której wytrwale toruje
drogę
rząd jednak o jasne
postawienie
sprawy
Marszałka Piłsudskiego, stosując me- przed forum społecznem: aut—aut.
todę ewolucyjnego zrozumienia przez
Kto jest za państwem, a przez to
cały ogół nietylko producentów, lecz iza
klasą
robotniczą
i pracującą
i konsumentów bezwzględnej
potrze- inteligencją, ten musi popierać wspólby podporządkowania interesów włas- ny front; kto przeciw--ten jest zwonych—interesom państwa.
lennikiem utrzymania stanu niezadoKompletne zrozumienie uwydatnia wolenia wśród klas pracujących,
аwspólna deklaracja w słowach: „Wzmo- jącego najwiecej szans łowienia ryb w
żenie wydajności produkujących prze- mętnej wodzje.
Michat Obiezierski,
strzeni rolniczych w ściśle określonym okresie, jak również
podniesienie rolnika
polskiego
na
wyższy
szczebel kultury i dobrobytu, osiągnięte być mogą o tyle tylko, o ile państwo w swem
planowem
działaniu
oprze się o samych rolników, złączonych w organizacjach społeczno-rolniczych o ich inicjatywę, traktując
ich
jako współtwórców polskiej polityki

rolniczej (podkreśl.

autora),

i o

ile

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.

uratowania

kopalni

Wszełkie

spełzły

próby

na niczem.

Całe urządzenie kopalni
oraz część
pomp ratunkowych zostały zniszczone
podczas katastroiy,

Budżet Ligi Barodów.
GENEWA.
Przesłany członkom
Ligi Narodów preliminarz budżetu Ligi na rok
26.371.000
wynosił

1929 zamyka
się sumą
franków zł. Budżet r. 1928

25.333.000

fr.

Większa

część

tej przewyżki przeznaczona będzie na
prace, przekazane Lidze przez Ogólne
Zgromadzenie,

bądź

przez

Międzyna-

rodową Konierencję
Pracy.
Preliminarz będzie rozpatrywany przez Ogó!ne Zgromadzenie, które, jak wiadomo,
zbiera się w Genewie
w dniu
3-go września.

Polak twórcą opery w Befroit.
Wieiki dziennik, wychodzący
„The

Detroit

wyrażając się w
i uznania

zyk polski

wej

News“

słowach

o zasługach,

opery,

jakie

jest on

cielem. W ostatnich dniach
przy przepełnionej

artykuł,

pełnych

pochwał

położył

Tadeusz Wroński

której

w Detroit

zamieszcza

dla

poniekąd

widowni

mu-

miejsco-

odbyła

założy-

się tam

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

biie na 40 miljonów złotych.

zostaną

wy-

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

otwarcie

w tych
rad

polskich

miastach

naszem

z tem

projektowane

placówek

dla

roztoczenia

wychodźtwem.

jest

konsularnych

opieki

4

2

[id Krajowe.

PIERWSZY NOWOGRÓDZKI

sze-

Przez

aby
reg dni czyniono przygotowania
z
h
przybyłyc
gości
godnie przyjąć
Wilna z p. Wojewodą na czele.
Około godziny
Czekano od rana.
wiozące p.
auta
przybyły
pierwszej
Wojewodę Władysława R aczkiewicza
w towarzystwie naczelnika wydz. bezpieczeūstwa p. S. Kirtiklisa, dyrektora
Robót Publicznych inż. Siła - Nowicwojewódzkiego
komendanta
kiego,
oraz repreicza
Praszałow
insp.
P.P.
Samorządowy
Wydział
zentującego
inż. Dzenajewicza.
Po krótkiem powitaniu goście Udali się na inspekcję Urzędu Starościńskiego, Magistratu oraz posterunków
policji poczem p. Wojewoda przyjmosię
odbył
wał delegację a następnie
Restituta

nia

p.

Wczoraj o godz. 6 rano z Nowogródka
wystartowały samochody, biorące udział w

i-m

nowogródzkim

raidzie

znajmiło

miastu,

że

dokonany.

Zienkiewicz

dziekan

zabierając

AMOCHÓD

—

g.

7 m.

30,

Dogge

Nr.

Dotychczas g. 8 m. 10 m. 10 niema maszyny p. Brochockiego, maszyny pozakonkursowej z p. Stankiewiczem z „llustrowanego Kurjera Coddziennego* z lekarzem raidu.
Za Nowogródkiem na przejeździe spotkał pech maszynę Locomobil Nr 18 z księciem Mirskim, od której oczekiwano w raidzie nadzwyczajnych wyników. Obsługa ma

szyny

grzebała

kontynuować

Do

się 35

min.,

by

móc

dalej

raid.

Mira, Stołpców,

Wołożyna,

dłuższy postój, przybyły maszyny
dku. Od Wołożyna w powiecie

Chevrolet od pierwszego

gdzie był
w

porząLidzkim,

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 оdniosła szereg obrażeń, na szczęście niezna
cznych, które pozwoliły jej brać dalszy udział w raidzie.
Maszynom Wojewody i Komandora raidu zabrakło benzyny w odległości 5 kłm. od
Lidy. Szybkość maxymałna 60 kim. nie była przekroczona. Auta, jak i kierowcy, zdały
egzamin sprawneści, przebywając całą drogę 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.

Olbrzymie cyfry osiągnięte przy sprzedaży samochodów tej marki, zarówno
osobowych, jak i ciężarowych, wymownie
świadczą o ich popularności.
Jedna próbna przejażdżka w porozumieniu z najbliższem zastępstwem General Motors wystarczy, aby się przekonać, że
samochód Chevrolet jest idealnym typem
dużej, wygodnej i jednocześnie eleganckiej
maszyny, o bardzo dostępnej cenie. Wyrób
General Motors.

rzutu oka uderza niezrównaną wytwornością i przestronnością swej karoserji. Specjalnie 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 Motor” przy budowie tego samochodu.
, Zalety te stawiają samochód Chevrolet na
tym

samym

nych

poziomie, co inne wytworne

i

Upoważnione Zastępstwo
»AUTO:GARAŻE«, JAN SOBECKI,
Wilno,

jego jest znacznie przystępniejsza.

Wileńska

26,

tel. 4—51.

CHEVROGE

Ks.

głos

GENERAL

MOTORS

W

POLSCE.

