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* Lotnictwo dziś i jufro. 
(Wywiad z najstarszym pionierem no- 
woczesnego lotnictwa i znekomitym 
lotnikiem francuskim, Henrykiem Far- 

manem). 

Miałem zaszczyt być pierwszym 
oficjalnym lotnikiem na Świecie. Prze- 
demną latali już wprawdzie bracia 
Fright i Santos Dumont, ich lotów 
jednak nie uznała wówczas żadna 
oficjalna komisja. Byłem pierwszym 
lotnikiem, który dokonał lotu okręż- 
nego, a powracając bez defektu na 
miejsce startu, dowiodłem, że  czło- 
wiek może nowoczesnym samolotem 
według swej woli kierować. 

Z pośród wszystkich starych pio- 
nierów lotnictwa ja jeden do dnia 
dzisiejszego nie zrzekłem się latania. 
Liczni z pośród pierwszych lotników 
życiem zapłacili za swą odwagę w 
walce z nowym żywiołem, inni znów 

„na skutek wyczerpania, lub rezygna- 
cii zaniechali dobrowolnie dalszej dzia- 
łalności na tem polu. Obecnie latam 
prawidłowo conajmniej dwa razy w 
tygodniu, przyczem szczególną przy- 
jemność sprawia mi wypróbowywanie 
nowych aparatów, względnie tych ma- 
szyn, na których dokonano pewnych 
ulepszeń technicznych. 

Przestworza są żywiołem przyszło- 
Ści. Moja wiara w latanie nie jest 
wiarą w nowy styl, lecz jest bezgra- 
nicznem zaufaniem do nowej ery. La- 
tanie stanie się już wkrótce rzeczą 
powszechną. Być może, że ilość osób, 
posiadających własne samoloty, nie 
będzie na początku zbyt wielka, — 
choć z drugiej strony jestem przeko- 
nany, że w krótkim czasie skonstruo- 
wany zostanie typ samolotu „dla 
każdego”, ale z pewnością stanie się 
komunikacja samolotowa już w cza- 

1 sie najbliższym dobrem ogółu. Nie 
wątpię, że chwila, kiedy ludzie unikać 
będą długiej i uciążliwej podróży ko- 
leją, nie jest już zbyt daleka. Z pew- 
nością już w czasie najbliższym pow- 
staną bezpośrednie linje lotnicze, któ- 
re umożliwią nam przebywanie drogi 
z Madrytu do Londynu w czasie mię- 
dzy Śniadaniem i obiadem. Któżby 
chciał w tych warunkach męczyć się 
4-dzienną jazdą koleją? Albo kto ze- 
chce wówczas poświęcić pięć drogich 
dni na wycieczkę z Paryża do Marok- 
ka, skoro istnieć będzie możliwość 
wykonania tej podróży w ciągu jednej 

, nocy? Proszę sobie uprzytomnić, co 
"to wszystko oznacza z punktu widze- 
nia gospodarczego. Kupiec lub urzęd- 
nik państwowy, udający się w taką 
podróż, może jeszcze w ostatni dzień 
swego pobytu w Paryżu poświęcić 
całkowicie załatwianiu swych Spraw 
prywatnych i urzędowych, może zjeść 
obiad ze swymi przyjaciółmi, pójść 
wieczorem do teatru, a stamtąd na 
kolację, a o północy, zamiast iść do 
domu, zajmie miejsce w wygodnej 
kabinie samolotu. Nazajutrz rano zje 
w Marokku Śniadanie, następnie za- 
łatwi, co ma do załatwienia, zwiedzi 
miasto i oko'icę, a wieczorem powra- 
ca do Paryża. 

A jak będziemy podróżować w 
czasach, kiedy awiatyka zacznie sku- 
tecznie konkurować z okrętową ko- 
munikacją transoceaniczną? Na pro- 
blem komunikacji lotniczej przez o- 
cean nie wolno nam już spoglądać, 
jak na nierealną utopję. Sprawa wy- 
budowania na oceanie pływających 
lotnisk już dzisiaj wchodzi na drogę 
realizacji. Nie muszą to być koniecz- 
nie „wyspy pływające" w pelnem 
słowa tego znaczeniu. Wielkie okręty, 
leżące na kotwicy, lub olbrzymie nie- 
ruchomo stojące promy wystarczały- 
by tu w zupełności. „Wyspy takie 
musiałyby być oczywiście odporne na 
działanie burz, ich rozmiary powinny 
odpowiadać głównemu ich zadaniu, 

„ t. j. lądowaniu i startowaniu samolo- 
tów, ponadto powinny się na nich 
zawsze znajdywać odpowiednie zapa- 
sy benzyny i smarów, Bez wybudo- 
wania takich „pływających lotnisk" 
nie można -—mojem zdaniem, — myś- 

» leć o zaprowadzeniu stałej samoloto- 
wej komunikacji  transoceanicznej. 
Mógłby ktoś powiedzieć, że lot z Eu- 
ropy do Ameryki południowej mógł- 
by się odbyć bez takich Sztucznych 
lotnisk, gdyż samoloty mogłyby w 
razie potrzeby lądować na licznych 
znajdujących się tutaj wysp natural- 
nych. Pogląd taki nie wytrzymuje jed- 
nak krytyki, a to przez wzgląd nato, 
że przelot z powretem z Ameryki po: 
łudniowej do Europy połączony jest 
w związku z siłlnemi wiatrami prze- 
ciwnemi z tak poważnemi trudnościa- 
mi, że leżące na tej drodze wyspy 

W nie mogą być żadną miarą dostatecz- 
ną bazą dla lotników transoceanicz- 
nych. 

Jako główną przeszkodę w dziele 
popularyzacji komunikacji samoloto- 
wej wymienia się zazwyczaj jej dro- 

« xENUMERATA miesięczna z odniesieniem do domu lub z przesyłką pocztowa 4 zł. 

  

Transporfacja zwłok Św. p por. Szalasa 
WARSZAWA. 25.8. (PAT). Wobec pojawiających się w ostatnich 

dniach w prasie stołecznej niescisłych informacyj co do przewiezienia zwłok 
śp. porucznika Szałasa z Bagdadu, z urzędowych źródeł dowiadujemy się co 
następuje: 

Natychmiast po otrzymaniu wiadomości o śmierci porucznika Szałasa, 
miarodajne czynniki zajęły się sprawą sprowadzenia zwłok tragicznie zmar- 
łego. jak się okazałi jednak ze względów sanitarnych, w pierwszym rzędzie 
z powodu bardzo wysokiej temperatury, jaka wówczas panowała w Bagda- 
dzie, śp. porucznik Szałas musiał być pochowany już w dniu wypadku bez u- 
przedniego porozumienia się z władzami polskiemi. Tem samem sprawa na- 
tychmiastowego przewiezienia zwłok stała się niemożliwą io 
przeprowadzenia. Trudności komunikacyjne pomiędzy Bagdadem a najbliż- 
szym portem, jak również przepisy policyjne i sanitarne, obowiązujące 
władze miejscowe i państwa tranzytowe wpływają na późniejsze załatwienie 
sprawy przewiezienia zwłok śp. porucznika Szałasa. 

RZYM. 25.8. (PAT). Agencja Stefani ogłasza odpowiedź rządu jugosłowiańskiego 
na dwie noty poselstwa włoskiego w Białogrodzie w sprawie zajść w Splicie i Sebeni- 
co. Odpowiedź zaznacza, że na podstawie wyniku przeprowadzonego śledztwa oraz w 
cełu przeszkodzenia ze wszelką cenę podobnym zajściom i utrzymania z królestwem sto 
sunku najlepszej przyjaźni, ministerstwo spraw zagranicznych, chęci zadośuczynienia żą- 
daniom, sformułowanym w notach włoskich, czuje się w obowiązku oświadczyć co na- 
stępuje: Przedstawicielom jugosłowiańskich lokalnych władz państwowych polecono zło 
żyć na ręce konsula i wicekonsula włoskiego w Spilcie i Sebenico formalne eprosze- 
nie z powodu znanych zajść. Przeproszenie to w dniu dzisiejszym. Wydane zo- 
stało zarządzenie ażeby wszyscy winni zajść zostali przykładnie ukarani. Na zostało 
to już dokonane. Rząd jugosłowiański wyraża gotowość wynagrodzenia szl wyrzą- 
dzonych na parowcach włoskich, oraz oświadcza że osoby odpowiedzialne za utrzyma- 
nie porządku i bezpieczeństwa publicznego pociągnięte będą przez właściwe sądy. 

oświadcza urzędowa agencja Stefaniego rząd włoski przyjął odpowiedź rządu 
pugoslowicńskie go z zadowoleniem do wiadomości i uważa incydent za zlikwidowany. 

Niech żyje Król! 
Alhanja jednogłośnie obrała królem Achmeda Źogu. 

TIRANA, 25. 8. PAT. Uroczyste posiedzenie albań- 
skiego zgromadzenia konstytucyjnego uchwaliło przez 
aklamačję proklamowanie królem albańskim dotychczaso- 
wego prezydenta Hchmeda Żogu, który oświadczył, że 
koronę królewską przyjmuje. 

Niemcy budują pancerniki przeciwko Polsce 
BERLIN. 25.8. (PAT). Dzisiaj odbyło się publiczne posiedzenie niemie- 

ckiej Ligi Obrony Praw Człowieka i obywatela w sprawie budowy pancerni- 
Ка „А“. Na zgromadzeniu tem redaktor radykalnego pisma „Welt am Abend*, 
p. Helmut Gerlach, oświadczył kategorycznie, że zmyślonemi są pogłoski, ja- 
koby pancernik, który ma być budowany, miał być użyty przeciwko Rosji. 
Faktem jest natomiast, że szowiniści niemieccy, utraciwszy po traktacie locar-j 
neńskim i innych, odwiecznego wroga, Francję, znaleźli sobie innego odwie- 
cznego wroga w Polsce. Przeciw Polsce budowany jest pancernik „A”, Ger- 
lach wypowiedział się za najsilniejszem poparciem plebiscytu, żądającego 
zakazu budowy pancernika i oświadczył, że nie należy się cofać w tej sprawie. 
nawet przed grożbą kryzysu na stanowisku prezydenta Rzeszy. To zaś jest 
o tyle prawdopodobne, że prezydent Hindenburg złożyłby swój urząd, gdyby 
sprawa przez niego popierana i leżąca mu na sercu, została obalona. 

Komuniści niemieccy przeciwko budowie pan- 
gerników 

BERLIN. 25.8. (PAT). Centralny komitet partji komunistycznej ogłasza 
dziś, że w środę złoży oficjalny wniosek o poddanie pod plebiscyt ustawy, za- 
kazującej budowy wszelkich pancerników. Wszystkie organizacje komuni- 
styczne mają do środy przeprowadzić zbieranie podpisów pod tym wnioskiem 

Zamknięcie , Sparfakjady“ 
MOSKWA. 25.8. (PAT). W dniu 24 b. m. zostały uroczyście zamknięte igrzyska 

robotnicze odbywające się w Moskwie, a nazwane „spatkajadą*. Wieczorem w Wiel- 
kim teatrze moskiewskim odbyła się akademja, na której rozdane zostały zwycięcom na- 
grody. Sztandar centralnego komitetu wykonawczego otrzymała drużyna moskiewska, 
która zdobyła w igrzyskach większą ilość punktów. Z pomiędzy drużyn zagranicznych 
pierwszą nagrodę otrzymali Finlandczycy. 

Po akademji zawodnicy zagraniczni opuścili Moskwę. 

Nowa próka przelofu przez Aflantyk 

LE BOURGET, 25. 8. PAT. Dziś o godz, 6 min. 9 ra- 
no samolot Franc miał podjąć próbę przelotu nad qtlan- 
tykiem. Start był bardzo trudny, tak, że na końcu lotni- 
ska pilot musiał opróżnić częściowo zbiorniki, ażeby wre» 
szcie móc się wznieść w powietrze. Pilot zręcznie uniknął 
zderzenia z drzewami i kablami elektrycznymi poczem po 
kilku minutowym krązeniu nad lotniskiem odleciał o 
godz. 6 min. 21. 

DBikbrzymia katastrofa kolejowa w Ameryce 
500 osóh zabitych i rannych 

NOWY JORK. 25. 8. (PAT). Ustka olcik; że w katastrofie, 
jaka wydarzyła się na kolei podziemnej w pobliżu dwerca Times - Square, 
zginęło 17 osób, zaś 150 odnniosło rany, Katastrofa ta była jedną z najwięk- 
szych, jakie pamiętają w Nowym Jorku. Na płatformie pociągu, przepełnio- 
nego po brzegi, jechało 1000 pracowników biurowych, powrachjących do 
domu. Pociąg ziożony z 9 wagonów, przepełnionych pasażerami, 
opuszczał dworzec Times - Square. 5 wagonów przejechało już zwrotnicę i 
przeszło na nowy tor, gdy nagle zwrotnica zmieniła pozycję. '6 i 7 wagon roz- 
biły się o ścianę tunelu, a ostatnie wagony uległy poważnemu uszkodzeniu. 
Wśród tłumu, zgromadzonego na dworcu powstała nieopisana panika. Wszy- 
scy walczyli zażarcie pomiędzy sobą, chcąc dostać się do wyjścia. Ponad wrza 
wę walki górowały jęki ranionych i konających. Około 500 ludzi zostało za- 
bitych i rannych. 

  

Opłata pocztowa wiszczona ryczałtem. 
Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca. Admwinistra- 
cja nie uwzględnia zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogłoszeń! 

żyznę. Z jednej strony zarzut ten jest 
do pewnego stopnia słuszny i uza- 
sadniony, jeżeli jednak uświadomimy 
sobie, że podróż do krajów bardziej 
odległych trwa koleją lub okrętem 
kilka, lub kilkanaście dni, to przyj- 
dziemy do wniosku, że komunikacja 
lotnicza stosunkowo tak droga znów 
nie jest. Nie ulega też wątpliwości, że 
w miarę wzmagania się ruchu samo- 
lotowego ceny przelotów zaczną szy- 
bko spadać. Towarzystwa lotnicze, 
które dzisiaj na Skutek słabej frek- 
wencji zmuszone są celem pokrywa- 
nia kosztów pobierać dość wysoką 
opłatę od pasażerów, przy  silniejį 

szym ruchu pasażerskim będą mogły 
oczywiście ceny biletów znacznie zre- 
dukować. To samo dotyczy cen sa- 

mych aparatów i silników samoloto- 
wych, które w związku Zz nieznacz- 
nem zapotrzebowaniem są dziś sto- 
sunkowo drogie. Z chwilą jednak, 
kiedy fabryki będą w stanie przystą- 
pić do masowej fabrykacji części 
składowych aeroplanów, podobnie, 
jak dzieje się to przy wyrobie sarno- 
chodów, ceny gotowych maszyn spa- 
dną bardzo wydatnie, a tem samem 
usunięte zostaną wszystkie główne 
przeszkody na drodze do populary- 
zacji lotnictwa. 