WARSZAWA

B.S.S.R.,

szczególnie

zaś

polą-

czenia basenów dnieprowskiego i zachodniej 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 warjantów, które
przewidzą
połączenia
Dniepra z Dźwiną drogą
kompletnej
przebudowy systematu berezyńskiego.
Przy kompletnej przebudowie systematu obciążenie go będzie można;doprowadzić 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

AA

wysuwa”Się _kwestja

Jednocześnie

n

Ww

kierunku

Łuczas---Orszyck

"między

Orszą 4*Witebskiem z wyjściem
do
Petersburga. Droga "ta, frzędewszys
kiem ma na celu połączenie zajžė »
donieckiegQ.4
iem, N
dowę kańałykWARDA sf

s;

ma
być asygnowane--8
90 „milį,
rubli.
Należy zaznaczyć,
że w roku bie-

żącym poraz pierwszy

zaczęto posłu-

giwać się kombinowaną rzeczno-kolejową 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
puikownik 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 ludzi wschodu potrafił wywierać na nich prze
możny
wpływ,
dokonując
tam
czynów
wręcz
niewiarogodnych.
Porywając
Arabów 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
rozczłonkowane, o stworzeniu
samodzielnego
państwa arabskiego nie było mowy — ma-

rzenia

drogie maszyny, z tą tylko różnicą, że cena

podniósł ogromne
zasługi p. Starosty
Jankowskiego, dzięki niezmiernej prakrótcowitości którego Głębokie w
kim stosunkowo
przeciągu
czasu
z
miasteczka stało się miastem. Zasługi
p. Starosty podkreślił też p. Wojewoda dodając kilka słów do przemówienia wielebnego ks. dziekana.
Po

18,

sę-

poświęcenia

akt

został już

Nr.

wygodny i elegancki samochód

krzyżami
samorządowym
na polu
zasługi.
Akt poświęcenia elektrowni dokoks.
nany został wkrótce potem przez
wei-,
dziekana
Zienkiewicza.
Przed
ściem do gmachu elekrowni burmistrz
Głębokiego p. inż. Snarski powitał p.
przemówieniem,
Wojewodę krótkiem
odpowiedział
na które p. Wojewoda
dziękując za zaproszenie i życząc pomyślnego rozwoju, tej tak ważnej placówki.
Właściciel firmy ustawiającej elektrownię inż. Kawenoki
własnoręcznie puścił w ruch maszyny oraz udzielił wyjaśnień.
W niespełna minutę ruszyły maszy
ny i sześćdziesiąt lamp ulicznych
оelektrowni

comobil

9 g. 7 m. 34,.

Rząd Białorusi Sowieckiej prowadzi ' intensywne
prace,
związane
z utworzeniem nowej drogi wodnej z
wyjściem do morza Czarnego i Bałtyckiego.
Jeszcze przed dwoma
laty rząd
Białorusi Sowieckiej wysunął -kwestję
ulepszenia żeglugi na drogach
wod-

Stosunkowo niedrogi; ale duży,

pracowników

i dwóch

samochodowym.

Wystartowało 15 maszyn i 2 poza konkursem (komandorska i z lekarzem). Do Li
dy po przebyciu 260 klm., maszyny przybyły w następującym porządku: Ford Nr 7 —
godz. 6. m. 7, Buick Nr. 8 — g. 6. m 7, Dogge 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 benzyny 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-

Polo-

krzyżem

Andrzewiczowej

dziny

osób:

trzech

dekorowania

akt

Nowa droga wodna morze Uzarnz--Balfyckie.

(Od własnego korespondento)

poświęcenia ele— Uroczystość
ktrowni i siedziby p. starosty. Uroczystość poświęcenia nowowybudowanej
elektrowni miejskiej oraz domku przeznaczonego na siedzibę dla p. starooczekirosty Marjana Jankowskiego
wana była oddawna, to też wypadła
imponująco.

SAMOCHODOWY

Wyniki l-go etapu.

GŁĘBOKIE.

ona na podziw

RAID

SŁOWO

Arabów

zostały

zniweczone.

Dopro-

wadziło to w następstwie do poważnych zamieszek i buntów, a i dziś wśród
Arabów
panuje niebezpieczne i groźne wrzenie.
(
Lawrence, niedotrzymawszy danego Arabom
przyrzeczenia, za cenę którego zyskał
ich pomoc w walce przeciw Turkom, zrzekł
się rangi pułkownika i jako szeregowiec zaciągnął się do korpusu lotniczego w Indjach.
Zrezygnował ze wszelkich zasłużonych wyróżnień i odznaczeń, a gdy niedawno król
Jerzy nadał mu wysoki order, Lawrence odmówił, oświadczając: „Nie chcę być wspólnikiem zdrady, jakiej dopuścił się rząd anBOK wobec Arabów". Chciał zostać na u-

oczu.

Ostatnio jednak nie wytrzymał i raz jeszcze pokazał, co potrafi. Oto zupełnie niespodziewanie
dla
dyplomacji
angielskiej,
szach perski Riza Chan zgodził się na przywrócenie prawa przelotu i lądowania aeroplanów angielskich
przez terytorjum
perskie. 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 bynajmniej życzliwie usposobiony, przechylając się raczej ku
Sowietom,
które
coraz
większą zaczęły odgrywać rolę na
wschodzie, szukając oczywiście wszędzie
sprzy-

mierzeńców
ty

nież

sojusz

przeciw

Turcji,

zwrócony

Anglji.

Anglji.

Persji

był swem

Ostatnio zawar

i Afganistanu

ostrzem

rów-

przeciw

Czemuż więc przypisać tak
niespodziewany sukces Anglji na straconym zda
się
zupełnie terenie?
Oto w Teheranie zjawił się nagle
Lawrence. Dobrze wybrał moment, gdyż wtaŚnie poseł sowiecki
wyjechał na uriop. Ławrence musiał tak przedstawić
sprawę, że
Riza Chan
udzielił mu koncesji, o którą próźno ubiegali się przez szereg lat dyplomaci

angielscy
i potrafi

Bo

ich

Lawrence

zna ludzi

wschodu

przekonać.

jednopiętrowego

poświęceniu

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
gospodarzy 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,

szybkiem

krokiem

dążą

do euro

peizacji. Pan Wojewoda
Raczkiewicz
odpowiadając na wszystkie przemówie
nia wyraził swoje podziękowanie oraz
złożył życzenia dalszego, pomyślnego

rozwoju Głębokiego.

wybrukowane,

oświetlone.

Miasto z którego promieniować będzie
wokoło stara kultura polska.

WYSTAWA

REGJONALNA.
L

Trzeci kapitalny dział
wileńskiej
Trójwystawy — Wystawa
Regjonalna w b. murach kłasztornych Kościoła
Bernardynów — stanowi do tego stopnia wyodrębnioną i samoistną całość,
speże pani marszałkowa Piłsudska
cjalnie ją otwierała przecinając
specjalną wstęgę zamykającą jakby rogatką graniczną...
suwerenne
państwo
Ruszczyca.
Od węgła majestatycznego
boku

owych

murów

po-bernardyńskich

do

niskiej, staroświeckiej budowli, którą
za jednym zamachem też akuratnie odnowiono, przerzucono arkadowy
mur
znakomicie zharmonizowany z całą tą

jakby

dzielniczką

Ścioła Bernardynów

z presbiterjum Ko-

w głębi, z tym

jakby klejnotem
typowej
wileńskiej
przez to
Utworzył się
architektury.
jakby samodzielny dziedzińczyk
Wystawy Regjonalnej — i, dla jeszcze
charamocniejszego zaakcentowania
kteru podwórzowego

LŽ

zr
[POD PROTEKTORATEM MARUZAŁKA
JOZEFA PIŁ/UDZKIEGO

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,

i oszczędną lokomocję

y

że zanied-

bane do niedawna i skrzywdzone srodze przez wojnę kresy, dzięki energii
miejscowego społeczeństwa i pomocy
władz

Chevrolet zapewnia szybką,
wygodną

placyku powsta-

arkadowym murem a
między
łego
Berabsydą Kościoła
prezbiterjalną
nardyńskiego, układany tam jest — w
okrąchwili gdy te słowa piszemy
igły parter kwiatowy.
Braknie teraz tylko ozdobnego por
tyku, któryby mocno znaczył główne, ze wspomnianego dziedzinczyka,

Wielki kontert (ymloniczny
pod dyrekcją prof. A. Wyleżyńskiego,
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Dzięki Wystawie
Targowo - Reurządzegjonalno - Rolniczej, której
nie — pomimo piętrzących się wielkich trudności — zainicjował, przeforsował i hojnie zaprotegował pan wojewoda wileński Władysław Raczkiewicz — za co mu cześć niech będzie
stały
wystawie,
Pięknych uniwersytetu Stefana
Bato- i chwała! — dzięki
zawamocno
które
fakty,
dwa
się
rego. Jeszcze
połowę
przepięknych
rozurbanistycznym
murów pokłasztornych zajmuje —woj- ża na dalszym
sko! Niepokaźne
główne wejście na woju Wilna.
niedające
rzeczy,
Nastąpiło siłą
Wystawę Regjonalną jest... okolicznosię już cofnąć: połączenie się ze sobą
ściową improwizacją.
Przyjdzie czast... Wojsko
ustąpi wszystkich trzech parków naszych od
z ostatniej swojej, całkiem niestosow- wybrzeża Wilji u wylotu ul. Arsenalarchitekto- skiej na Zygmuntowską i Antokolską
zabytku
nej, siedziby w
nicznym godnym największego piety- aż do odrodzonych murów poklasztorBernardyńskich — oraz secunWy- nych
zmu, przenosząc się do koszar.
uraprzepięknych murów
tychże
do:
jak
sytetu
uniwer
ch
dział Sztuk Piękny
odrozagłady,
im
grożącej
od
rezydował od 1919-go roku w murach towanie
po-Bernardyńskich tak w dalszym cią- dzenie ich architektoniczne, wyremon
towanie
i
obrócenie
ich
na
przednią
auroodrest
W
.
będzie
ować
gu rezyd
po-klasztor- ozdobę miasta.
połowie
wanej drugiej
Ten
ostatni
czyn — aczkolwiek
one saurządz
nych murów mogą być
wielokrotnie
już
przedtem
była
„pobędą
,
teczne
bibljo
lub
lne
le muzea
ruszana*
sprawa
odsłonięcia
i
oporzamogły odbywać się wszelkiego rodzadzenia poklasztornych murów Bernarju artystyczne i retrospektywne pokadyńskich — jest nazawsze
chlubną
archiść
cało
dzie
przybę
Wilnu
zy.
zasługą
Ferdynanda
Ruszczyca,
jego
tektoniczna zlewająca się harmonijnie
dziełem,
które
imię
jego
jeszcze
mocw
Św.
i
rdynó
Berna
z obu kościołami
prowa- niej związało z Wilnem, z kulturalnym
Anny, a sięgająca od mostu
dzącego przez Wilenkę na Zarzecz aż Wilna renesansem.
A dobywszy — aby się tak wyraw przepiękny park rozległy, powstały
murów
szkatułę
z połączenia Cielętnika, b. ogrodu Bo- zić — drogocenną
z uBernardyńskich
poklasztornych
rnie
popula
zwanej
tanicznego i tak
kto
nie
Ruszczyc,
poniewierki,
i
krycia
“.
„Bernardynki

pokłasztornego
gmachu
wejście do
:
alnej.
Wystawy Regjon
Bo o mury poklasztorne Bernardyń
główne
obecnej
skie mają w chwili
rza,
podwó
innego
od
e
wejści
swoje
obróconego ku ulicy Św. Anny, tam,
kędy się wchodziło do Wydziału Sztuk

kom i nieraz jakże subtelnym pomyinny, uplanował wypełni
tułę arcy-stylową: wystawowym
po- słom, obok (zaraz w innych kilku parzem, który też on sam skomponował terowych salach) pokazu całego wyi z niewysłowioną
pieczołowitością kwintu kulturalnego, ku któremu tu się
czaoraz z trudem
przewyższającym siły wzniesiono za dawnych jeszcze
jednego człowieka, niemal własną rę- sów. Bo słusznie i pięknie wyraził się
Ruszczyc prezentując nam przez radjo
ką — ułożył.
A układał — jak obraz. Czego się dzieło swoje:
— Długa jest droga od korzeni do
bowiem wielki malarz dotknie, wszystko mu pod ręką w obraz urasta.
| owocu!
Oto są korzenie, któremi lud
ssie
Wystawa
Regjonalna jest obrazem. Powiedział to Ruszczyc sam, kil- rodzimej swej gleby pożywne a samoka dni temu, przez radjo nam wszy- rodne soki — a oto są owoce kultury
stkim: „Wystawa
Regjonalna ma na Oraz kwiaty sztuki, które z tych soków,
celu zobrazowanie
Kraju
na- przepuszczonych prze dalekie korze-,
szego, ziemi i łudzi, życia i twórczo- nie, rodzą się na szczytach drzewa.
Oto macie pokazane wam: Kraju
ŚCIĄŁ
Dodajmy od siebie: jest to pokaz naszego pełne drzewo : od korzeni po
okazów
(pars pro toto) tych wiel- kwiaty i owoce.
kich tradycyj kulturalnych Kraju
na*
szego, na których fundamencie mógł
Pokaz
Wystawy
Regjonalneį w
on się po dziesiątkach lat niewoli tupoklasztornych
Bernardyńwo- murach
"dzież po straszliwej dewastacji
skich
wyobraźmy
sobie
jakby
jaką
tejna
zaraz
tuż
A
odrodzić.
—
jennej
zboże Wystawie Regjonalnej mamy dru- czarę wymoszczoną w połowie
gi pokaz: tego co w dziele odrodzenia żem dośpiałem, dożynkowem i kwianaszego Kraju dało się zrobićw prze- tami. polnemi a do połowy staremi perpieczęciach,
ciągu
pierwszych
zaraz,
niespełna, gaminami o wiszących
pasami
słuckiemi,
księgami
o przedziesięciu lat.
I słusznie bardzo rzucono we dwie, dziwnych drukach i oprawach, laurem
trzy, cztery
parterowe
sale
sporą w: wieńce uwitym i różami najwyszugarść przeciekawych okazów
nasze- kańszej hodowli. Tę zaś czaszę wyopo brzegi
go zdobnictwa ludowego
(wyro- braźmy sobie wypełnioną
by ręczne, sprzęty okazy
budowni- całem nieprzebranem mnóstwem... tactwa). Należało się im szerokie miej- blic i wykresów pokazujących z całą
sugesce, tym tkaninom ludowym, strugan- swoją żelazną, matematyczną

styjnością:
konanej

ostatnich

w

istny ogrom
ciągu

łat nad

naszego pod

pracy do-

niespełna

dziesięciu

podniesieniem

względem

Kraju

ekonomicz-

nym,
gospodarczym,
oświatowym,
społecznym,
cywilizacyjnym,
pod
względem zarówno dobrobytu jak kulturalnego

ogólnego

Wymościł

poziomu.

czaszę:

lud,

pracujący

jak mrówka, stale, nieprzerwanie, robiący swoje przez setki lat, od pradzia-

da do dziada, od syna do wnuka; wyimościła ją inteligencja
krajowa,
sól
ziemi, arystokracja ducha. A wypełniło 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 właściwości etniczne, doskonale ujawniające się w ludu tego rękodziele, obyczajach,

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

Ё

Państwo!