Baisiojszy M. zawiera 6 iron. 
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Francja, niemcy i eoakuncja Nadrenii, 
Paryż, 19 sierpnia. 

Zupełnie niespodziewanie na 23-go 

b. m. zwołana została do Pałacu 

Elizejskiego francuska Rada Ministrów. 

Ponieważ oddawna było wiadomo, 

że po długiej wakacyjnej bezczynności 

PP. Ministrowie zbiorą się dopiero w 

początkach września, przeto owe przy- 

śpieszenie wywołało nawet w opusto- 

szałym z powodu kanikuły Paryżu 

spore poruszenie. Jako pretekst po- 

daje się potrzebę porozumienia się 

co do sposobu przyjęcia obcych mi- 

nistrów, jacy podpiszą nad Sekwaną, 

27 b. m., sławny „pakt przeciw woj- 

nie”. Nikt w to przecie nie uwierzy, 

iż dla ułożenia listy przyjęć i „menu'* 
bankietów trzeba zwoływać wszystkich 

ministrów. Chodzi o cóś ważniejsze- 

go. O co mianowicie? 

Niemcy nie przestają wysuwać 

sprawy przyśpieszenia ewakuacji Nad- 

renji twierdząc, że dalsza okupacja 

stref Koblencji i Moguncji nie ma sen- 

su po podpisaniu układów locarneń: 

skich. P. Herman Miiller, nowy kan- 

clerz niemiecki, wyraźnie to stwierdził 

w swej deklaracji programowej z 3 

lipca. Dodał przytem, że wiązanie tej 

sprawy „z innemi nieuzasadnionemi 

sprawami“ nie powinno mieć miejsca. 

Pos. Werner von Rheinbaben, poli- 

tyczny i osobisty przyjaciel p. Stre- 

semann'a, ogłosił Świeżo p. t. Que 

vise U'Ąllemogne? francuski skrót 

swej ostatniej książki, w którym idzie 

znzchie dalej. Ewakuacja Nadrenii, 
Keż $ądięfch zwłok ani warunków, 
wydaje m się „oczywistem prawem” 
Niemiec; pozatem jednak uprzedza on 

Francję, że Niemcy nigdy nie zrezy- 

gnują z wysiłków zmierzających ku 

naprawie krzyczącej niesprawiedliwo- 

Ści, jaką przeciw nim popełniono na 

Wschodzie". Mało tego: katolicka 
Germania zamieściła 3 sierpnia arty- 

kuł, w którym powiada, że tak długo, 

jak Francja będzie się sprzeciwiała 
przeciwko przyłączeniu Austrji do 

Niemiec i powrotowi „korytarza” na 

łono Rzeszy—,nie może być mowy o 

żadnem zasadniczem pojednaniu fran- 

cusko-niemieckiem“. 

"Francja jest zatem uprzedzona, jak 
Niemcy pojmują „pojednanie*. Jasną 

jest rzeczą, iż żaden rząd francuski na 

taką politykę pójść nie może. Nie wy- 

nika jednak z tego, aby dyplomacja 

francuska zachowywała się bezczyn- 

nie. Trzeba przedewszystkiem w spra- 
wie Nadrenji ustalić jakiś program, 

któryby aprobowali wszyscy ministro- 

wie francuscy, do różnych partyj na- 

leżący,i poto właśnie zbiera się 23-go 

b. m. rada ministrów. Trzeba następ- 

nie, aby Francja porozumiała się ze 

wszystkiemi mocarstwami sprzymie- 
rzonemi, w tej kwestji zainteresowa- 

nemi, albowiem nikt prawie we Fran- 

cji poważnie nie zaprzecza, iż sprawa 
Nadrenji nie jest bynajmniej sprawą 

irancusko-niemiecką, ale sprawą mię- 

dzysojuszniczą. 

P. August Zaleski, nasz minister 
spraw zagranicznych, w początkach 

czerwca wyraźnie oświadczył w Pary- 

żu, w rozmowie z dziennikarzami, że 

„łatwo jest ewakuować jakiś teren, 

ale trudno bardzo zająć go z powro- 

tem"; należałoby więc uprzednio 

uzyskać od Niemiec „pewne i formal- 

ne gwarancje". Naturalnie, taki bez- 

krytyczny i zainteresowany zwolennik 

„pojednania* z Niemcami jak p. Albert 

Dubarry może sobie w swojej Volon- 
tė (12.VII) pisač, že „nie należy wią- 

zač Renu z Wistą“. Ale inne organy 

lewicowe, jak np. tygodnik Europe 

Nouvelle (5.VIII), wyraźnie potrzebę 

uprzednich rokowań z Polską uznają. 

Pozatem, z wyjątkiem socjalistów (i 

to małej tylko ich większości), każdy 

we Francji rozumie, iż przyśpieszona 

ewakuacja choćby tylko jednej strefy 

nie jest „żadnem prawem Niemiec, a 

tylko łaską sojuszników”, jak się wy- 

raża p. Piotr Bernus na łamach 
Journal des Dóbats (4.VIII). 

Wprawdzie na ostatnim kongresie 

lej Międzynarodówki w Brukseli 

socjaliści francuscy wypowiedzieli się 

za „natychmiastową i bezwarunkową 

ewakuacją Nadrenji“, ale nie zapomi- 

najmy, że odnośne stanowisko  przy- 

jęte było przez radę naczelną  partji, 

15 lipca r. b., tylko 1.707 głosami 

przeciw 1.266. Na czele mniejszosci 

stoi pos. Paul Boncour, uważający, iż 

wznowienie kontroli zbrojeń niemiec- 

kich za pośrednictwem Ligi Narodów 

jest nieodzownym warunkiem ewaku- 

acji. 

P. Piotr Bertrand, redaktor na- 

czelny Quofidien'a, głównego organu 

radykalnego, dorzuca do tego warun- 

ku „kategoryczne zrzeczenie się przy- 

łączenia Austrji do Niemiec". Tego 

samego zdania jest p. Jan Piot, re- 

daktor radykalnego Oeuvre. Wobec 
takiego stanowiska lewicy francuskiej 

p. Paweł Faure, sekretarz partji. soc- 

jalistycznej, musiał oświadczyć na 
łamach Populaire'a, że wprawdzie 

socjaliści nadal są za bezwarunkową 

ewakuacją, ale przyznają, iż „„praktycz- 

nie ewakuacja związana jest zadawa- 

lającem rozwiązaniem spraw  bezpie- 

czeństwa i rozbrojenia". 

Im bardziej idziemy  naprawo, 

tem większe są warunki francuskie 

przyśpieszenia ewakuacji, Ale wystar: 

czy zacytować głosy lewicowe, aby 

stwierdzić, iż rząd francuski znajdzie 

w  opinji całkowite poparcie, jeśli 

opróżnienie  Nadrenji uzależni od 

szeregu określonych warunków. Jeśli 
na warunki te zgodzą się przedtem 

zainteresowane rządy sprzymierzone, 

pozycja Francji będzie bardzo mocna. 

l wówczas albo do przyśpieszenia 
dojdzie, albo okupacja trwać będzie 

nadal. To prawda, że termin ewaku- 

acji Koblencji przypada już 10 stycz- 

nia 1930 roku. Ale do terminu ewa- 

kuacji Moguncji jeszcze daleko. Do 

10 stycznia 1935 roku Niemcy zrozu- 

mieją, że mądry kompromis lepszy 

jest od liczenia na czas, który rze- 

komo „pracuje“ dla nich. Czas pra- 

cuje dla wszystkich. 

Kazimierz Smogorzewski, 
ROOOEOFEEWICWT ROSY BEEN TTSZPRETOYOT 
Pociąg, którym jechał min. Kwia- 

tkowski uległ kafasfrolie. 
Nocy wczorajszej pociąg, którym p. 

min. Kwiatkowski powracał z Gdyni do 
Warszawy; na st. Konojady, linji Grudziądz 
—iłowo uległ katastrofie. 

Trzy ostatnie wagony osobowe, wsku- 
tek nieustalonej dotąd ściśle przyczyny, 
wykoleiły się, przyczem 15 osób odniosło 
mniej lub więcej poważne obrażenia. 

Wskolejezie spowodowało blisko trzy- 
godzinne opóźnienie pociągu. 

Fajans 
Porcelana : 
Szkto 
Platery 
Naczynia 
kuchenne 

  

  

Wobec wyprzedažy oddajemy po 

cenach znacznie zniżonych.     
  

Sobolewski znajduje się w bardzo 
| ciężkich materjalnych warunkach, z 

miłosiernych ludzi. Łaskawe datki + 
przyjmuje Adm. „Słowa* dla „syna 

RTN PRIIMTI КОНЕ ХА SORKA BRZDIAE 

į Syn powstańca 1863 r. Kazimierz 

żoną chorą umysłowo, emerytury 
nie otrzymuje, prosi przeto o ofiarę 

powstańca”. 

25. VIit 28. 
TYMCZASOWA ZMIANA NA STANOWI- 
SKU MINISTRA SPRAW ZAGRANICZN. 

WARSZAWA. 25.8. (PAT). Wobec wy- 
jazdu ministra kw zagranicznych Augusta 
Zaleskiego do Paryża i Genewy, kierownic- 
two ministerstwa spraw zagranicznych, na 
czas jego nieobecności, objął podsekretarz 
stanu w ministerstwie spraw zagranicznych 
dr. Alfred Wysocki. 

Działalność Państwowego|Ban 
ku Rolnego. 

WARSZAWA, 25.VIII. PAT. Jak 
wiadomo Państwowy Bank Rolny 
udziela drobnym i Średnim gospo- 
darstwom rolnym długoterminowych 
pożyczek amortyzacyjnych na 8 pro- 
cent a ostatnio na 7 procent w listach 
zastawnych na kupno gruntów, re- 
gulacje i inwestycje rolne, na spłatę 
uciążliwych dla gospodarstw rolnych 
zobowiązań i na inne potrzeby go- 
spodarcze. 

Dzięki usilnym staraniom Pań- 
stwowego Banku Rolnego ta forma 
kredytu długoterminowego, najodpo- 
wiedniejsza dla rolnictwa ze względu 
na długi termin spłat, rozwija się co- 
raz bardziej, przyczyniając się wybit- 
nie do podniesienia gospodarczego 
wsi. O szybkim rozwoju tej formy 
kredytu Świadczą najlepiej cyfry: 

Stan emisji listów _ Zastawnych 
Państwowego Banku Rolnego wy- 
nosił: 

Na 1 stycznia 1926 r. 0,2 mil. zł. 
Na 1 stycznia 1927 r. 7,8 mil. zł. 
Na 1 stycznia 1928 r. 41,4 mil. zł. 

W roku bieżącym nastąpił dalszy 
ogromny wzrost pożyczek dlugoter- 
minowych w listach zastawnych, któ- 
re kilka dni temu osiągnęły 100 mil- 
jonów złotych, wypłaconych przeszło 
dwudziestu tysiącom  pożyczkobior= 
ców. Przekroczenie tej sumy  stano- 
wi poniekąd jubileusz dla Banku, 
świadcząc dobitnie o wielkim rozwoju 
tej instytucji i intensywności jej pra- 
cy w zakresie organizacii pomocy 
kredytowej dla drobnego rolnictwa. 

Konfereneja w sprawie rozkładu 
jazdy. 

„_ WARSZAWA, 25 8- PAT. W dniu 27-go 
sierpnia rb. odbędzie się w ministerstwie 
komunikacji konferencja z przedstawiciela- 
mi wszystkich dyrekcyj kolei państwowych, 
na której zapadną postanowienia co do 
wniosków na tegoroczną europejską kon- 
ferencję ala rozkładów jazdy, która się Od- 
będzie we Wiedniu w drugiej połowie pa- 
ździernika rb. Na konferencji w minister- 
stwie komunikacji zapadną również decy= 
zje o zmianach w rozkłądzie jazdy pocią- 
gów w ruchu pasażerskim w sezonie Zi= 
mowy m. 

„NARODOWY KOMITET EUROPEJSKIEJ 
WSPÓŁPRACY* 

BERLIN. 25.8. (PAT). W salach Reich- 
stagu odoyło się posiedzenie  parlamenta- 
rzystów wszystkich niemai delegacyj Świa- 
towych, poświęcone organizacji związku 
dia europejskiej współpracy. Uchwalono na- 
zwać tę organizację wszystkich państw eu- 
ropejskich „Narodowym komitetem europej- 
skiej współpracy”. Formalne ukonstytuowa- 
nie tego związku nastąpi na specjalnej kon- 
ferencji 24 listopada. W dyskusji na dzisiej 
szem posiedzeniu brał wybitny udział dele- 
gat polski p. Thugutt. 

KONGRES UNJI MIĘDZYPARLA- 
MENTARNEJ. 

BERLIN. 25.8. (PAT). Na kongre- 
sie międzyparlamentarnej Unji toczyła 
się dzisiaj w dalszym ciągu dyskusja 
nad sprawą kryzysu parlamentaryzmu. 
Przedstawiciel Francji, b. minister Be 
rthau, oświadczył, że dyktatura nie ma 
żadnych widoków we Francji i wska- 
zał na pewne niebezpieczeństwo, gro- 
żące parlamentaryzmowi ze strony Or- 
ganizacji pracodawców, którzy związa 
ni w trusty, «starają się wywrzeć na 

państwo wpływ, podobny do wpływów 
istniejących w danych organizacjach 
feodalnych. 3 

W dyskusji wziął udział m. in. ja- 

ko przedstawiciel Polski b. poseł stanu 
Binder, dalej hr. Bernsdorf, który acz- 

kolwiek nie jest posłem, ale nadal re- 
prezentuje w delegacji stronnictwo de 
mokratyczne, baron Rheinbaben (z nie 
mieckiej partji Ludowej), prałat Kaas 
(centrum), dr. Breitfeld (socjalista). 
Wreszcie w skład delegacji wchodzą 
rzeczoznawcy fachowi. 

* 

BERLIN. 25.8. (PAT). W dalszym 
ciągu obrad unji miedzyparlamentar-- 

nej przemawiała dzisiaj posłanka Kos 
mowska i prof. Dembiński. Posłanka 
Kosmowska  scharakteryzowała typ 

polskiego robotnika rolnego jako naj- 

bardziej dodatni czynnik w polityce 
pokojowej i pojednawczej. Wystąpie- 
nie p. Kosmowskiej powitane bylo g2- 
rącą owacją, jako pierwszej kobiety, 
która zabrała głos w obradach unii. 
Proi. Dembiński referował imieniem 
komisji do spraw politycznych i orga- 
nizacyjnych sprawy rewizji poszczegól 
nych artykułów.
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Myślcie sami a sobie! 
DRUSKIENIKI. 

Chciałbym za pośrednictwem „Słowa*, 
propagatora piękna krajowego, poruszyć 
Sprawę, która mię od dwuch lat pobytu 
miego na kuracji w Druskienikach razi, a 
która pochodzi z niezdarności i niedocenia- 
nią ważności sprawy. 