Polskie objąwszy w
posiadanie
ten
nasz Kraj w 1919-tym roku, aby temu
Krajowi zapewnić: praworządność, оświatę i dobrobyt materjalny.
Rozpocznijmy wędrówkę! Po nit-

!

„

SŁ owo

Targi I Wystawy

:

Ul. Wileńska 27 od

®

ski,

Przy wyjściu z pawilonu głównego
Targów zwraca uwagę malowniczy pawilon leśny.
|
Na wstępie
przechodzimy
około

' kwitnących grządek

szkoły

ogrodni-

oraz

eksponaty,

'
|
,

sosna,

|

używanych

w leśnych

me- jf"ePrezentująca

dotyczące

2 letnie

klony,

dęby

taku,

dającego

się

uruchomić

przez

Są także
wikliny, reprezentujące
plantację w Nadleśnictwie Ławaryskiem, oraz 2 okazy drzewek
owocowych ze szkółki handlowej w Nadleśnictwie Lidzkiem.$
‚ Zdaleka zwracamy uwagę na szyld
pawilonu,
jakoś to zdaje się być
osobliwość.
Tak jest w samej rzeczy.
Emblematowe gałązki
leśnikówi

stoiska,

Dyrekcja

Wytwómia Win Owotowych

a mianowicie

„ZAKRZEMIEE”
wł. hr. A. A. Pofogkiego
poleca
Wyborowe
Pawilon

Lasów,

budując

się, žebroszura,

własny w
głównych.

alejach

puście szaulisi wszczęli awanturę,

Na

końcu jest wykaz eksponatów,

dzimy

do

pawilonu.

Za ogólnym ruchem
zwracamy wprawo.

Wskutek tego w domu
Nr 2 przy wymienionej ulicy w mieszkaniu
na I piętrze,

od frontu,

zatruci zostali Sara,

SOBOTA.

25

Dzis

Wschód si. g. 4 m. 24

Ludwika.

Zach. sł. o g. 19 m. 05

iutro

„N.M.P. Jasn.

bę w mm.

jakiel-ych

becnych

na terenie Targów

dla

;
wszystkich

RASTA

0-

W tej części pawilonu,
mieszczą- płat specjalnych.
cej eksponaty
z hodowli i ochrony
RUCH NA TARGACH.
jest
lasu oraz z łowiectwa najwięcej
W ciągu dnia wczorajszego na Targachzawsze
zwiedzających.
Ktoby
tam Wystawie przewinęły się ttumy publicznośwyliczył
wszystkie
ciekawe
rzeczy. Ci.
Zwiedziło też Targi wiele wycieczek zbio
Szczególnie w tym dziale interesuje rowych,
a między innemi żołnierze 3 p p.
publiczność kolekcja nasion w gablo- leg. pod komendą swych przełożonych, grucie, kolekcje owadów szkodliwych, wie- pa strzelców z Mołodeczna, wycieczka goża przeciwpożarowa leśna, okazy je- spodyń wiejskich z Różanki nad Niemnem,

mioły,

okazy

okazy

zwierząt,

i gadów

oraz

Z innej strony pokazano nam

znaczyć
śnym

należy,

Z WYSTAWY

(za-

są objaśnienia)

eksponaty, mapy i wykresy ilustrujące dorobek organizacji i zagospodarowania lasów państwówych za okres
od wskrzeszenia

Poli

samodzielności

W

po-

przybywają do Wilna
Targów Północnych 1

Minister Pełno-

—

p. inż Ko-

mocny

p. Bertoni

z M. $. Z, oraz

Nałeży

zaznaczyć,

że p. Minister Bertoni jest

nopka

Wystawy

w Poznaniu.

MIEJSKA.
— (r) Nowy zakład leczniczy.W tych
dniach władze miejscowe, w osobach naczelnika Wydz. Zdrowia Publicznego Urz.;Wojewódzkiego dra Kozłowskiego i jego zastępotworzyły i odcy dra Przyjałkowskiego
dały do użytku lecznicę położniczo-gineko

logiczną, należącą do spółki

HODOWLANEJ.

5-ciu

wilen-

skich

lekarzy specjalistów.
Lecznica mieści się w nowowybudowanym specjalnie,w tym celu, gmachu przy ul

IDRIS I

Nr 19.

Małej Pohulance

konfortem

wymagań
Tak

i

ostatnich

uwzględnieniem

z

nauki i higjeny.
zewnętrznie jak

lecznica sprawia

wrażenie

miłe.

|
i

wewnętrznie

estetyczne

TSZT

OTS

nością duża szopka z pod Klecka.
Caly ten pokaz etnograficzny jest

ciemna, z masywnego
bronzu.
Nagi
młodzieniec
4 Fantique,
trochę

jakby

na jedną nogę

i b.

SĘ
inicja

na zatrudnienie bezrobotnych podlega obecnie 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.

niestrudzonej zapobiegliwopołączonej z nieskazitelną
ści i pracy
Ehrenkompetencją p. protesorowej

podany. Anti- dziełem

nous? Narcyz?
Coś „w tym guście”.
Jest to pamiątka po byłym uniwersytecie Filomatów i Filaretów. Figura ta

stała w jednym z uniwersyteckich ga-

binetów, potem w którejś z bibljotecz*nych sal. Należałoby ją tylko ustawić

pieczeństwa

w ukreutzowej, która sama wykłada
;
ecie naszym.
i
„tuż
tnograficznego
działu
Obok
sal pokazu wileńskiego
zaraz para

ŻAŁOBNA.
— (r) Nagły zgon
tworowskiego.

We

hr. Tadeusza
czwartek

w

Ros
hotelu

i Rywa

Fajgielowie

Zylbert.
.
‚ Мегмапу Iekarz

ramika różna, wyroby z drzewa i t. p.
niejuż nie bezpośrednio
Tu
do
inwencji przemawia
krępowanej

Od tej figury — nie možna powie-

niebudzącej odruchu stroaby
dzieć
pienia się — rozchodzi się
kurytarz,
dawnej klasztorny:
wlewo
i wpra-

nas

wo.

wiołowe,

Po

lewej

przepełnione

stronie

znajdziemy

etnograficznemi

i osobliwościami...

wyroby

gustem

sale
u-

instruktorzy.

kierują

pierwszej retorcie przetapiają się
surowe

etniczne

okazami

ludowe,

ręką

jego

już

Tu

lud.

ty rudę,

w

Ży-

pierwiastki

pełną

na

z której

Tu

jeszcze

zaczynają

prosto-

się formo-

nieskomplikowane

—

zewnątrz oraz ich wnętrz, przedmioty
ależące do ludowego
obrządnictwa,

Popatrzmy na ten, ów garnek,
jedyną, drugą wzorzystą „dymkę“,

na
na

lub ilustrujące życie gospodarcze kra-

te oto wielkanocne

brania, narzędzia, wyszywanki,
ny,

odtworzenia

chat

pierwsze,
z dzieła sztuki.

tkani- wać

wioskowych

ju. fotograije, rysunki, modele, mapy
orjentacyjne. Tu i owdzie:
wielkości

naturalnej manekiny w strojach

przyrząd domowy

ułatwiający

(D. N.)

ludo-

wych — jak w panopticum. Oto
np.
coś całkiem oryginalnego: wieśniaczy
dziecku

palmy

Е

wileńskie...
Cz. J.

tek

i

Wezwany lekarz
wady serca.

stwierdził

zgon

wsku-

WOJSKOWA.
— (r) W obawie eksplozji. Władze woj
uwagę na Ścisłe
skowe zwróciły ostatnio
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 przechowywania materjałów wybuchowych.
Jednocześnie wskazano cały szereg Spo-,

sobów,

padkom.

mających

na celu zapobieganie

wy-

KOLEJOWA.

— (r) Z pobytu p. ministra komunikacji
W czasie pobytu swego w Wilnie p. Minister komunikacji p. Alired Kiihn w towarzystwie prezesa dyrekcji wileńskiej p. Staszewskiego inż. Ulatowskiego i innych zwiedził cały szereg stacyj, a między
innemi
Wilno, Stołpce, Baranowicze Łuniniec. Odbył

zwłok

že

przybędzie
mi,

w

dn.

wycieczka

licząca

około

kia

2

wicza i p. Piotra
skiego. |

sterunku

PP.

w

w

drugim

dniu

in-

dokonał lustracji po-

Łasicy.

We wsi Zalesie

busowy.
Na
ul. Kościuszki
autobus
Nr. 14343, prowadzony przez szofera Michała Szablewskiego wpadł na stojącą dorożkę Nr. 422. Wskutek zderzenia doroż-

z rodzina-

POCZTOWA.

karz Adam Andorowicz oraz

zakresem

działania

w

działe nadawczym.

RÓŻNE.
—

Japoński

dziennikarz

w

Wilnie

W końcu sierpnia przybywa do Wilna japofński dziennikarz Miczno-Cato, który zabawi dwa dni.
— Rejestrowanie zabytków.
Otrzy-

Jak

mano rozporządzenie ministra
oświaty
o
wprowadzeniu rejestru zabytków.
Rejestry

takie prowadzić
i obejmować

będą

będą

urzędy

one

wojewódzkie

zabytki,

znajdujące

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
obywatela.

przeglądania
TEATR

dla

I MUZYKA.

С. Zapolskiej „Żabusia”, która dzięki do

skonełej grze całego zespołu cieszy się niesłabnącem powodzenniem, Sztuka ta wkrótce schodzi z repertuaru ustępując miejsca
świetnej krotochwili Hennequina i Vebera,

„Chrześniak wojenny”.
ne

5

w Teatrze Polskim

z efektow

programem, składającym się z najnowtańców ekscentrycznych. » Produkcje
taneczne sióstr Korzeniewskich
odbywają

przedstawieniu

„Żabusi”.

Bilety

na-

byte na „Żabusię' służą i na występy sióstr Korzeniewskich.
Popołudniówka niedzielna. jutro o godz.
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

czarowane Koło”,
cji Reduty.

w

L. Rydla:

oryginalnej

„Za

insceniza-

:

Jutro — w niedzielę
tragedija
Stefana
Żeromskiego — „Sulkowski“. Postać tytułową 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,

Targów

Północnych

—

kób Szynkiewicz wyjechał
stawji w sprawach swego

Dr.

z Wilna do
wyznania.

Ja-

tłu-

z

burmi-

miejscowy imieniem mieszkańców
wręczył p. Wojewodzie chleb i sól.

żydów
Nastę-

ludność

pnie

w

dniu

2

zwiedził szpital sejmiko-

p. Wojewoda

jaglicznym,

przy

punktem

nim

dla dzieci

ochronkę

K. (. O. P. Po przeprowadzeniu
cinka granicznego pod Dzisną

i strażnicę

lustracji odp. Wojewona

wydanym

da wziął udział w obiedzie,
jego cześć przez miasto.

przyjmował
Po obiedzie p. Wojewoda
„
liczne delegacje, poczem o godz. 9 wiecz.
dalszą drogę.

się w

udał

interesował się

prac,

postępem

nych na terenie przez

samorządowe

p. Wojewoda

inspekcji

Podczas całej

„

dokonywa-

władze

państwowe,

i organizacje społeczne, wglą-

orąz

dał w potrzeby ludności

badął

stan

urodzajów.

BIELDA
Dewizy

Włochy
Marka

WARSZAWSKA

24 sierpnia 1928 r.
i waluty:
Tranz.
Sprz
8,88
124.00
357.50
43,25

Kupno

8,90
124.31
358.40
43.38

8,90

8,86
123,69
356.60
43,17

8.92

8.88

34,83
26,42
171,70
238,69
125,64

34.92
26.48
172.13
238,29
126.95

34.74
26.36
171.27
238,09.
125.33

46,70

46,82

46.58

niem.

212,55

;

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

i inne.

muzyki

tane-

dwa

3) Wybór wice-prezesa na miejsce
$. р. Zygmunta Węcławowicza,
4) Sprawozdanie
z
ostatniego

Zjazdu C.Z.P.T.Ł.,
5) Omówienie
łowieckich,

|

mieszkania

a

operuje 1i—38,| B
wiedzieć się Wielka Polanka
ze wszelkiemi wygo-

2-ej do 4-tej po poł.

į

6)

Wolne

prenumeraty

pism

wnioski.

_ Jeżeli na pierwszem

zbierze się wymagana

zebraniu

nie

ilość pp. człon-

ków, to powtórne zebranie
odbędzie
się w tym samym dniu
i lokalu o
godz. 7.i pół wieczór i będzie prawomocne bez względu na ilość obecnych członków.

Zarząd.

o

a
ei

:

w lesie.

ulice

®

od godz.

gm. Szum-

wicza, którą później odnaleziono

p. Wojeprzez

(r

i 5 pokojowe

Jugo

dla rabunku,
krowy
Mile-

mnie wyległą na

miasta

powitany

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

m

Wszyscy pasażerowie zostali poturbowani, a jeden z nich Abel Witkin oraz właŚciciel 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-

Mord spełniono zapewne
stwierdzono bowiem kradzież

podawaliśmy

| DO WYNAJĘCIA

od

odległości

do

owacyjnie

został

doznali

Į:
aa A

— Katasrofa samochodowa. Autobus,
kursujący między Oszmiana i Wilnem, około m-ka Rukojnie wywrócił się.

Morderstwa dokonano
w
pół klm. od zabudowań ofiary.

woda

września rozpoczyna się jesienny sezon wy
ścigów konnych organizowanych przez Wil.