Bardzo dużo z osób przyjeżdźających 
do Druskienik, czy to z Królestwa, czy 
jak ostatnim i z Małopolski ma zwyczaj 
zwiedzania Grodna. Pomijając starożytność 
miesta, już samo położenie, które uderza 
ludzi po raz pierwszy przejeżdżających przez 
Grodno do Druskienik, takie robi wstrząsa 
iące wrażenie, iż każdy poczytuje za grzech 
nieodwiedzenie Grodna za bytności w Dru- 
skienikach. Niech ludzie tutejsi przywykli 
do piękna natury, uprzytomnią sobie wraże 
nie przybysza z równin Mazowieckich, nie- 
rozpieszczonego widokami swego kraju, gdy 
zrana w Grodnie, przejeżdżając do Druskie- 
nik i zbierając manatki, nieoczekiwanie z 
zawrotnej wysokości mostu Niemeńskiego 
rzuci okiem na oblane potokami słońca 
porannego, Grodno z osiadającemi mgłami 
pod nogami nad rzeką... Gdy jak w pano- 
ramie, na tle budzącego się i skąpanego 
w rosie porannej miasta ujrzy prastarą 
Farę Witoldową, kościoły PP. Bernardy- 
nek, po-Jezuicki, OO. Bernardynów... Bez 
przesądy przyznaję się, iż znając dużo kra- 
jów zagranicznych — panoramę Grodna z 
mostu kolejowego zaliczam do pierwszo- 
rzędnych. Pomijając niedogodności komu- 
nikacyjne, zajmujące dużo drogiego dla 
„urlopowca“ czasu—prawie niema kuracju- 
szą z Zachodu, któryby nie pałał chęcią 
zwiedzenia Grodna. Na wstępie jednak znie 
chęcająco uderza kompletny brak dogodne 
go połączenia kolejowego, któryby na se- 
zon letni uwzględniał chęci letników. Dwa 
pociągi nocne, idące w stronę Grodna na- 
rażają na całonocne niespanie, pociąg zaś 
azienny przychodzi do Grodnu zbyt późno 
gdyż około 12-ej — zmuszają na powrót 
nocą, gdyż 3 i pół godzin, Które dzielą od 
pociągu dziennego, wracającego do Dru- 
skienik, jest stanowczo zamało na zwiedze- 
nie Grodna. Pomimo tych wad kardynalnych, 
chęć ujrzenia Widewutowego grodu, prze- 
zwycięża wszelkie trudności. 

Przyjeżdżając na dworzec Grodzieński, 
próżno się szuka informatora w postaci 
chociażby krótkiej wskazówki Tow. Krajo- 
znawczego w pawilonie „Ruchu*. Dokąd? 
Gdzie? Jak rozpocząć zwiedzanie? Nastrój, 
którym nie należy się powedować, jest 
jednak taki, jakby otoczenie na dworcu 
Grodzieńskim, nb. mocno zrusyfikowane, 
trochę patrzało na ciebie jak na jakiegoś 
--miszugenesa. „Ci nie zbzikował*? „jakie 
tam Tow. Krajoznawcze. Czego mu się ze- 

chciało*? Trudna rada — pezostaje jedynie 
decyzją zwiedzania na ślepo — na własną 
rękę. Ale tu następuje kompletna niespo- 
dzianka! Wszystkie kościoły najakuratniej 
zamknięte na dwa spusty. Najporządniej 
jak się należy. Msza już skończona. „A cóż 
to mało żulików wałęsa się. Słyszeli my 
nawet, że mocno prześlądowani w rodzin- 
nym kraju przez Składkowskiego rzucili 
się na letni sezon na Kresy*, Chcąc zwie- 
dzić kościół Jezuitów, a znalaztszy go za- 
mkniętym, zachodzę do apteki po- Jezuickiej 
prosząc o informacje. Wskazują mi drogę 
po kancelarji kościelnej, którą też znajdu- 
ję zamkniętą. To samo powtarza się z ko- 
ściołem PP. Brygidek, a wszystko to tak 
na wstępie zuiechęca do nocnego powrotu, 
iż prędzej spojrząwszy ną zegarek pędzę na 
dworzec, by wykorzystać odchodzący o 3 
i pół pociąg do Druskienik. 

Naturalnie po powrocie, zainteresowa- 
nie znajomych, zapytania, jak się podobało 
Grodno? No i kompletne zniechęcenie na 
dalsze, liczniejsze zwiedzanie. 

Podając do wiadomości czytelników 
krajowych swoje spostrzeżenia, pozwolę 
sobie zwócić uwagę na jedno co, nas wszy- 
stkich przyjezdnych razi,ja co, zdaniem mo- 
jem powinno w miejscowem społeczeń- 
stwie znaleźć oddźwięk i zrozumienie. 
Proszę zgóry przyjąć te moje uwagi „kon- 
gresowe" z wiarą, iż dobrze Wam życzę, 
a cały rok pracując w Warszawie, czekam, 
rachując miesiące i dnie, które mnie dzielą 
od wyjazdu do Druskienik, skąd wracam 
co roku pokrzepiony naciele i duchu. Radę 
tę moją tembardziej gorąco polecam, iż 
dzięki polityce Marszałka Piłsudskiego je 
steście „czemś*, co zaciekawia nas wszy- 
stkich z Zachodu — tak jak porywa nas 
duch którym dziś Marszałek promieniuje. 

Otóż robicie wrażenie społeczeństwa, 
które zamknąwszy się w swojem mistycy- 
zmie zapomniało o życiu codziennem, o 
obowiązku wreszcie promieniowania na re- 
sztę narodu. Wy powinniście uzupełniać i 
stanowić tło kultu dla Marszałka. To jest 
nasz obowiązek narodowy i państwowy. 
Bezruch, na który się skarżycie i w prasie 
iw rozmowie, leży w was samych. Nie 
czekajcie pomocy i nie domagajcie się jej, 
gdyż ona zagłuszy i zatuszuje walory wa- 
szego charakteru. Trzeba się otrząsnąć z 
zadumy. Pozatem trzeba się skupić i bić 
jak taranem w ściany ministerjalnych gabi- 
netów. Jeżeli was traktują tak opieszale, 
jak w danym wypadku ministerstwo kolei 
czy inni, to dlatego, iż mają Was za po- 
czciwców, którzy poczekają. 

Jeszcze jedną uwaga: czemu Wam Tar- 
gi tegoroczne nie zrobią jakiej agitacji 
wśród letników Druskienickich, aby ich 
pobudzić przed powrotem do zwiedzenia 
Targów? 

Kongresowiak. 
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Kongres mniejszości narodowych 
Białorusini, Ukraińcy, Niemy i żydzi jadą do Genewy 
GENEWA. 25.8. (PAT). Dnia 29 sierpnia rozpoczyna się w Genewie 

kongres mniejszości narodowych, który trwać będzie do 2 września r. b. Na po 
rządku dziennym kongresu są sprawy pierwszorzędnej wagi, a mianowicie 
sprawa utworzenia stałej komisji dla spraw mniejszościowych przy Lidze Na- 
rodów, współpraca mniejszości narodowych z większościami narodowemi, 
spraw metod naukowych w szkolnictwie mniejszości narodowych. W kongre 

sie tym nie będzie brało udziału kilkanaście mniejszości, które w zeszłym ro- 

ku wystąpiły z kongresu, m. in. mniejszość polska i inne mniejszości z Nie- 

miec. Mniejszość polska wobec tego nie wysyła swoich delegatów, natomiast 

z Polski są tu oczekiwane delegacje: białoruska, ukraińska, niemiecka i ży- 
dowska. ; 

W charkterze obserwatora udaje się na kongres do Genewy sekretarz 

generalny Instytutu Badań Spraw Narodowościowych w Warszawie Paprocki. 

Szykany ze strony sowizskiej straży granicznej 
Na odcinku Szepietowszczyzna w rejonie Kucewicze patrol sowiecki, będąc pijany 

zaczepił powracającego z pracy po stronie rosyjskiej za przepustką rolna, włościanina 

Jana 
Kiedy Doreczonek wystąpił energiczniej 

wystrzelił, raniąc go ciężko w biodro. 

joreczonka, chcąc zawładnąć artykułami spożywczemi, niesionemi w węzełku. 
w obronie swego mienia, jeden z żołnierzy 

Sfara hisforia 
25. 8. Dzisiaj o 10 wieczorem akademik Wachniak strzelił dwukrotnie z rewolweru 

na ulicy Jagiellońskiej do urzędniczki prywatnej Derbeńskiej, poczem skierował broń 

ku sobie, raniąc się śmiertelnie w bok. Ofiary tragedji odstawiono do szpitala. Derbeń- 

ska zmarła w drodze, Wachniak walczy ze śmiercią. 

  

  

SKŁAD MEBLI 
SPÓŁDZIELNI 

„ziednoczeni stolarze” 
w Wiinie. ul. Trocka 6. 

  

        Wielki wybór różnych mebli włas- 
nych warsztatów. Przyjmuje za- 
mówienia na całkowite urządze- 
nia biur, urzędów, różnych insty- 
tucyj, banków. Prosimy obejrzeć 

meble naszej spółdzielni. 
Ceny umiarkowane. 
  

  

[POD PROTEKTORATEM MAUZAŁKA      

      

  

   L PIERWIZE 3 
TARGI POŁNOCNE 

1 WYSTAWA 
ROLNICZO- PRZEMYJŁOWA| 
18/8-9/5 w WILNIE 1928 

Koncert 85 pułku piechoty. 

SAR BSP, AEA SZL A UM ASM AEA GA (TED EA RZA KIA CEA 

WĘGIEL opałowy, kowalski i drze- 
wny. 
z kosza Górnośląskich z 
dostawą własnym taborem 
w każdej ilości. 

Wszelkie materjały budowlane, jak to: 
cegłę, wapno, papę, smołę, blachę, 

©ździe, okucia okienne, drzwiowe 
ipiecowe poleca. 

H. K. Zdanowski i S-ka 
ilno Mickiewicza 34. Tel. 370. 
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BANK ZWIĄZKU $PÓŁEK ZAROBKOWYCH 

2 dnia 8-go września r. b. przenosi swoją siedzibę na ul. MIEFKIEWICZA 18. 

JABŁKOWSKICH (Gmach B 

ODDZIAŁ 

ta Ci 

WILEŃSKI 

3 I piętro), 

laws żon bokach ks A il k dt ddd dka A i i ės 

sZoiqzek Spółdzielni Polskich Oddział © Wilnie 
m 7 niem 5 września r. b. przenosi swoją siedzihę do nowego lokalu 
a przy ul. Ad. Mickiewicza 18. uu tau wia . Imi) 

  

Gabinet Kosmetyczny absolwentki B 

„Institat do Beantó Kera a Paris“ B 
Usuwanie wszelkich wad cery, jak to: 
zmarszczek, wągrów, rozszerzonych 
porów i t. p. Wzmacnianie biustu 

elektryzacją. 

Portowa 28-—5, od 10—2 i od 4—7. B 
—0 Wydz. Zdr. 1480. В 
    

  

Uznanie Francuzów dia minisfra Zaleskiego 
GENEWA. 25.8. „Journal 

Francais“ przynosi dzisiaj artykuł, bę- 
dący odbiciem miarodajnych opinij kół 
zbliżonych do Ligi Narodów. Artykuł 
poświęcony jest omówieniu zgłoszo- 
nej w roku ubiegłym na Zgromadzeniu 
Ligi Narodów propozycji polskiej. Au 
tor zestawia rezolucję Polski z paktem 
Kelłoga i powołuje się na słowa pier- 
wszego lorda admiralicji angielskiej 
Brigemana, jedynie w swojem przemó 
wieniu 13 sierpnia r. b. oświadczył, że 
pakt Kelloga jest jedynie powtórze- 
niem w innej formie propozycji, z jaką 
Polska wystąpiła rok temu w Gene- 
wie. Autor artykułu twierdzi, że z te- 
go tytułu ministrowi Zaleskiemu win- 
na przypaść w udziale na uroczystoś- 
ciach paryskich pierwszorzędna rola.. 

Propozycja polska — wywodzi autor 
— miała wyższość niewątpliwą nad 
paktem Kelloga, Propozycja polska 
miała stanowić jedynie środek do 
stworzenia przyjaźnej atmosfery, któ- 
ra umożliwiłaby dałsze prace nad za- 
gwarantowaniem pokoju. Pakt Kello- 
ga stwarza pozory, jak gdyby sam 
przez się był wystarczający do zapobie 
żenia wojnie. W istocie zarówno pakt 
Kelloga jak propozycja polska ściśle 
biorąc nie stanowią zobowiązania pra 
wnego lecz jedynie moralne. Propozy- 
cja polska od pierwszej chwili, gdy 
została podpisana przez państwa, zdą 
ża do osiągnięcia tego samego celu, co 
pakt Kelloga, tylko drogą poważniej- 
szą. 
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Niemcy dalekie są od sympafii dla Litwy. 
Dwa doniosłe artykuły korespon- 

dentów z Kowna i Moskwy ukazały 
się dopiero co w nacjonalistycznym 
„Tag'u“ i demokratycznym „Berliner 
Tageblat'cie“.: 

P. Scheffer, korespondent „Berl. 
Tgb.“ w Moskwie, wytuszcza motywy, 
dla których Niemcy interesują się tak 
polityką litewską. Dalekie są one od 
sympatji dla Litwy samej, jak też i od 
poczucia sprawiedliwości w sprawie 
wileńskiej. Rzesza w danym wypadku 
rządzi się tylko interesem i rachun- 
kiem. W istocie rzeczy Litwa ma dla 
Niemiec to samo znaczenie, co Egipt 
i morze Czerwone dla Anglji. Pochło- 
nięcie Litwy przez Polskę jako sku- 
tek miałoby oderwanie Prus wschod- 
nich od Niemiec. 

Pozatem transport towarów nie- 
mieckich do Rosji byłby w zależności 
od Polski, któraby w ten sposób 
miała możność wykonywania kontroli 
niemiecko-rosyjskich stosunków han- 
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dlowych. Jeżeli Niemcy zgodziły się 
bez zastrzeżeń podpisać pakt Kelloga, 
mają wzamian prawo żądać, żeby 
konilikt polsko-litewski został roz- 
strzygnięty zgodnie z ich interesami. 

drugiej strony korespondent 
„Tag'u* w Kownie nadsyła artykuł o 
„istotnej zasadzie i polityce wschod- 
niej Niemiec", którego ostateczny wy! 
wód następujący: 

„Litwa jest dla Niemiec jednym 
punktem wyjścia czynnej polityki na 
wschodzie Europy. Powinna ona dać 
Rzeszy sposobność przywrócenia da- 
wnej potęgi. Możność ta może być 
straconą raz nazawsze skutkiem błę- 
dów Wilhelmstrasse. Rząd Rzeszy po- 
winien dać do zrozumienia, że okrą- 
żenie przez Polskę Prus Wschodnich 

i 

byłoby niedopuszczalne dla Niemiec i 
musiałoby z konieczności wywołać 
przewrót na wschodzie Europy, w 
którymby Niemcy miały zupełną wol- 
ność działania”. 