WYPADKI I KRADZIEŻE.

Leśne,
szkańca zaśc. Sudniki
skiej, pow. Wil.-Trockiego.

o tem

22,30—23,30: Transmisja
cznej z Warszawy.

wy

a wieczorem

godz. 17.30 w kasie teatru.
— Osobiste. Mufti Muzułmański

już

sportowy

Początek przedstawień punktualnie o go-

wej

nad Dźwiną.

Przy wježdžaniu

ganizowany przez Polskie Radjo i Dyrekcję
Targów Północnych.
22,00—22,30: Transmisja z Warszawy:
sygnał czasu i komunikaty: PAT., policyjny,

J. Wasilewski,

L. Wołłejko, K. Vorbrodt.
Oprawa sceniczna Iwa Galła. Ubiory
konano w pracowni ach Reduty.

przez

Zarząd T-wa
Łowieckiego Województwa
Wileńskiego niniejszem powiadamia pp. członków T-wa, że na
Sobota dnia 25 sierpnia 1928 r.
podstawie $ 28 Statutu dnia 6 wrześ12,00—14,00: Transmisja poranku sym= nia b. r. w Wilnie w
letnim
lokalu
fonicznego z terenu Targów Pólnocnych.
Klubu Szlacheckiego
(przy ogrodzie
16,30
— 16,45: Chwilka litewska.
Klubowe)
o
16,45—17,00: Komunikaty Targów Pół- Bernardyńskim— Góry
nocnych.
godz. 1 wieczor odbędzie
się zwy17.00—17.20: Muzyka z płyt
gramofo- czajne walne zebranie członków T-wa
no! wych.
17,25—17,50: Transmisja z Warszawy: z następującym porządkiem dziennym:
1) Wybór
przewodniczącego
zeodczyt.
17,50—19,00: Audycja wesoła.
brania,
19,00- 19,25: Muzyka z płyt gramo2) Sprawozdanie Zarządu,
fonow ych.
a) Ogólne
ref. Prezes T-wa,
19,25—19,45:
Odczyt
organizowany
b) O załatwionych
sprawach —
przez Dyrekcję Targów Północnych.
19,45—20,00: Komunikaty.
Sekretarz T-wa,
20,00—22,00: Koncert symfoniczny zorb) Kasowe— Skarbnik T-wa.

Aa,

nym

się po

p. Wojewody

TASTE
NT STAS INTO
RADJO.

— Występy sióstr Korzeniewskich. Świet
tancerki siostry Korzeniewskie występu-

ją codziennie

koń

Zarząd Towarzystwa
zachęcony ogromnem powodzeniem, jakim cieszyła się podczas poprzednich wyścigów gonitwa loteryjna organizuje w ostatnim dniu podobną gonitwę. 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 konie stajni p. Daszewskiego.

— Teatr Polski. (sala ,Lutnia). Ostat nie
występy Marji
Malanowicz - Niedzielskiej.
Dziś i jutro dwa ostatnie występy uroczej
artystki Malanowicz - Niedzielskiej w kome-

@

Dzišny

o nagrodę 2.000 zł.

kążdego

Stowarzyszenia

ulicę miasteczką ustawiona była warta honorowa z członków oddziału Strzelcai straży pożarnej.
Z Łużek p. Wojewoda udał się do m.

Dolary
obrażeń, Nieostrożnego szofera areszto- Beigja
wano.
(r) Nielegalna wytwórnia
papie- Holandja
rosów. W mieszkaniu Owsieja Szapiro (ul. Londyn
Niemiecka 11) ujawniono 400 sztuk papie- Nowy-York
rosów z tytoniu przemycanego.
Paryż
Dochodzenie ustaliło, iż papierosy
te
są własnością
Chai Sobol, zamieszkałej Prąga
przy ul. Żydowskiej 5, którą
je ukryłą u Szwajcarja
Szapiry.
Stokholm
Wiedeń
WYŚCIGI KONNE.

— Nowy urzad pocztowo - telegraiiczny. Dnia 1 wrzešnia r. b. uruchomiona zostani na stacji kolejowej w Grodnie
urząd
poczto - telegraficzny „Grodno 2* z pełnym

lokal

wy ze zorganizowanym

ludnośc miejscowa z wójtem gminy na cze-

osób.

i

w uroczystości poświęcenia nowybudowanej

Dnia 23 b. m. tj.

kolejarzy

1000

spółdzielczą

Młodzieży Polskiej.
„ Podczas przejazdu

rejonowego,

rolnicze, mieczar-

strzem p. Puciatą
ną czele.
Przy
dźwiękach orkiestry straży pożarnej przedstawioraz
ciel ludności chrześcijąńskiej
rabin

spekcji p. Wojewoda

Wilna

kółko

„Dalej p. Wojewoda
odbył konferencję
z kierownikami urzędów i władz niezespolonych oraz przyjął kolejno delegacje: Rady miejskiej, organizacyj ispołecznych oraz
przedstawicieli duchowieństwa wszystkich

elektrowni miejskiej. O godz. 7-ej wieczorem społeczeństwo łmiejscowe podejmowało p. Wojewodę obiadem.

do

agronoma

spółdzielczą,

nię

Gintowta-Dziewałtow-

г wyznań. Następnie p. Wojewoda wziął udział

białostocka za

zwiedził koszary K.O.P.,

świetlicę Strzelca, kancela-

sejmikowego

kasę

lenę Jacynową, dziataczkę
na polu oświatowem oraz rolników
p. Jana Pietroszkie-

(r)

września

rję

gminnegogw

wiele konferencyj z naczelnikami
stacyj i le spotkała p. Wojewodę przy wieździe do
i odcinków kolejowych.
wsi, ofiarowując chleb i sól. Przemówienia
Szczególnie p.
Minister interesował się powitalne wygłosili duchowny prawosławny
budownictwem kolejowym. Zwrócił uwagę, i rabin. Po dokonanej inspekcji gminy pan
na zbyt małą w stosunku do potrzeb mie- Wojewoda zwiedził nowowybudowany buszkań dla kolejarzy i w związku z tem po- dynek posterunku PP.
stanowił
poczynić
starania o wyjednanie
W drodze do Dzisny w m-ku Łużki
kredytów na wzniesienie nowych odpowied
nich budowli.
—(r) Wycieczka kolejarzy z podddyrek- 4
— (r) Jeszcze jeden wypadek
autowiadomila

nego p. Wojewoda

straż ogniową,

dziśnieński p. Jankowski.
Po przybyciu do Głębokiego p. Wojewoda udekorował Krzyżem Zasługi p. He-

przewieziono do szpitalą Żydowskiego.
Wezwani monterzy gazowni
pękniętą

cji białostockiej. Poddyrekcja

„W Łużkach przed urzędem gminnym p.

Kirtiklisa, dyrektóra

Mickunach, posterunku PP.
w Ławaryszkach i urzędu gminnego w Duniłowiczach
Na granicy powiatów postawskiego
i dziśnieńskiego spotkał p. Wojewodę starosta

przyprowa-

rurę zabezpieczyli,

p.

przeprowadził lustrację urzędu

dził do przytomności wszystkich zatrutych
w domu Nr 2, Zylberta zaś w stanie cięż-

kim

samochód p. Wojewody
był ekskortowany
przez banderję osadników wojskowych,

spekcję powiatu dziśnieńskiego.
W drodze do Głębokiego p. Wojewoda

oraz Józe

pogotowia

wileń-

sekretarza osobistego p. Staniewicza na in-

Przemysłu Georges'a zmarł nagle śp. hr. Tadeusz Ro dzinie 20-ej. Bilety w cenie od 50 gr. — do
nieco wyżej stosując się do pochyle- Towarzystwa Popierania
!
nia w dół głowy owego Antinousa, je- Ludowego. Więc płótna, tkaniny, ce- stworowski.
5 zł. wcześniej do nabycia w kasie wejścio

żeli nie Narcyza a może tylko Nieznanego Młodzieńca.
й

Ś-tego

robót Wojewoda przyjął raport wójta, komendanpublicznych p. Siła-Nowickiego, inspektora ta strzelca miejscowego oraz
komendanta
Policji Państwowej p. Praszałowicza oraz straży ogniowej. Po lustracji urzędu gmin-

Urządzona jest z szych

NAT TX,
ZZA „To
Powitać więc należy z uznaniem
TT
tywę pp. lekarzy, którzy przyspożyli naszenaukę
chodzenia,
tak
zwana
„chodulce do kłębka obejrzymy całą tę panomu miastu tak wzorowo
urządzoną insty
ka“; oto w osobnej salce (gdzie też i tucję, poświęconą dobru społecznemu
ramę.
— Konwersja pożyczki miejskiej, MagiLedwieśmy przekroczyli próg głó- ustawiono zegar pana Sobolewskiego,
opis) strat m. Wiłna powiadomiony został, że dewnego wejścia na parterze, rzuca
Się któremu poświęcimy specjalny
cyzją władz miarodajnych pozostałość ponam w oczy potężna
figura,
mocno uderza swoją obfitością iigur i barw- życzki uzyskanej swego czasu przez miasto
BDPS

Pejsa, Izaak

Powszechnej

dla

Rządowym

Krajowej

Publicznych.

Robót

z Ministerstwa

Komisarzem

Do biura Targów w dalszym ciągu napływają zgłoszenia na stoiska w dziale hodowlanym i drobiu.
Wobec tego, komitet zmuszony był podwoić prawie ilość miejsc
przeznaczonych
poprzedno, tak że stoiska
zajmować będą
przestrzeń 900 mtr. bieżących zamiast porychtowanych 500 mtr.

że w Pawilonie le-

stale udzielane

na Targach.

Regjonalnej

i Wystawy

liczne mapy,
wykresy, iotografje i cechu p. Oszurko, urzędnicy Banku Rolnego
obrazki
p. W. Korsaka,
który jak i d. in.
Ogółem od początku egzystencji Targów
wiadomo, jest łowczym
Wileńskiej biletów sprzedano zgórą 30.000.
-

Dyrekcji Lasów Państwowych.

Minister Bertoni

niedziałek 27. b. in.
w Celu zwiedzenia

nauczyciele z żydowskiego seminarjum koedukacyjnego, nauczyciele z pow. Brasławskiego, cech stolarzy na czele ze starszym

patologiczne — leśne,
ptaków

—

r.

o godz. 7 wiecz.
do kościoła
po którem odprowadzenie

. We środę 22 bm. p. wojewoda

się na obszarze danego województwa, z wy”

URZĘDOWA.

bez żadnych do

1928

rano,

ski Wł. Raczkiewicz udał się samochodem
w towarzystwie naczelnika wydziału bez-

fa Wasilewska, zaś w domu Nr 13 w sklepie T. Grynsztajna
zatruty został Hirsz

l

i
>
>
1| Północno-zachodni

Wilnie 23 sierpnia

Inspekcja p. Wojewody.

"KRONIKA

położonem

Wiatr
ь
przeważający
Północnych.
ATRAKCJE.
Pół-pochmurno, mgła
Uwagi:
Celem uprzejemnienia pobytu zwiedzają
goo
dziś
urządza
Komitet
—
cym Targi
Minimum za dobę 0.
dzinie 8 wieczór wielki koncert symfionicz- Maximum na dobę 189C.
każą?
ny pod dyrekcją prof. Wyleżyńskiego.
Tendencja
barometryczna:
wzrost
ciśnienia
będzie skrzypek p. Kan

publiczności

w

Świeć, Panie, nad jego duszą,

Ihiorowe zatricie gazem.

Targów

Solistą wieczoru
torowicz.
Koncert jest dostępny

r. zmarł

Eksportacja z domu żałoby odbędzie się w niedzielę 26 sierpnia
Jakóba. Nabożeństwo żałobne w poniedziałek o godz.
10-е]
na cmentarz Rossa.

strzelając w górę z karabinów.

Spostrzeżenia
meteorologiczne
U. $. B.
Meteorologij
w Wilnie, zawiera szereg cennych in- dzenie kompletu sędziowskiego, w osobach
Zakładu
prezesa ]. Korolca iL.
formacyj adresowych, a także szcze- prof. F. do Ruszczyca,
z
dnia
—
24-VII
1928
r
oceniacelem
prowadzenia akcji
Kruka
gółowe dane, dotyczące stanu
posia- nia wartości i nagradzania eksponatów wyj к
Ciśnienie
dania i warunków eksploatacji i tran- stawionych na Targach - Wystawie.
©.
0- średnie w m. |
szereg
cały
weszło
komisji
skład
№
Sportu łasu. |
9
poszczególne gałęzie
reprezentujących
sób,
Jest również plan realizacji zrę- przemysłu i handlu.
Temperaturz J
Ф
>
kę:
bów na rok 1928/29 czyli wiadomość
z
komisja Ssę- średnia
Już w przyszłym tygodniu
bardzo aktualna dla każdego kupca dziowska rozpocznie swą działalność przez
Targów - Wystawy i ocenianie Opad za do- }
zwiedzanie
6
łub przedsiębiorcy leśnego.
rozdziele-

z którego widzimy, że prócz eksponatów Dyrekcji Lasów,
pawilon mieści także eksponaty szeregu prywatnych przedsiębiorstw
bądź leśnych,
"bądź z lasem styczność maiących.
Y Dostatecznie „posiedziawszy“ wcho-

1860

urządzają jakieś burdy, strzelaniny i napady na bezbronną ludność. Dn. 19 b. m. połskie 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 jakowąś burdę. Po kilku dniach ukazała się wiadomość urzędowej litewskiej agencji kowieńskiej, że polacy w tem miejscu ostrzelali straż co najzupełniej nie odpowiada prawdzie.
J
śnie nadeszła wiadomość, że w miasteczku Kiernowo obecni tam па 0d-
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eksponatów, celem późniejszego
nia dyplomów na różne odznaczenia,
mi rozporządza Komitet Wykonawczy

marca

domości o rzekomych napadach polskiej straży granicznej na placówki litewsk. w pobliżu