Fima_$. Wipisadski das | MA d. WIRISZEWSKI © zaskawej 
wiadomości swoich klientów: 1) że 
nie mogąc z przyczyn do niej niezą- 
leżnych uczęstniczyć w wystawie rol- 
niczej, uprzejmie uprasza klientów, 
zwiedzających wystawę, w razie žy- 
czenia obejrzeć nasze plantacje na- 
sion, awizować w „Sklepie Rolniczym* | 
Wielka 15 (Szwarcowy 1) dzień i 
godzinę przyjazdu, w dniu poprzed- 
nim. Dojazd autobusem „Pośpiesz- 
ka“. 2) że jesienny cennik na super- 
fosfat i drzewka owocowe rozesłany 
wszystkim 17 b. m. Ktoby nie otrzy- 
mał, upraszamy żądać powtórnego.   
  

  

    

WYSTAWA REGJONALNA. 
Il 

Zwracamy się wlewo od główne- 
go wejścia, wciąż nie opuszczając par- 
teru. 

Idziemy szerokim kurytarzem. Ścia- 
ny jego pokryte wykresami ilustrują- 
cemi rozwój szkolnictwa w woje- 
wództwie Wileńskiem w ostatnich la- 
tach tudzież obecny stan szkolnictwa 
w Okręgu Wileńskim. Niezliczona moc 
tablic. Wierzyć zaś im można do 
ostatniej cyferki, jak nie przymierzając, 
Świętej Ewangelji. Rekojmię absolut- 
nej prawdomówności tych wszystkich 
tablic—świetnie opracowanych — daje 
sama osoba obecnego kuratora Okrę- 
gu Szkolnego Wileńskiego d-ra Anto- 
niego Ryniewicza. Złota sumienność 
i żelazna energja cechują pod jego 
rządami wszystko, co się w dziedzi- 
nie szkolnictwa w kraju u nas dzieje. 

Wzdłuż Ścian tu i owdzie dla ozdo- 
by: monumentalny gips ze zbiorów i 
sal wykłądowych uniwersyteckiego 
Wydziału Sztuk Pięknych. Oto, nie- 
daleko szukając, kopja w rozmiarach 
oryginału z rzymskiej statui, słynny 
discobulus Myrenis... a już się i za- 
częła istna powódz kwiatów, 

, która nam po całym gmachu będzie 
towarzyszyć. Po kurytarzach, po Sa- 
lach—wszędzie: kwiaty, kwiaty, kwia- 
ty. Prawda, Ruszczyc zaordynował to 
„umajenie“ i „udekorowanie“ wysta- 
wy, lecz oddajmy sprawiedliwość sta- 
rej firmie ogrodniczej wileńskiej We- 
lera, że pokazała, co potrafi. Hojnie, 
a z wielkim smakiem... Sama pani 
Welerowa ileż to własną ręką usta- 
wiła po wazach i żardinjerach pęków 
gladjolusów i lewkonij, róż i groszku, 
a trzeba widzieć mrówczą pracę pod- 
trzymującą od najwcześniejszego ran- 
ka ten cały przepyszny ornament 
kwiatowy w podziw budzącej Świeżo- 
ści! Niech też i jednym tchem wymie- 
nię firmę wileńską, też dobrze znaną, 
p. Moczulaka. A niema wśród ogrod: 
ników naszych na wystawie: zazdrosnej 
i podstępnej konkurencji. Jest har- 
monijne, najszlachetniejsze współ- 

działanie ku chwale i okazałości 
wspólnego, wileńskiego popisu. A na- 
sze Ogrodnictwo Miejskie pod kie- 
rownictwem starsz. ogrodnika p. Wł. 
Balukasa —jak pięknie wystąpiło! De- 
koracje roślinne, klomby — partery 
kwiatowe z wielkim ułożone smakiem 
—to przecie wszystko popis wileń- 
skiego Ogrodnictwa Miejskiego. Niech- 
że wie, że zdobyło rzetelny respekt u 
obcych a wdzięczność u swoich. 

Lecz to tylko i dosłownie: en 
passant. 

Trzebaż zresztą powiedzieć i pod- 
kreślić, że Wystawa Regjonalna: usia- 
na kwiatami. To bije w oczy. To sta- 
nowi rys charakterystyczny... wielkiej 
kompozycji Ruszczyca. 

A oto —- posuwając się naprzód 
wielkim poklasztornym kurytarzem — 
spostrzegliśmy już niezawodnie zdale- 
ka, w głębi kurytarza, wiszący na 
ścianie w  dyskretnem a misternem 
oświetleniu reilektorów wielki, słyn- 
ny obraz Ruszczyca „Nec mergi- 
tur* („Nie tonie"). Słynny to ob- 
raz i bardzo piękny. Pisano o nim 
wiele; ostatnio analizował go i komen- 
tował prof. J. Remer w swojej suto 
ilustrowanej  monografji twórczości 
malarskiej Ruszczyca. Obraz własno: 
ścią jest wileńskiego Towarzystwa 
Przyjaciół Nauk, 

Tuż pod obrazem mamy pokaz 
in natura wydawnictw Towarzy- 
stwa i tuż w sąsiedztwie w dużych 
gablotach z kilkadziesiąt co ciekaw- 
szych „osobliwości*,  przechowywa- 
nych w wileńskiem Archiwum Pań- 
stwowem pod czujną i pelną pie- 
tyzmu opieką p. dyrektora Wacława 
Gizberta Studnickiego. Jest czem oczy 
popaść! Oto autografy wszystkich 
niemal wielkich i znakomitych ludzi 
związanych z Wilnem: Mickiewicza, 
Konarskiego tylu innych. Oto dyplom 
uniwersytecki Słowackiego. Oto wy 
dawnictwa naukowe oparte na ma- 
terjałach z wileńskiego Archiwum; 
oto wreszcie wykresy charakteryzują- 
ce prace archiwalne. 

Posuwając się zbyt szybko w 
głąb kurytarza, aby co rychlej obraz 
Ruszczyca obejrzeć, przeszliśmy mimo 

sali oznaczonej Nr. IV. Zawiera ona 
retrospektywny pokaz druków i wy- 
dawnictw wileńskich od roku 1525 po 
czasy najnowsze. Nad tym pokazem 
wileńskiego Towarzystwa  Bibljofilów 
czuwał dyrektor Bibljoteki Uniwersy- 
teckiej dr. Stefan Rygiel. Za mało 
miał miejsca aby choć „zgruba“ za- 
prezentować to, co jeszcze my tu w 
Wilnie, pomimo tylu dewastacyj, po- 
siadamy. Ograniczono się głównie 
do położenia nacisku na publikacje 
proiesorów i uczniów uniwersytetu 
wileńskiego z epoki Filaretów, jako 
najbardziej dla Wilna charakterystycz- 
nych. Lecz pokaz daje, pomimo to, 
wcale dobre wyobrażenie zaró- 
wno. O drukarstwie wileńskiem z trzech 
pierwszych wieków (16, 17 i 18-te 
stulecie) jak i o współczesnej wileń- 
skiej grafice książkowej. Mnóstwo 
też ciekawych wizerunków zdobi 
salę. 

Nie omińmy sposobności aby 
złożyć z wielkim respektem pokłon 
nietylko niestrudzonemu dyrektorowi 
naszej uniwersyteckiej i publicznej 
Książnicy lecz i całemu jej zarządo- 
wi, wśród którego znajdziemy  prze- 
cie tej powagi badacza naszej krajo- 
wej przeszłości jak Michał Brensztein 
autor tylu znakomitych prac nauko- 
wych dotycżących np. archeologii i 
folkboru Żmudzi, dziejów kultury 
Wilna etc. 

Z sali poświęconej wileńskiemu 
drukarstwu prowadzą drzwi do nie- 
dużej, sklepionej, arcystylowej salki 
gdzie urządzono gabinet prowizorycz- 
ny dla przybywających do 
Wilna na wystawę przed- 
stawicie!li prasy zamiej- 
scowej oraz koresponden- 
tów. Ani poznać salki gdzie — wil- 
nianie dobrze pamiętają — przez cały 
sezon zimowy miały miejsce tak inte- 
resujące i popularne Środy Lite- 
rackie wileńskiego Związku Lite- 
ratów. W pośrodku „izby* — biurko 
przy biurku z górnem żarówkowem 
oświetleniem... papier... koperty... pió- 
ra... wszelkie przybory dziennikarskie... 
Przyda się taki „pokój gościnny" 
osobliwie podczas pobytu w Wilnie 

pana Prezydenta Rzeczypospolitej, a i 
obecnie już zaczęły wystawą naszą 
wcale niepowszednio interesować się 
sfery prasowe i literackie w całej 
Rzeczypospolitej. Tylko... rozerwać 
się nie mogą. Wystawa w Wilnie, 
wystawa w Łucku, wystawa we Lwo- 
wie, wystawa w Poznaniu! Wszystkie 
prawie w jednym czasie. Nie rozer- 
wać się. 

Wróćmy znów pod obraz Ru- 
Szczyca. Znajdziemy się zarazem u 
wejścia do: Sali Honorowej. 

Tu odbyła się w 1919 r. inaugu- 
racja Wydziału Sztuk Pięknych odro- 
dzonego uniwersytetu Stefana Batore- 
go. Tu wówczas zasiadał wśród po- 
cztu najwyższych Państwa Polskiego 
dygnitarzy i dostojników Ówczesny 
Naczelnik Państwa Józef Piłsudski; 
tu wówczas przemawiał Zygmunt 
Przesmycki piastujący tekę ministra 
Sztuk pięknych; miał inauguracyjny 
przepiękny wykład starogrecki Artur 
Górski... Sala ta już zaczęła mieć 
swoją historję i swoje tradycje. Tu, 
miejmy nadzieję, oglądać będziemy 
Prezydenta Mościckiego gdy raczy 
wileńską zwiedzić wystawę. 

Sala Honorowa! Żaledwieśmy próg 
jej przestąpili—już nas zewsząd owi- 
nęła: atmosfera Wilna. Matka Boska 
Ostrobramska patrzy ku nam z głów- 
nej ściany w głębi; u Jej stóp pań- 
stwowy emblemat Polski (należało go 
połączyć z Pogonią bo my w naszem 
forum internum zawsze Pogoń 
nosimy przy Orle Białym tem się 
właśnie różniąc od Wielko i Mało 
Polan). Lecz oto w lewym węgle sali 
popiersie króla Władysława Jagiełły 
a w prawym węgle króla Zygmunta 
Augusta. Wzrok pada na potężne 
Klucze miasta Wilna, które magistrat 
wręczył Płisudskiemu przybywającemu 
na uroczystość inkorporacji Wileń- 
szczyzny do Państwa Polskiego. Ro- 
dzaj „balasek”* zamkniętych skrzyžo- 
wanemi dwoma lancami oddziela tę 
reprezentacyjną jej głąb ой reszty 
sali. A u tych balasek pod szkłem— 
oczy dość napatrzyć się nie mogą! — 
oryginały telegramów głównego do- 
wództwa wojsk polskich donoszące o 

zdobyciu Wilna w 1919 roku; ory- 
ginały, z podpisem nieraz tylko 
ołówkiem skreślonym, rozkazów gen. 
Żeligowskiego z dni, kiedy Wilno 
odbierał bolszewikom, dyplomy i ad- 
resy składane Piłsudskiemu przez 
obywateli Wilna, przez Radę Narodo- 
wą Białej Rusi i Inflant, przez Radę 
Polską Ziemi Mińskiej... 

A dalej pod szkłem wlewo i wpra- 
wo, w podkowę: najstarsze doku- 
menty miasta Wilna w oryginale, 
starodawne pergaminy królewskie z 
wielkiemi, woskowemi, wiszącemi pie- 
częciami, aż do owego planu ratusza 
przedłożonego ostatniemu naszemu 
królowi, co go Król jegomość wła- 
snoręczną opatrzył adnotacją: „Ten 
projekt aprobuję“. 

A oto w przeciwległej stronie, rów- 
nież pod szkłem: tak bardzo wileń- 
skie, tak Ściśle z przeszłością (a Ъ 
chwalić Boga, z jego teraźniejszością) 
związane dyplomy i nadania królew- 
skie dla naszych Tatarów, dla na- 
szych Karaimów. Oto porozkladane 
druki arabskie, z których od wieków 
Boga swego chwalą i za Kraj się ten 
modlą nasi muzułmanie po mecze- 
tach w Wilnie i Doubuciszkach, w 
Iwju i w Kruszynianach i w Muraw- 
szczyźnie; oto tekszt polski Koranu 
arabskiemi literami (rękopis tu w 
Wilnie sporządzony) oto inny ręko- 
piśmienny a wileński zbiór modlitw i 
opis obrządków w tekscie arabskim i 
tureckim a z tłumaczeniem na język 
arabski i turecki... Oto sędziwe swą 
starożytnością a egzotycznością tak 
ciekawe autentyczne przedmioty kultu 
naszych Karaimów; oto fotograficzne 
zdjęcia ich kienes (bożnic)... Przez 
dłuższą chwilę zatrzymaliśmy się u 
tych gablot. Bo my dumni jesteśmy z 
garnięcia się do Wilna naszych współ 
Obywateli Tatarów, współobywateli od 
tylu wieków, dumni jesteśmy z bra- 
terskiego z nimi współżycia, co aż 
Jagiełłowych i Witoldowych sięga cza- 
sów. A i my naszych współobywateli 
Karaimów uważamy od wieków wiecz- 
nych za „swoich ludzi". Rezydujący 
w Wilnie mufti wszystkich w Polsce 
muzułmanów dr. Szynkiewicz jest 

„ha cały muzułmański 
wielkim uczonym, orjentalistą, znanym 

świat a i w 
międzynarodowym świecie naukowym 
ma wcale poczesne miejsce. Zaś rów- 
nież w Wilnie mający swoją siedzibę 
hacham karaimski na całą Rzeczpo- 
spolitą Saraja chan Szapszal jest tež 
wielkiej klasy uczonym, orjentalistą, 
którego swojego czasu petersburskie 
ministerstwo oświaty dało za nauczy- 
ciela synowi szacha perskiego, na- 
stępcy tronu. | my z posiadania w 
Wilnie obu tej miary uczonych jesteś- 
my tak dumni jak, nie wątpimy, dzie- 
lą się z nami nasi Tatarzy i nasi Ka- 
raimi chwalą Mickiewicza i Śniadec- 
kich, Kościuszki i Traugutta, Mo- 
niuszki i Syrokomli. 

Etnograficzny egzotyzm stanowi 
odwieczny rys charakterystyczny Wil- 
na i dlatego właśnie musiał mieć 
Swój wyraz w owej wystawowej Sali 
Honorowej, w której znaleźliśmy jak- 
by jaki mikrokosm Wilna, jakby 
jaki syntetyczny ekstrakt atmosiery 
wileńskiej, 

Dokoła sali zwieszają się z pro- 
porców stare, prastare sztandary wi- 
leńskich Cechów—nad  staremi, pra- 
staremi ich dyplomami. 