JURY SĘDZIOWSKIE.
Wczoraj odbyło się drugie z kolei posie-

wydana

Państwowych

ur. 22

Urzędowa Agencja litewska podała kilkakrotnie w ostatnich czasach fałszywe wiasprawie dowiadujemy się ze źródła kompetentnego co następuje:
W ostatnich czasach
zgrupowani na pograniczu polskim „szaulisi* ciągle

chrobotku.
Bal Ziemiański.
Ponieważ już trochę
zmęczeni jeZ racji odbywających się Targów
steśmy wędrówką po Wystawie,
kodo Wilna zjeżdżają licznie ziemianie
rzystamy
z gościnnie
rozrzuconych
ze wszystkich stron kraju.
przy pawilonie leśników ławek — też
Większy zjazd zapowiedziany jest
brzozowych i siadamy.
9 wrzešnia, kiedy to
6
okres
na
Na ganku idzie sprzedaż książek.
dział hodowlanyi
zostanie
otwarty
Tamże jest szyld, wyjaśniający, że są
interesujący siery
najbardziej
drobiu,
to wydawnictwa Związku
Leśników.
ziemiańskie.
Widzimy, że kupują najwięcej „InW związku z tem w dniu 8 wrzeformator".
Śnia w salach hotelu
Georges'a WyBierzemy i my,
ażeby, wykorzyktóry
Ziemiański,
Bal
będzie
dany
stując odpoczynek zaznajomić
się z
zapowiada się Świetnie.
(r).
trešcią „Informatora“.
Okazuje

Tadeusz hr. Rostworowski

Awantury szaulisów

stoisko

swój

wina odleżałe

Wczoraj rano wydarzył się wypadek
ny pawilon na apel Komitetu
Głównego Targów - Wystawy,
wypełniła zbiorowego zatrucia gazem świetlnym, któ
remu uległo 6 osób, zamieszkałych przy ul
całkowicie wzięte na się zadanie przez Oszmiańskiej.
udzielenie miejsca w pawilonie wszyOkazało s'ę, że przy robotach, prowastkim
przedsiębiorstwom
leśnym
i dzonych na tej ulicy, pękła rura gazowa, a
gaz ulatniający się wdzierał do mieszkań.
styczność z lasem mającym.

nadpis „pawilon leśny" zrobione są
z mchów
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idzie sprzedaż płyt tkaniny szczególnie
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ne są w sposób rozmaity, są to wzoŚrodek pawilonu mieści dwa od-

/ ry ogrodzeń,

po poł.

POTRZEBNI:

czej i Moczulaka, aż dochodzimy
do
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Plywający Uniwersytei.
Na okręcie płynącym dokoła świata
odbywają się normalne wykłady i seminarja.
Ameryka, która jest jak wiadomo,
najnieprawdopodokrajem wszelkich
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a mianowicie

University",

uniwersytety.

Na

czas

t. zw.

t. j. pływające
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Drugi
nowożytne Europy i Ameryki.
ma specjalną zdolność w nauczaniu języka angielskiego, czwarty wykładać
znów
inny
będzie języki romańskie,
mistrz pouczać będzie studentów o aJaponji i t.dź
ktualnych problemach
it d.
:
Narazie istnieje w Ameryce jeden
W
tylko taki pływający uniwersytet.
Woydylio..

maszyn

NALEWANIA

ER

a iileńska Rgeneja Reklamowa
SR Dy klausa
в

цу
Wielka

вWilno,
—

14.

iai
Telef.

Najdogodniejsze warunki.

MŁYNKI

PRZENOŚNE,

do

Maszyny

elektrycznych.

wyroby

RZE
BE
ui

D
KE

BuDO

MŁYŃSKICH.

zagraniczne.

PA

Em
KE
z

Ka
5а
=

bezpłatnie.

i kosztorysy

Liczne referencje odbiorców
5

Wygodne warunki kredytowe.

#
Kii Okazowe maszyny wystawiamy we własnym lokalu,
Ostrobramska

29,

BAASSESKEBZNCE

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

nach. Gra prof. muzyki Anna Zankiewiczowa i inne siły artystyczne. [nstrumenta najnowszej kon

tonach, gwarantowanej

strukcji, o niezrównanych
jakości.

wybór

stale wielki

instrumentów

PSURGB KOGEOE BI MUST

3, m. 6.

ul. Niemiecka

Wilno,
Na składzie

reklamowe.

Ceny

DĄBROWSKAJ

K.

3563 8

TC BETA

nowych

i używanych

B EDIT S GITIS E

KTS B

RTAS

SDI

krajowe i zagraniczne
į DYWANY
meblową, stołową i inną

LIROLEUM
BERATĘ

nieprzemakalny

i plandeki

i Gz
WOJKOK
WYCIERACZKI

i jutowe

KGBELINY ao mebli i drillich do materaców

Й tj|

kokosowe

SKODNIK!

KALOSZE,
ii

S 8 poleca
8

©

iosOg
12-34.
—

%

GAZ SSANY, MOTORY
DIESLA z gwarancją eko=

KAMIENI

Prospekty

BR
ES

BREZENE

:

Р

najnow-

i SZTUCZNE»

Przedste- "IE JJ |] Gm”
€"Elumie Sw
wicieistwo
Byćgoszczy:

obzsinsab

=в

według

FRANCUSKIE

ropy,

wszelkich

ul.

aa

MŁYŃSKICH

zużycia

VI

Šieaeo aim iow
znalazcę

Ro

Uczciwego

E

BETONOWYCH i CERAMICZNYCH.
WYROBÓW
MASA
dowa OLEJARNI. MŁOCARNIE PAROWE.

i notatkami

Władysława

i prostej konstrukcji

Na żądanie wizyty inżynierów.

sa

© Zuszanusasszzanasnzi Gunancza

dzice pragną być poinformowani, kim
bęjest człowiek, który od września
uniwerdzie rektorem „pływającego
sytetu*, komitet organizacyjny tej uwiadomościami

cznemi

=.

8

w

wie o zakładach

KAMIENIE

cych

istnieje

statystyStudnickiego.
proszę © odnie=

22/28

do OBi MASZYN
Specjalna fabryka TARTAKÓW
RÓBKI DRZEWA najnowszej konstrukcji, przewyższają-

Igubiona 2ostala teczka

wny.

Fi

publiczność

MASZYN

szej techniki,

i dostawa

otrzymuje

oraz

o mocy

TURBINY WODNE syst. FRANCIS'A, TURBINY WIATROWE, TRYJERY, kompletne urządzenie elektrowni

Е

1176. III. A. „Sz. Rudomiński*, Wobec przekształcenia tirmy jednoosobowej na spółkę firmową firma: „Sz. Rudominski'“
zmienia się na: „Dom Handlowy SZ. Rudomiński — Wlašciciele Szloma Rudomin i Synowie, spółka”. Sklep żelaza i artykułów technicznych. Wspólnicy zam. w Wiłnie: Szloma Rudoul.
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min — przy ul. Antokolskiej 78, Izrael Rudomin —
Archanielskiej, 3, Abram Rudomin — przy ul. Antokolskiej 78 i
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