Wprawo zaś, u okna oglądać 
możemy, z obu stron, rozpięty jakby 
w oszklonem pudłe, sztandar Związ- 
ku Legjonistów, poświęcony uroczy- * 
Ście przed katedrą wileńską w dn. 
12-tym sierpnia przez ks, biskupa 
Bandurskiego. Jest to dzieło wileń- 
skich pracowitych i biegłych rąk hai- 
ciarskich. A zarazem jest to powiew 
nowych czasów przychodzący dotych- 
czasową - od roku 1863 go—muzealną 
atmosferę Wilna odświeżyć. 

Sali Honorowej naszej Wystawy 
Regjonalnej nie braknie i tego synte- 
tycznego Tysu, 

Idźmy dalej! 
(D. N.) 
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TARGI I WYSTAWA 
CŁOS$Y © TARGACH 

Wywiad z Uice-prezesem Zw. Przemysłowców 
Polskich p. Feliksem Wodzinowskim 

Diał Iniarski na Wystawie 
W produkcji rolnej Województwa 

Wileńskiego i Nowogródzkiego len 
zajmuje czołowe stanowsko. К 

Jest to główny a można powiedzieć 
jedyny produkt rolny, jaki te wojewó- 
dztwa eksportować mogą. Pozatem 
żadna dzielnica Rzeczyposp. nie może 
się pochwalić tak wysokimi gatunkami 
Inów i taką umiejętnością wydobywa- 
nia włókna jak niektóre okolice woje- 
wództwa Wileńskiego i Nowogródz- 
kiego. 

W stosunku do tej doniosłej roli 
Inu w gospodarstwie krajowem na 
Wystawie i Targach jest on bardzo 
skromnie reprezentowany. Złożył się 
na to niefortunny zbieg okoliczności: 
zeszłoroczne zapasy włókna zostały 
rozsprzedane a nowych jeszcze niema. 

Tegoroczne urodzaje Inów  znaj- 
dują się jeszcze na polu, a późna wio- 
sna opóźniła zasiewy i zbyt młode Iny 
nie nadają się na eksponaty wystawo- 
we. Z tej to przyczyny dział Iniarski 
nie przedstawia się tak imponująco, 
jakby to być mogło. _ 

Organizacje rolnicze i samorządy 
z wysiłkiem zgromadziły szereg oka- 
zów lnów, które niewątpliwie mogą 
budzić zainteresowanie znawców: sło- 
ma lniana dostarczana z powiatów 
Dziśnieńskiego, Postawskiego i Bra- 
sławskiego w-wa Wileńskiego i z pow. 
Wołożyńskiego i Nieświeskiego w-wa 
Nowogródzkiego świadczy o inie szla- 
chetnym; włókno odznacza się cecha 
mi, które pozwalają mu konkurować z 
najlepszemi gatunkami  holenderski- 

mi. 
Z ciekawego zestawienia doświad- 

czeń przeprowadzonych przez  szko- 
łę rolniczą w Nichniewiczach, widocz- 
nem jest, że len dziśnieński zajął 2 
miejsce po łotewskim a właściwie 
pskowskim, a len holenderski okazał 
się na ostatniem miejscu po krajo- 
wych. Niewątpliwie dłuższe doświad- 
czenia wykażą wysoką wartość na- 
szych Inów północnych. 

Nie chcąc uprzedzać fachowej oce- 
ny porównawczej Inów i włókien na- 
leży tylko zwrócić uwagę na wspariia- 
łe słomy lniane z Szarkowszczyzny, 
Hołowa, Wańkowszczyzny, Piotrow- 
szczyzny, Zmitrowszczyzny pow. Bra- 
sławskiego, z Międzyrzecza, Antono- 
wa, Zagacza, Kuropola, Rudoszan 
pow. Postawskiego. 

Również uznanie znawców budzić 
mogą doskonałe Iny międłane i trze- 
pane brasławskie i dziśnieńskie. 

Ciekawe zestawienie podaje O. 
Zw. Kółek i ogr. Rolniczych wykazu- 
jacy eksport lnów wileńskich: przez 
Druję, aby następnie po zdobyciu ob- 
cego obywatelstwa trafić na rynki za- 
chodnio - europejskie już pod obcą 
marką. 

Podług tych danych wyeksporto- 
wano włókna Inianego we wszystkich 
formach i siemienia w tonnach: 

Włókno Siemie 
1925 621 293 
1926 669,4 15 
1927 1081,4 — 
1928 385,3 98,2 
Bardzo wartościową jest mapa 

przedstawiana przez Wydział Rolni- 
ctwa i Weterynarji w-wa Wileńskie- 
obrazująca intensywność  zasiewów 
Inu w poszczególnych gminach, przy- 
czem okazuje się że niektóre gminy 
osiągnęły 10% powierzchni ziemi or- 
nej zajętej pod len. Uznać to należy za 
maksymalną granicę lnianej plantacji. 

Z uznaniem podkreślić należy dzia 
łalność Organizacyj Rolniczych ziemi 
Wileńskiej i Nowogródzkiej, które oży 
wiły ruch w dziedzinie produkcji Inu. 
O ile ważnem jest to dla kraju wnosić 
możemy z obliczenia że samo woje- 
wództwo Wileńskie może swobodnie 
wyprodukować siemienia za 74 miljo- 
nów i włókna za 35 miljonów złotych. 

Znacznie bardziej imponująco pre- 
zentuje się dział tkanin. Literalnie 
wszystko, co ma związek z produkcją 
lokalną jest ozdobione, udekorowane 
tkaninami miejscowemi, które wyjąt- 
kowo dobrze nadają się do tego celu 
i doskonałe harmonizują z otoczeniem. 

Większość tkanin pod względem 
motywów  deseniowych, kombinacji 
barw i doboru odcieniów wywołuje 
prawdziwie artystyczne efekty. Wido- 
czna jest tutaj za okres czasu samo- 
dzielnej pracy państwowej i społecznej 
polskiej, ogromna praca kulturalna 
Towarzystwa popierania przemysłu 
ludowego w Wilnie i Nowogródku, Or- 
ganizacji Kółek Rolniczych, Organiza- 
cji Ziemianek, Kół Gospodyń  Wiej- 
skich i misjonarska wprost praca pan- 
ny Anny Mobl. które wywarły ogrom- 
ny i uszlachetniający wpływ na ludowy 
przemysł tkacki i nadały mu kierunek 
praktyczny, stojąc jednocześnie na 
straży, aby nie zatracił on swego cha- 
rakteru i swoistych, archaicznych, 
naiwnych i nieskomplikowanych, abar 
dzo pięknych motywów. Ubogo  pre- 
zentuje się dział maszynowy przemy- 
słu Iniarskiego. Pionierem w tej dzie- 
dzinie jest firma Zygmunta Nagrodz- 
kiego, która prawie wyłącznie zaopa- 
truje cały kraj w maszyny do czyszcze 
nia nasion lnianych (niestety produ- 

kcji zagranicznej) i do tej pory pracu- 
je kilkaset tych maszyn dostarczonych 
przez tę firmę. Poważną jest tu zasłu- 
ga tej rolniczej placówki handlowej, 
ponieważ dobre oczyszczenie nasion 
decyduje o urodzaju i dochodzie rol- 
nika. 

Firma „Zygmunt Nagrodzki* wy- 
stawiła również szwedzką międlarnię 

Chcąc wiedzieć co myślą o Tar- 
gach Wschodnich siery przemysłowe 
Wileńszczyzny, udaliśmy się do vice 
Prezesa Związku przemysłowców p. 
dyrektora Wodzinowskiego. 

— Cóż mam panu powiedzieć о 
Targach — zaczyna p. dyrektor — 
przedewszystkiem bardzo dobrze sta- 
ło się, że są one. Wprawdzie wiele 
osób uważa je za imprezę przedwcze- 
sną z racji niedostatecznego 'przygo- 
towania naszej połaci Polski, jednak 
dobrze, że są i daj Boże aby powta- 
rzały się jeżeli nie rok rocznie to przy 
najmniej co 2 — 3 lata. 

Z punktu widzenia gospodarczego 
Targi także są nieodzowną imprezą 
pozwalającą dokonać przeglądu sił. 

— Czy Targi obecne wpłyną na 
ożywienie ruchu w handlu i przemy- 
śle? 

— Najniewątpliwiej. Pewien  je- 
stem, że w tym jeszcze roku wpływ 
ten nie uwidoczni się dostatecznie tem 
niemniej przyniesie on ożywienie. Wi- 
leńszczyzna ma pod tym względem 
perspektywy bardzo rozległe, a cho- 
ciaż w chwili obecnej względy natury 
politycznej stoją na przeszkodzie, po- 
prawa stosunków musi nastąpić i przy 
nieść z sobą pomyślne warunki szyb- 
kiego wzrostu przemysłu. 

Zupełnie słuszną jest zasada, że fab 
ryki powinny powstać tam, gdzie jest 
surowiec, a mamy tu absolutnie nie- 
"wyzyskane tereny pracy. Mam na my- 
śli bogactwa nasze jak: drzewo, len i 
gospodarstwa rybne. 

Fabryki Inu powinny powstawać 
tu na miejscu, bodaj jak najmniejsze, 
bylebyśmy nie potrzebowali wysyłać 
surowca gdzieś, aż na drugi niemal 
koniec Polski. 

Gospodarstwa rybne, mające jak- 
najpomyślniejsze warunki rozwoju (z 
Cji mnogości jezior) będą kiedyś jed- 
ną z poważniejszych pozycyj budżeto- 
wych wpierw jednak sprawa ustawo- 

dawstwa odnośnego oraz ochrony ry- 
bostanu musi być uregulowana przez 
władze miarodajne. 

Ostatnim wreszcie, nie mniej waż- 
nym działem gospodarczym, mającym 
wszelkie warunki . szerokiego rozwoju 
jest uprawa; (drogą meljoracyj) du- 
żych obszafów łąk, w jakie bęgate są 
kresy. Lepszych warunków dą facjonal 
nej i na dużą skalę upraw ianćj hodo- 
wli bydła i nie trzeba szukać na- 
leży tylko doprowadzić łą- 
ki do stanu należytego. — Powszech 
nem jest mniemanie, że wystawa Rol- 
niczo -Przemysłowa wpłynie dodatnio 
na ukształtowanie się stosunków han- 
dłowo - sąsiedzkich z państwami bał- 
tyckiemi. Chcielibyśmy słyszeć zdanie 
p. Prezesa w tej mierze. 

— Targi pomogą nam zbliżyć się 
z wspomnianemi państwami, zwłasz- 
cza z Łotwą, której skala zaintereso- 
wań naszym rynkiem jest największa 
i z którą mamy najwięcej stosunków 
handlowych. Ze wszystkich państw są 
siednich wystawiających swoje ekspo- 
naty na Targach jest ona najokazalej 
reprezentowana. 

— Czy dia się już zauważyć ruch 
w sensie dokonywania tranzakcyj? 

— O tranzakcjach będzie można 
mówić dopiero po Wystawie bowiem 
przypuszczać należy, że wiele osób 
przybędzie na Targi dopiero w ostat- 
nich dniach t j. wówczas kiedy Wy- 
stawa Rolnicza będzie całkowicie uru- 
chomiona. Horoskopów nie będę robić, 
a po wystawie powiem z przyjemnoś- 
cią czy Targi i Wystawa dały wyniki 
'korkretne w sensie tranzakcyj dokona 
nych. 

Korzystając z okazji wyrazić muszę 
całkowite uznanie dla całego urządze- 
nia Targów. Trudno się było spodzie- 
wać, że będziemy miieli cudowny, w 
całym tego słowa znaczeniu europej- 
ski zakątek, nie licząc Wystawy Regjo 
nalnej, która jest śliczna. 

Sfery finansowe © Targach i Wysfawie Rolniczej 
Podstawą rozwoju gospodarczego 

są bezwątpienia finanse, wie o tem 
każdy, to też celem uzyskania opinii 
o Targach i Wystawie Rolniczo-Prze- 
mysłowej (instytucjach mających zo- 
brazować nam rozwój życia gospodar- 
czego oraz dopomóc do dalszego ro- 
zwoju) ster finansowych udaliśmy się 
do Dyrekcji Wileńskiej Prywatnego 
Banku Handlowego z prośbą o wyra- 
żenie swego poglądu Oto jak brzmi w 
streszczeniu odpowiedź łaskawie nam 
udzielona: 

Rozpatrując sprawę Targów Pół- 
nocnych, uważamy za właściwe po- 
dzielić to zagadnienie na dwa działy: 
pierwszy to „Targi Północne" jako tar 
gi włe,ściwe, drugie — jako Wystawa 
wa Rolniczo - Przemysłowa. 

Jeśli chodzi o tranzakcje handlowe 
zawarte na Targach, to przypuszczać 
należy, że bedą tu wyniki skromne, 
gdyż dorobek Wileńszczyzny w tem 
co ona dać może, a więc w dziale ho- 
dowlanym, w przemyśle drzewnym, 
produkcji lnu, siemienia lnianego i na- 
sion, oraz skór wyprawionych jest al- 
bo w zaczątkach, afbo nie wymaga 
ułatwień wymiany, jak np. tektura, któ 
rej ilości wytwarzane w Polsce są jesz 
cze dalekie od nasycenia rynku; z dru- 
giej strony siła nabywcza Wileńszczy- 
zny jest dotychczas zbyt mała, by dro- 
gie eksponaty innych dzielnic Polski 
znałazły łatwy zbyt na Targach. Jest 
to więc oczywiście pierwsza tylko pró 
ba, która z czasem przy zmianie wy- 
żej wspomnianych warunków, da pra- 
ktyczny owoc w formie dokonanych 
na samych Targach tranzakcyj *an- 
dlowych. 

W obecnej chwili przywiązujemy 
większą wagę Lo Wystawy jako do 
uwypuklenia dorobku Wileńszcz. za 
ostatnie lata w formie zestawienia (na 
Wystawie Regjonalnej) tego co było 
z tem co jest i co może być zamierzo- 
ne i wykonane. W tej dziedzinie Targi 
gi Północne powinny spełnić swoją ro 
lę znakomicie przez pobudzenie ogól- 
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nej inicjatywy, przez wykazanie moż- 
liwości produkcyjnych tam, gdzie jest 
jeszcze dużo do zrobienia, a więc w 
pierw;zym rzędzie w rolnictwie, zwła- 
szcza w dziale hodowlanym i surow- 
ców rolniczo - przemysłowych. 

Jednocześnie, skoro omawiamy na- 
sze zdolności produkcyjne i podkre- 
ślamy dążenia do osiągnięcia coraz 
lepszych rezułtatów, poruszymy  nie-- 
które sprawy palące, które wywierają 
silny wpływ na kształtowanie się na-. 
szego życia ekonomicznego. 

Pierwsza sprawa — to upośledze- 
uie Wileńszczyzny pod wzgiędem dróg 
komunikacyjnych. Ten postulat musi 
być jaknajszerzej uwzględniony już w 
najbliższym czasie, by tą drogą pod- 
nieść możliwości produkcji i wymiany 
handłowej oraz silniej zespolić  pół- 
nocno'- wschodnie Kresy z ośrodkiem 
państwa. 

Dalszym powodem naszego ubó- 
stwa jest nadmierne obciążenie podat- 
kowe, zwłaszcza w formie tak uciążli- 
wej i hamującej produkcję, jak poda- 
tek obrotowy. 

Również polityka kredytowa pań- 
stwa winna szerzej uwzględnić potrze 
by wytwórczości kresowej, choć w tej 
dziedzinie widać częściową poprawę, 
mianowicie w rolnictwie; przemysł i 
handel wileński natomiast nie ma do- 
statecznych źródeł kredytowych, by 
móc finansować zawarte tranzakcje i 
uzyskany tą drogą kapitał zużytkować 
do dalszej produkcji; polityką Banku 
Polskiego mogłaby temu skutecznie 
zaradzić. 

Wystawa nasza, jak wiemy, wzbu- 
dziła duże zainteresowanie nietylko w 
Wileńszczyźnie; niechże ta próba bę- 
dzie bodźcem do dalszej pracy nad na- 
szą wytwórczością i do należytego 
zanalizowania tych przyczyn, które w 
pracy tej przeszkadzają. Wierzymy, że 
troskliwa opieka rządu pójdzie w kie- 
runku usunięcia przeszkód, a rezulta- 
ty tego zobaczymy na naszych Tar- 
gach następnych. 

swetry, dżempry,; chustki, 
rękawiczki i inne ro- 
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KSIĘGARNIĄ WACŁAWA MIKULSKIEGO 

Wileńska 25 

Celem uniknięcia tłoku radzi wcześniej oaopatrywać się w POD- 
RĘCZNIKI SZKOLNE, które posiada już w komplecie, według 

najnowszych spisów szkolnych. 
je i sprzedaje podręczniki używane 

najwyższe ceny, oraz zamienia na nowe. 

Wilno. 

Helsingen i młocarnię do 

Ponadto kupuje i 

Inu. Przy 

Tel. 664, 

płacąc 

Krajowa firma juljusza Hoffmana 
rozmachu jakiego nabiera obecnie prze w Zgierzu dopiero wysłała większą 
mysł Iniarski maszyny te okażą się w międlarnię dla przerobu fabrycznego 
najbliżej przyszłości za mało produk- zupełnie nowego typu, lecz ta maszyna 
cyjne. zdąży zapewne tylko na wystawę. 

  

  

  

WILRADIO 
Mileńskie Biuro Radjotechniczne 

Wilno, ul. Mickiewicza 23, tel. 4.05. 

BZIĄŁ RABIO 
Poleca odbiorniki detektorowe i lampowe od najprostszych do najbardziej nowoczesnych ekradyn na 

'ekcanowych lampach, wyrobu Zakł. Radjot. „WILRADIO*, Polskich Zakładów Marconi Sp. Akc. 
Wszelki sprzęt radjotechniczny. Ładowanie akumulatorów, naprawy i uselektywnianie odbiorników, 

Dział pradów silnych. 
Dostawa ze składów konsygnacyjnych, maszyn, kabli i wszelkich przyrządów elektrycznych. Projekta, 

instalacje niskiego i wysokiego napięcia, 

Najstarsza Нга na Wileńczczyśnie   
  

  

Towary 

WIL. DOM 
TOW. PRZEM. 
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Towary białe wszelkiego rodzaju 
Palta i ubrania męskie 

Płaszcze damskie 
Galanterja męska i damska 

Bracia Jabłkowscy Sp. Akc. 
Prosimy zwrócić uwagę na wystawy w 16 oknach magazynu. 

NiszBZBZNNBNEZBZZOKBWSZEBZZZNYGZBDEZENIEGE 

Z BOBOKZDZEONZZDZBEZENREARZORRZZBZKZZDZZBIĘ 
& hawelniane, wełniane, jedwabne. 

gotowe i na zamówienie 

WILNO, Mickiewicza 18. 
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Składy dla Wileńszczymy ula Zawałna 51, telefon 391. 
Za maszyny nasze wydajemy pełną gwarancję. 

Kółek rolniczych specjalne ustępstwo. 
Maszyny nasze wystawione są na Targach Północnych w Wilnie. 

  

A CIA SER R A CE A Т ЕА НА Е OD A 
IA Samochód „FIAT 501" w bar 
© dzo dobrym Stanie, prywatny, 
fa do sprzedania. Wiadomość 

„„Ogniwo“ Ś-to Jańska 9* 
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Riefylko jako lekarstwo Ą 
ge również jako środek zapobie- py 

awczy uwa- 

"at: nalezy Sól (0 nóg Jana. \ 
Stosować codzień rano, mocząć nogi a 

| M ciepłej wodzie z dodaniem 1 łyżki 
* Зо"]ао по.‹;]]:(шд. : 
ryginalne tylko z marką ochronną 

E JE SŁOK?. Żądać wszędzie. —3Ś, 

  

  

STARTOWA ТА 

WITOLD I EWIEZYŚ 
były majster firmy sd 

Paweł Burės 
Wilno, Mickiewicza 4.58 

najlepsze i najrozmaitszeiB 

  

BBPoleca 
ggzegarki oraz Ssumienną naprawę Pod 

cenach przystępnych. Filji pracowni 
B h się BB Ża podszywającyci 

£-TESE rzą 

Kto z właścicieli gospodarstw 
mniejszych chce mieć prawdziwie do- 
brą młocarnię, niech kupi „Kutno- 
wiankę" sztyftową, cepową lub sze- 
rokomłotną, kto jaką chce, każda z 
nich będzie jednakowo dobrą: zaś 
maneże do nich „Orzeł* Daw, lub C. 

Znajdziecie te znakomite maszy- 
-ny w składzie Zygmunta Nagrodzkie- 

o w Wilnie, ul. Zawalna Nr. 11-a. 
to chce dostać na wypłatę, niech 

przedstawi składowi poświadczenie 
Gminy o tem: co ma. 

nie posiada. p 
L] pod firmę nie odpowiada. 

  

„WIADOMOŚCI KATOLICKIE“, 
|dwutygodnik poświęcony ideom i spra 
wom Kościoła, podaje wiadomości 
z dziedziny życia katolickiego na ca- 

| u świecie. Wychodzi za zezwole- 
niem władzy duchownej. w 

[A Jako dodatek ukazują się tłumacze- pł 
nia pism św. Tomasza z Akwinu, 

U obecnie Suma Filozoficzna (Contra W 
„Gentiles). 

Adres Redakcji i Administracji: Kra- 
ków, Pędzichów—boczna 5. 1   

Polecamy do sezonu w wielkim wyborze: 

RŁOCARNIE, 
ĄANEZE, WIALRIE, 

SIECZKARNIE, 
PŁUGI, BRORY ini 

i części zapasowe do nich 

NAJSTARSZEJ FABRYKI 

T-wa Akc. 

„OSTRÓWEK” 
Dla kupców, Spółdzielni, 

  

   

  

KSIĘGARNIA OSTROBRAMSKA 
oraz hurtowy i detaliczny skład przedmiotów religijnych 

J. Jurkiewicza i K. Szalkiewicza 
Wilno, Ostrobramska 23 (pierwszy sklep przy Ostrej Bramie). 

Poleca po cenach przystępnych różne pamiątki z Wilna i Ostrej Bramy: 
obrazy matki Bożej Ostrobramskiej na pluszu i w szatach złoconych, róż- 
nych rozmiarów, fotografje Cudownego Obrazu, ciemne i artystycznie ku- 
iorowane, także obrazy oleodruki i malowane na płótnie. Księgarnia po- 
siada w wielkim wyborze listwy na ramy i przyjmuje obstalunki oprawy 

obrazów i portretów po cenach umiarkowanych. 0-0C€ 
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Radykba/nie vsuwo PIECH, 
KOROTY, ZIDOS STOL 

   

  

1 TAPE WAGY CET 

WYŻ      

Zapisy młodzieży do klas pierwszej — МИ м kancelarji 
w godz. 8 — 1; wpis od zł. 20 mies. — Egzaminy wstępne 

mama Hum GIMNAZJUM Kod. P 

|| Ferdynanda Welera |! 
2 pelnemi prawami gimnazjów państw. (lit. A.) į 

3 — 5 września. 

Przy gimnazjum przedszkole dla dzieci 6—8 lat. 
MELIA AAM AYO ZS ZGOWCAKINI FA PORAWRZNOCZYIEW 

w Wilnie przy ul. Dąbrowskiego 5. tel. 265. i 

ООО ASSR KTM CTRL LRA ARIA TAN DTM ^ 

   



  

Wystawcy na Targach 
Polska produkcja radjo- 

wa. 
Każdemu, kto zwiedza Targi Wi- 

leńskie w oczy się na wstępie rzuca- 
ją, zwłaszcza wieczorem, wielkie na- 
pisy świetlne, umieszczone na bramie 
wejściowej: „Philips - Radjo". 

Te same napisy widnieją na pa- 
wilonach targowych. 

Gdy się do nich doda napełniają- 
ce Wystawę naszą gwarem i życiem 
olbrzymie megafony, otrzymuje się 
całość eksponatów polskiej produkcji 
radjowej, biorącej w targach wileńskich 
udział, a reprezentowanej przez Pol- 
skie Zakłady Philips w Warszawie. 

Nadmienić wypada, iż eksponaty 
Philips'a nadają naszym Targom iście 
wystawowy charakter, że  napełniają 
życiem i werwą spokojny i cichy za- 
zwyczaj ogród Bernardyński, wreszcie, 
że wcale efektownie zdobią teren wy* 
stawowy, stanowiąc atrakcję dla rzesz 
zwiedzających. 

Pomówmy jednak o produkcji 
radjowej i o jej filarze—o zakładach 
Philips'a. 

Powstały one lat 37 temu w Eind- 
hoven w Holandji, założone przez 
Douhra Philips'a (od którego też imie- 
nia nazwę wzięły). W ciągu lat swe- 
go istnienia stale się rozwijały, osią- 
gając ostatnio niezwykły rozmach i 
rozrost. O rekordowym rozwoju  ia- 
bryki Świadczyć mogą następujące 
dane cyfrowe: W r. 1892 wypuszczo- 
no 11.000 lamp; w 1893 44.000; 
1896—400.000; w 1901 - 2.700.000; w 
1927 —70.000.000. 

Zakłady Philips'a, założone w r. 
1891, rozrosły się z biegiem czasu 
do rozmiarów wielkiego przedsiębior- 
stwa, zatrudniającego w samej tylko 
Holandji 100 uczonych i inżynierów 
oraz przeszło 12.000 robotników. 

Po woinie Światowej zakłady Phi- 
lips'a przystąpiły do rozszerzenia 
swych rynków oraz warsztatów pro- 
dukcji przez zakładanie w krajach ca- 
łego Świata swych fabryk  filjalnych 
oraz ekspozytur. Ten nowy szkielet 
organizacyjny produkcji Philipsa dał 
w roku bieżącym 25- 30 tysięcy ro- 
botników, zatrudnionych przez zakłady. 

W Polsce Philips wybudował w 
r. 1922 swą fabrykę w Warszawie 
przy ulicy Karolkowej Nr. 36 do Nr. 
44, Osiągnęła ona liczbę 1500 robot- 
ników, zatrudnionych w tej chwili. 

Fabryką warszawską zainteresował 
się kapitał polski i w ten sposób 
powstały Polskie Zakłady Philips— 
S-ka akc. w Warszawie. 

Zakłady postawiły sobie za cel: 
wykorzystanie wyłącznie polskiego 
robotnika dla całkowitej polskiej (kra- 
jowej) produkcji. Lampy oświetlenio- 
we z marką „Philips“, znajdujące się 
na rynku polskim, są wykonane cal- 
kowicie w kraju. Zakłady przystąpiły 
do zorganizowania własnej huty szkla- 
nej aby materjał wyrabiać w kraju. 
W najbliższym czasie Polskie Zakła- 
dy Philipsa przystąpią do produkcji 
lamp radjowych, które narazie spro- 
wadzane są do Polski z Zakładów 
Centralnych Philips“a w Holandji. Sta- 
nie się to wtedy, gdy Philips mieć be- 
dzie gwarancję, że jego krajowe wy- 
roby niczem różnić się nie będą od 
holenderskich. 

Organizacja Pol. Zakł. Philips'a w 
Polsce przedstawia się nader poważ- 
nie. Zakłady mają swe oddziały i 
ekspozytury w następujących miastach: 
Wilno, Lwów, Poznań, Katowice, Kra- 
ków, Łódź, Bydgoszcz, Lublin, Gdańsk, 
Borysław, Białystok. 

W oddziałach w najbliższym cza- 
sie powstać mają stałe wystawy 
„Światła i radja Philips'a*. W  loka- 
lach Philipsa odbywać się będą od- 
czyty techniczne na temat radja, de- 
monstracje techniczne. Oddz. Wileński 
otworzy swe lokale dla współpracy z 
organizacjami radjoamatorów oraz ze 
sferami, interesującemi się radjem. 

O wiele poważniej od krajowej 
polskiej produkcji Philips'a przedsta- 
wia się jego produkcja w Centrali. 
W Holandji, prócz lamp oświetlenio- 
wych i radjowych, Philips wyrabia 
lampy specjalne—samochodowe, lam- 
py Metalix (do użytku aparatów 
Roentgena) oraz urządzenia precyzyj- 
ne, w związku z radjotechniką pozo- 
stające, między innemi: prostowniki, 
aparaty anodowe i inne. Prócz tego 
wyrabiane są armatury do ošwietle- 
"nia wewnętrznego i ulicznego. (Ostat- 
nio między innemi m. Wilno zakupi- 
ło poważny transport tych wyrobów 
dla oświetlenia ulic, terenu Targów 
oraz elektrowni miejskiej). 

Centrala Philips'a rozporządza trze- 
ma własnemi krótkofalowemi radjo- 
stacjami nadawczemi, z których naj- 
większa mieści się w Eindhoven. 

Szereg stacji nadawczych w Euro- 
pie korzysta z lamp  radjowych - na- 
dawczych Philips'a. 

Wszystko, cośmy wyżej podali, 
Świadczy o wielkim rozwoju produkcji 
świetlnej i radjowej zakładów Phi- 
lips'a. Należy mieć nadzieję, że po- 
zostające w kontakcie technicznym z 
Centraią holenderską Polskie Zakła- 
dy Philipsa dojdą w niedługim cza- 

"sie do możliwości wyrabiania w Pol- 
sce lamp wszelkich rodzajów, nadają- 
cych się do wszelkich użytków w 
elektrotechnice i radjotechnice. ‚ 

Fakryka „Fortuna i jej 
żywa reklama 

W dziale spożywczyn: pawilonu główne 
go mieści się estetycznie urządzone stoisko 
iabryki cukrów i czekolady p. t. „Fortuna” 
w Wilnie. т 

Kiosk zwrdca ogólną uwagę apetyt bu- 
dzącemi wyrobami w pięknych  opakowa- 
niach. Clou kiosku stanowi pomysłowa ży- 
wa reklama, kilka dobranych panienek ini- 
tujących łałeczki automatyczne rozdają i 
sprzedają zwiedzającym Targi cukierki w 
najprzedniejszym gatunku. 

Kiosk więc jest stale oblężony przez publi 
czność, która chętnie korzysta z nadarzają- 
cej się okazji taniego zaopatrzenia się w sło 
dycze. 

" Właściciel fabryki, p. Farberów był pier 
ROM który w uroczystej chwili otwiera- 
nia Targów - Wystawy wręczył p. Marszał- 
kowej Piłsudskiej pudło czekoladek i inne 
cukry. 

Celem spopułaryzowania wyrobów fabry 
ki „Fortuna“ codziennie rozdawane są całe- 
mi masami różne łakocie, któremi rozkoszu- 
je się publiczność. 

Kiosk „Fortuny“, oznaczony Nr 47, war- 
to odszukać by zapoznać się z wyrobami 
tu wystawionemi. 

Fabryka maszyn relni- 
czych „Ostrowek 

Dział maszyn i narzędzi rolniczych na о- 
becnych Targach Północnych przedstawia 
się niezbyt imponująco, gdyż wystawiane 
są tylko fabrykaty kilku -fabryk mniej lub 
więcej znanych w tutejszym okręgu, fab- 
ryk krajowych, prawie że wyłącznie. A czyż 
by dła prz 1 zagranicznego nasz rynek 
nie przedsta dnej wartości? Nie, lecz 

tu zachodzi wypadek postawienia swej pro- 
dukcji przez jedną z iabryk krajowych na 
takim poziomie, że czy to jakością, czy też 
cenami dorównanie jest bardzo trudne. Mam 
tu na myśli Spółkę Akcyjną „Ostrówek* — 
Łochów. 

Zwiedzając Targi Wileńskie, przechodząc 
kolejno koło stoisk fabryk maszyn rolni- 
czych z przyjemnością zatrzymałem się przy 
eksponatach tej fabryki. 

Rzucił mi się w oczy mały plakat: „50000 
miaszyn wyrobu S. A. „Ostrówek* pracuje 
już w różnych zakątkach Wileńszczyzny. 
Wiedziałem o tem, ale przy zetknięciu się z 

z tym plakatem, zadałem sobie jedne pyta- 
nie, jaka przyczyna takiego kolosalnego roz 
powszechnienia tych maszyn. , 

Rozejrzałem się po wystawionych ekspo- 
natach i stwierdziłem z przyjemnością, że 
zrozumieniem potrzeb konsumenta, racjonał 
ną pracą, sumiennem wykonaniem maszyny 
miożna dojść do takich rezultatów. 

Fabryka ,Ostrówek* wystawia maszyny 
niezbędne dla naszych włościan, jak - to: 
maneże, młocarnie, sieczkarnie, młynki do 
przemiału zboża, tak zwane śrutowniki, bro 
ny i t. p. Wszystkie te maszyny wyróżnia- 
ją się nadzwyczajną prostotą swej konstru- 
kcji, łatwą obsługą, przy jednoczesnej dużej 
wydajności. Nadzwyczaj lekka praca tych 
maszyn przez zastosowanie najwyższego ga 
tunku materjałów użytych do produkcji i 
przez odpowiednią konstrukcję stawia ma- 
szyny te w rzędzie najlepszych z wystawio- 
nych na Targach Północnych. Widać tu pra 
ce konstruktora, który w zupełności zrozu- 
miał zadanie maszyny. Widać tu simienne 
wykonanie i wykończenie każdej części i 
całości maszyny, która ma takie kolosalne 
znaczenie w rozwoju naszych gospodarstw 
rolnych. 

Śmiało możemy  powinszowač fabryce 
„Ostrówek*. Włożony wysiłek — daje swe 
rezułtaty. 

Życzymy bv w swym rozwoju fabryka 
ta kroczyła dalej naprzód, a rezultaty będą 
jeszcze zaszczytniejsze, piękniejsze. 

Piwo hrowaru „Szopnen” 
na Targach 

Na terenie Targów w pośród ekspona- 
tów ciężkiego przemysłu i maszyn rolniczych 
T-wo Akc. browaru „Szopen* w Wilnie po- 
siada własny pawilon, w którym browar 
(największy na Kresach) wydaje znane ze 
swej dobroci piwo t. zw. „dubeltowe*, za- 
zawierające ponad 15 proc. ekstraktu stogo- 

wego. 
Browar obliczony na produkcję 140.000 

h. 1. piwa rocznie zajmuje pierwsze miejsce 
w naszym kraju, gdzie posiada przeszło 60 
własnych przedstawicielstw. 

Pawilon przyozdobiono chlubę przyno- 
czącemi T-wu dyplomami i nagrodami otrzy 
manemi na różnych wystawach naszych i 
zagranicznych. 

Gwoždziem dekoracji jest oryginalnv sto 
iak piwnicznv o pojemności 63 h. I. najlepiej 
iednak świadczy o browarze samo piwo, 
którym delektują się zwiedzający Targi - 
Wystawę. 
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į Czekolada zdrowia į 
fabryki 

M PiASAGKI w tatowe 
jest bardzo smaczna 

į „ i pożywna dla dzieci. į 

Ządač wszędzie, 
GZK COSA Wars 

BENUBRZGENANOCDUZNNANCEZUNANSAEE 

8 ROLNIE zwiedzający Targi Pół- 
. nocne, znajdą na stoi- 

sku firmy Zygmunt Nagrodzki w Wil- 
nie następujące warte szczególnej 
SB artykuły: Trieury Marota, wial- 

nie Dreyera, bukowniki do koniczyny 
pat. Rohowskiego, młocarnie czysz- 
czące przewoźne fabr. Wichterle i Ko- 
varzik, pługi i rozmaite inne narzę- 
dzia do uprawy łąk, maszyny do ob- 
róbki lnu tudzież młocarnie do te- 
goż, treszczotki i trieury do siemie- 
nia lnianego, małe motory naftowe 
Massey-Harrisa, młyny gospodarskie 
z sitem podsiewającem i pytelkiem, 
różne maszyny i przybory do domo- 
wego wyrobu winą, wreszcie praw- 
dziwa osobliwość chwili obecnej mo- 
tor - traktor szwedzkiej fabryki 
MUNKTELLS do ropy naftowej. 

RER NARNNANASNA ANNA 

ОООа Еа оаВа аНЫ ВЫ НЫ 
"С!" owskie czapki, rondelki 

szk. państw. i OO. Jezuit, 
KAPELUSZE jesien. 

  

Ł.. Mieszkowski 
MKKIEWICZA 22. 
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Lecznica otwarta codziennie od 10 rano do 2 po połudn. i od 5 

do 7 wieczorem. W nagłych wypadkach pomoc o każdej porze. 

Lecznica dla zwierząt 
" lek. wet. BAKUNA, ul. 

Po gruntownem odnowieniu przyjmuje nadal 
dla stałego leczenia, lub awbulatoryjnego 
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Ostrobramska 16 

chore zwierzęta 
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Wszelkie maferialy hudowiane dostarcza 

Biuro Techniczno - Hdndlowe | 

G. Piofrowski 
Wilno, ul. Trocka Nr. 11 m. 9. 
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BBEBZZNZOŻZTZZNEBZSEEEGANZASKEZE 
a Biuro Techniczno-Handlowe 

A. Kawenoki inżynier 
Wilno, ul. Wielka 66, 

dostarcza wyłącznie wyroby fabryk: 

- Silniki ropowe Diesela od 6 KM, na gaz 
ssany z wilgotnego drzewa, torfu i koksu od 10 KM, lokomotywy i loko- 
mobile ropowe, Silniki od 2 KM, dla rolnictwa. 

„F. W. HOFMAN* we Wrocła iu: 
ny do wyrobu klepek i wszelkie inne maszyny do obróbki, drzewa. 
|. „MIAG* (Zjednoczone fabryki: „Seck* w Dreźnie, „Kapler* w Ber- 
linie, „Amme Giesecke* i „Luther* w Brunswigu oraz „Grefenius* we 
Frankfurcie n|M): wszelkie maszyny młyńskie, 
do wyrobu masy drzewnej, tektury i inne. 

„BENNO SHILDE* w Herselfeldzie: 

  

ВОНА ЕНЕ 

s ilumator 

B-mio klasowe Liceum Koeduk 
N. SZEPOWALNIKOWOWEJ Тгоска 7. 

Dyrekcja podaje do wiadomości, że podania o dopuszczenie 
minów wstępnych w jesieni (kląsy I, Il i lil) kanceląrja przyjmuje co- 

dziennie od godz. 11 —13-tej. 
(Egzamina wstępne odbyw. się będą dn. 30 i 31 b. m.) 

Rozpoczęcie zajęc—3 września. 

Przy licgum klasy wstępne. 
GRE DOSC 

  

  

z. polsko-franc. 
jęż. nauczania 

do egza- 

| kiegum posiada infernaf. 
  

  

  

Obiady od 1 do 5 pp. 

„Bachus“ 
(MICKIEWICZA 11) 

to jedyne miejsce, gdzie zjeść dobrze, a wesoło 
czas spędzić może smakosz i amator wesołej 

zabawy. 

  |   | 
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Występy kabarefowe pd 1130 
  

„DEUTZ“ 

tury, Owoców i td. 
„„ Мазгупу, znajdujące się obecnie na składzie konsygnacyjnym w 

Wilnie, sprzedają się jeszcze PO STARYCH STAWKACH CELNYCH. 

Dierty, kosztorysy i prospekty na żądanie BEZPŁATNIE. 
LLRI] BRL 
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POŁSK. TOW AKUMULATOROWE 60 
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telefony 13-80 i 10-47 

traki ramowe (gatry), maszy- 

turbiny wodne, maszyny 

Suszarnie do drzewa, tek- 
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BZZBSENACABZZABA 
odwiedzajcie stoisko 

na Targ. Półn. | o-tsge 

  

STAŁA WYSTAWA NA PLACU 
WILEŃSKIEGO SYNDYKĄTU ROLNICZEGO 

w WILNIE, ul. Zawalna Mr. 9 

Maszyn 

Fabryk: 

UNIA (Ventzki) — siewniki, pługi, kultywatory, wialnie. 
ZJEDNOCZENIE (Moritz, Zawadzki, Sierpczanka) — kieraty, mło- 

carnie, wialnie, pługi, brony, sieczkarnie. 
WOLSKI — walce, ugniąatacze Campbella, wialnie, kieraty. 

SUCHENI — pługi. 
AŁFA LAVAL — wirówki i instalącje mleczarń. 

WERMKE, GERD-EVEN, GROSS — pługi i brony łąkowe. 
Pozatem wyroby wielu innych fabryk krajowych i zagranicznych. 

narzędzt tolniczych 
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Do Byłych Wychowanek i Uczenie Zakładów SS, Najśw. 
Redziny z Nazarefu w. Polsce! 

W niektórych zakładach SS. Najśw. Rodziny z Nazaretu zorganizo- 
wano już związki byłych wychowanek tychże. Ponieważ jednak wiemy, że 
„w jedności siła”, a siłę taką przedstawiać będziemy, gromadząc się pod 
jednym sztandarem wspólnych cełów, dążeń do nich, przeto powstała myśl 
zorganizowania Związku Byłych Wychowanek wszystkich Nazaretów 
w Polsce. 

Zwracamy się więc z gorącym apelem do wszystkich byłych Wy- 
chowanek i uczenic Zakładów SS. Najśw. Rodziny z Nazaretu, aby wza- 
jemnie porozumiały się ze sobą w Zakładzie, do którego uczęszczały 
i aby wychowanki byłe każdego Zakładu wybrały z pośród siebie po trzy 
delegatki na I-szy zjazd, który odbędzie się w Warszawie w Klasztorze 
SS. Najśw. Rodziny z Nazaretu przy ulicy Czerniakowskiej 137. Obrady 
zaczną się dnia 1-go listopada O godzinie lo-ej i trwać będą do dnia na- 
stępnego. Mieszkanie na miejscu zapewnione. 

Na program obrad złoży się uchwalenie statutu, omówienie całego 
szeregu spraw, tyczących tej Organizacji i tp. Te zaś, którym warunki 

    

A)
 

nie pozwolą na osobiste porozumienie ze swoim Zakładem, prosimy o li- a 
stowne zgłoszenie się do Związku w danym Zakładzie i podanie swego » 
adresu. Również wszelkie wnioski prosimy zgłaszać na ręce wybranych @ 
delegatek pod adresem swego Zakładu. 2 

Zgłaszajcie się wszystkię! Ufamy, że słowa nasze znajdą odźwięk pz 
w waszych sercach, a wspomnienia o chwilach w Nazarecie spędzonych 
znajdą swój wyraz w serdecznej siostrzanej spójni koleżeńskiej. —] a 
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„GENT 
KALOSZE 

i ŚNIEGOWCE 

DBUWIE sporiowe, ludowe i tenisowe 

PŁASZCZE NIEPRZEMAKALNE 

—__„ngiesko - Szwodzko - Polski Prz 

| Z FIRMY 

  

   

FABRYKI w ŁODZI 
Aleksandrowska 156, tel. 45-90 i 60-93. 
Boczna 10, tel. 29-74. 

FILIE I SKŁADY KONSYGNACYJRE: 
WILNO, Rudnicka 6, tel. 14-47. 
WARSZAWA, Gęsia 6. 
GDAŃSK, Brotbankengasse 43. 

POZNAŃ, Woźna 10. 
LWÓW, Trybunalska 1. 

KRAKÓW, Gertrudy 26. 
BIAŁYSTOK, Giełdowa 7. 
ŁÓDŹ, Wschodnia 76. 

ŻĄDAJGIE WYŁĄCZNIE 

WYROBÓW KRAJOWYCH 

zmysł GumoNy" 

LEMAN" 

    

MARKA FASA 

Wyrób krajowy 

LŽ ze 

  
  

  

   
     

  

NAJLEPSZA OPONA ŚWIATA 

„FORT DUNLOP” 
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Skład hurfowy E. PITKUWSKI i M. JABŁOŃSKI 
ul. Bazyljańska 6 (d. dom Strumiłły, naprzec. Hali Miejsk.) Tel. 12—13 

poleca Słaninę i Szmalec AMETYK. marki „Swifte. 
Ceny przystępne. Na prowincję wysyłamy za zalicz. kolejow. po 

otrzymaniu zadatku. 
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OPTYKA i FOTO 

(STAT HLYDE De 
GEODEZJA 

Reprezentacja i skład fabryczny | 

„Optyk Rubin“ 
Targi Poinocne 

toisko Nr. 1. 

Najstarsza firma w kraju (egzyst. od 

Pawilon Główny, 

  

G. Rathenow 

ul. Dominikańska (7, 
fel. 10-58, 
1840 r.)  
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26 Dziś Wschód sł. g. 4 m. 24 

IN.M.P. Jasn. Zach. sł. o g. 19 m. 05 
jutro 

Prz. r.ś. Kaz. 

Spostrzeżenia meteorologiczne 
Zakładu Meteorologji U. S. B. 

z dnia — 25-VII 1928 r. 

Ciśnienie | 7 
średnie w m. ] 

Temperatura J + 180C. 
nia l 

i / Opad za do- ) 
+ bę w mm. | 

| Wiatr | 
przeważający 

U w a gi: Pogodnie, pierścień dooko- 
a słońca. 

J Południowo-zachodni. 

| 

Minimum za dobę —0C. 
Maximum na dobę 22C. Ma 
Tendencja barometryczna: spadek ciśnienia. 

KOŚCIELNA. 
— Uroczystość u P.P Wizytek. Jutro, t. 

| į Ww kiódziaieć 26 b. m. w kościele P.P. Wi- 
zytek doroczna uroczystość założycielki Za 

| konu SS Wizytek św. Joanny - Franciszki 

| de Chantal, z całodziennem wystawieniem 

| Najśw. Sakramentu. — $ ‹ 
| Porządek nabożeństwa: prymarja o g. 

7, wotywa o g. 9, suma o godz. 11. Przed 

| sumą o godz. 10 odbędzie się ceremonja 

zakonnych ślubów wieczystych kilku nowi- 

cjuszek tegoż klasztoru. Nieszpory i kon- 
| kluzja o godz 5 wiecz. MIEJSKA. 

| W sprawie traktowania chorych w szpi- 

talach miejskich. Na skutek licznych skarg 
na niegrzeczne traktowanie chorych w Szpi- 

talach i ambulatorjach miejskich, wydział 

zdrowia Magistratu ma wydać specjalne za 

| rządzenie w tej sprawie dla personelu szpi- 

talnego. W wypadku stwierdzenia tego To- 

| dzaju przekroczeń przeciw wianym wszczy- 

nane będą dochodzenia dyscplinarne. 
— Przyjazd prezydenta Poznania. W 

dniu wczorajszym przybyli do Wilna i od- 

wiedzili Targi, prezydent miasta Poznania 

| . Cyryl Ratajski i Prezes Rady miejskiej m. 

Boa p. Witold Heidinger. Wieczorem 

byli obecni w teatrze Reduta. W imieniu mia 

sta przybyłych witał viceprezydent p. W. 

Czyż. & 
, WOJSKOWA. 

| — (o) Rejestracja rocznika 1910 i spis 
| owych rocznika 1908. Jak się dowia- 

dujemy, rejestracją rocznika 1910 rozpocz- 

nie się w Wilnie dnia 15-go września 1 

trwać będzie do 15-go października. Do Te- 

jestracji tej, która prowadzona będzie przez 

referat wojskowy Magistratu, wszyscy za- 

mieszkali w Wilnie młodzieńcy, urodzeni w 

roku 1910, będą musieli zgłosić się osobiś- 

cie. W wyjątkowych wypadkach przysługu 

je prawo pisemnego zgłoszenia się, przyczem 
w piśmie należy wyszczególnić cały szereg 

punktów. ; В 
Co się tyczy sporządzenia spisów po- 

borowych rocznika 1908 w związku z pobo 
rem tego rocznika, który się odbędzie na 

wiosnę roku przyszłego, to rejestracja: ta 0- 

dbywać się będzie od dnia 1-g0 paždzierni- 

ka również w referacie wojskowym Magi- 

stratu. Stawiennictwo osobiste wymagane. 
Każdy zgłaszający powinien przedstawić 

dowód tożsamości osoby. ||| 
Niezgłoszennie się w potu obu re 

jestracyj pociąga za sobą wysokie kary. ! yj pociąg SZKOLNA. 

— Liceum Handlowe S. ać 
czówny (Żeligowskiego 1 m. przyjmi 
Zapisy kandydlatek do kl. I od dn. 16-sier- 

pnia codziennie od godz. 12 - 2. ь 

„ Wymagane kwalifikacje i šwiadectwa 6 

Kłas szkoły średniej ogólnokształcącej. | 
| 8-klasowe Koedukacyjne gimnazjum im. 

J. l. Kraszewskiego, ul. Tatarska 5. Egzaminy 
wstępne rozpoczną się dn. 1 września 0 g0- 
dz inie 9 rano. k 

Podania kandydatów (tek) do wszystkich 
klas z wyjątkiem 8-ej przyjmuje kancelarja 
codziennie od godz. 10 - 2 pp. 3 

— Liceum im. Filomatów (z prawami 
szkół państwowych) przyjmuje zgłoszenia 

kandydatek do wszystkich klas do egzami- 
nów wstępnych w terminie jesiennym. od 16 

Sierpnia codziennie od godz 12 - 2. || 

— Roczne Kursa. Handlowe w Wilnie. 
Zarząd powyższych Kursów, egzystujących 
od r. 1919, zawiadamia, iż zapisy na rok bie 
żący przyjmuje sekretarjat Kursów w godz. 
5 7 p. p. w lokalu Szkoły Pisania na Ma- 
szynkach przy ul. Mickiewicza 22 m. 5. Wy 
kłady rozpoczną się we wrześniu w godz. 
od 6 do 9 wiecz. Program obejmuje nastę- 

pujące przedmioty: buchalterja — ogólno- 
handlowa, bankowa i przemysłowa, aryt- 
tmetyka handlowa, korespondencja i biuro 

wość, nauka i handlu, stenografja, nauka 
pisania na maszynach oraz języki: angielski 

francuski i niemiecki. 2 

— Rok szkolny w Gimnazjum Zgroma- 
dzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Naza- 
retu (Nazaretanek) w Wilnie rozpocznie 
się 3-go września w poniedziałek. 

Egzamina wstępne do klas przedwstęp- 
nych i od 4 do 6 włącznie odbędą się w dn. 
30, 31 sierpnia i 1-go września. ь 

— Walny Zjazd S. N. W. Podaje się 

do wiadomošci, iž Walny Zjazd Sodal. Nau- 
czycielskich Wiejskich przy Żeńsk. Semin. 
Naucz. im. kr. Jadwigi rozpocznie się nabo- 
żeństwem w kościele św. Kazimierza we 
we wtorek, dn. 28 b. m., o godz. 9-ej. 

Zarząd. 

RÓŻNE. 
— Kasa Chorych m. Wilna, zawiadamia, 

że od składek za m. lipiec 1928 r. niewypła- 
'conych do 31 sierpnia 1928 r., będą pobie- 
rane procenty zwłoki, oraz po tym terminie 
zaległe składki będą ściągane w drodze eg- 
zekucji'wraz z procentami zwłoki i koszta- 
mi egzekucyjnemi. 

Nakazy płatnicze zostały wysłane, — 
jeotrzymanie rachunku nie wstrzymuje о- 
owiązku płacenia. й 

Umacnianie balkonów. Specjalna 
komisja budowlano - policyjna, składająca 
się z przedstawicieli wydziału  budowlane- 
go Magistratu, oraz z przedstawicieli odnoś 
nego komisarjatu P. P., nakazała by przy do 

konywanych obecnie remontach domów od- 

nawiano również belki balkonowe. W więk- 
szości nierestaurowanych dotąd budowli są 
one bowiem, jak wykazały inspekcje, przer 
żarte rdzą i łatwo mogą spowodować za- 

walenie A zen 2 > 

AE dla pracowników umysło- 
wych. Biuro Obw. Fund. Bezrobocia a 
mało z Min. Pr. i Op. Społ. 13,00 zł. z prze- 
znaczeniem na wypłacenie ustawowych za- 
siłków bezrobotnym pracownikóm umysło- 

ь wym za m. sierpień. * 

>. (r) Z komisji ogrodniczej. Na środę 
dn. 29 m. b. zapowiedziano posiedzenie ra- 
dzieckiej komisji ogrodniczej, która ma się 
zebrać w lokalu magistratu. 
„2 posiedzeniu tem obecny będzie spe- 

<jalnie zaproszony z Warszawy specjalista 
ogrodnik, który udzieli fachowych wskazó- 
wek w sprawie ogrodnictwa miejskiego, 
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| KRONIKA 
— (v) Roboty inwestycyjne w szkołach 

powszechnych. Jak wiadomo, Magistrat m. 
Wilna przystąpił w czasie wakacyj szkol- 
nych do odremontowania wszystkich szkół 
powszechnych (chrześcijańskich i żydow- 
skich) znajdujących się na terenie m. Wil- 
na. Zakończenie tych robót nastąpi we wszy 
stkich szkołach jeszcze przed rozpoczęciem 
nowego roku szkolnego t. j. 3-go września 
r. bież. 

Koszta odnowienia wszystkich szkół wy 
niosą około 50.000 zł. 

Pozatem wydział techniczny przy Magi- 
stracie m. Wilna przystąpił w ostatnich dn. 
przy ul, Antokolskiej do robót nad budową 
nowego gmachu przeznaczonego dla 2-ch 
miejskich szkół powszechnych męskiej i żeń 
skiej. Budowa tego gmachu ma być rów- 
nież ukończoną jeszcze w r. b. 

Roboty zaś nad budową nowego gmachu 
szkolnego w Kuprjaniszkach są w pełnym 
toku. 

— Strejk stolarzy trwa nadal. Trwający 
od trzech prawie tygodni  strejk stolarzy, 

  

którego przyczyną jest  nieuwzględnienie 
przez pracodawców żądań robotników )50 
proc.), trwa nadal. Strejkują członkowie 

/stkich związków zawodowych bez róż 
icy odcieni politycznych. Petraktacje pro- 

wadzone przez strony „wojujące* przy po- 
mocy Inspektoratu Pracy doprowadziły do 
tego, że pracodawcy wyrazili gotowość u- 
względnienia niektórych żądań  strejkują- 
cych. Niektóre firmy, mając jak widać ter- 
minowe roboty, aprobowały całkowicie no- 
wę warunki. W kilku firmach roboty wzno- 
wiono. Żadnych ekscesów na tem tle nie za 
notowano. 

— Budowa mostu w rekordowym termi- 
nie. Przed kilkoma dniami odbyła się we 
wsi Mikołajewszczyzna pow.  Stołpeckiego 
uroczystość poświęcenia nowego mostu na 
Niemnie, który został wybudowany w ciągu 
27 dni, co stanowi swego rodzaju rekord. 

— (r) Cena orjentacyjna konia. Władze 
wojskowe powiadomiły że cena orjentacyjna 
konia wierzchowego 4-0 letniego wynosi о- 
becnnie 1.200 zł. 

Wobec tego przy szacowaniu koni woj 
skowych, mających być sprzedanemi, nale- 
ży za podstawę obliczeń brać powyższą su- 
mę. 
Šis (o) Zjazd delegatów kupieckich w 

Wilnie. Stowarzyszenie kupców i przemysło- 
wców chrześcijan w Wilnie przygotowuje 
się do zjazdu delegatów kupieckich z całej 
Polski, który odbędzie się w dn. 1, 2 i 3 
września. 

Zjazdy te odbywają się perjodycznie i ze 
względu na ilość uczestników są nie liczne. 
"Tylko większe zrzeszenia kupieckie przysy- 
łają większą ilość delegatów. Wileńskie Sto 
warzyszenie kupców i przemysłowców ma 
prawo w stosunku do opłacanych składek 
tylko do jednego delegata. 

— (r) Z kursu dla instruktorów harcer- 
stwa. W dniu 25 b. m. odbędzie się w No- 
wych Trokach uroczystość zamknięcia kur- 
su dla instruktorów Zw. harcerstwa polskie 
go w Łodzi. 

Kursu tego wysłuchała około 50 słucha- 

   

    

czy. 
"Na uroczystość tę przybędą dowódca 6 

brygady K. O. P., pułk. A. Górski z oficera- 
mi sztabowymi oraz starosta powiatu p. Wi 
tkowski. 

— Specjalne komisje wojewódzkie sko- 
ordynują działatność na polu rolnictwa. Do- 
wiadujemy się, że władze wojewódzkie о- 
trzymały okólnik wydany przez Min. Spraw 
Wewnętrznych w porozumieniu z Min. Re- 
form Roln. w sprawie form organizacyjnych 
samorządu terytorjalnego w dziedzinie po- 
pierania rolnictwa. 

W okólniku tym podaje się główne wy- 
tyczne, na podstawie których samorząd zie- 
mski, ma kontynuować działalność zmierza- 
jacą do podniesienia kultury rolnej na wsi, 
W akcji tej współdziałać mogą z semikiem i 
wydziałem powiatowym jako organa pomo 
cnicze — specjalne komisje rolne powiato- 

Koordynowanie działalności na polu rol- 
nictwa organów samorządowych dobrowol 
nych organizacyj i spółdzielni rolniczych za- 
jąć się mają powołane przez wojewodów 
komisje wojewódzkie. 

— Szkoła organistów im. |. Montwiłła, 
Zarząd Wileńskiego T-wa Muzycznego „Lu 
tnia* podaje do wiadomości zainteresowa- 
nych, że we wrześniu r. b. nastąpi otwarcie 
Zawodowej Szkoły Organistów im Józefa 
Montwiłła. 

Szkoła mieścić się będzie w lokalu T-wa 
„Lutnia”, które otrzymało W. R. i O. P. kon 
cesję na prowadzenie tej szkoły. 

Przewidywane są trzy kursy; na pierw- 
szym wykładane będą następujące przed- 
mioty: 1) Religija, 2) gra fortepjanowa, 3) 
zasady muzyki, 4) solifegio, 5) język łaciń- 
ski (czytanie), 6) rubrycela, 7) początki 
śpiewu gregorjańskiego, 8) język polski. 

Szczegółowych informacyj o szkole udzie 
lać będzie prof. Władysław Kalinowski co- 
dziennie od g. 2-4 (Oranżeryjny 3) i Sekre- 
tarjat T-wa „Lutnia* w poniedziałki i czwar 
tki od godz. 8 - 9 wiecz. (Ad. Mickiewicza 
Nr. 6). 

KOMUNIKATY 

,  — Odczyt. W związku ze zbliżającym 
się rozpoczęciem roku szkolnego — Koło 
Pol. Mac. Szkol. im. T. Kościuszki (Tur- 
gielska 12) organizuje w niedzielę dn. 26 
sierpnia odczyt na temat niezmiernie aktu- 
alny „Do jakich szkół należy oddawać dzie 
ci“. Odczyt wygłosi p. Zygmunt Abramo- 
wicz. Początek o godz. 6. min. 30. Wstęp 
wolny. 

W dniu 2-go września obradować bę- 
dzie w Wilnie Zjazd Naczelnej Rady Zrze- 
szeń Kupiectwa polskiego połączony że zja 
zdem (w dniu 1 września) dyrektorów wszy 
stkich zrzeszeń kupieckich oraz ze zjazdem 
kupiectwa polskiego wojewodów : Wileńskie 
go, Nowogródzkiego, Białostockiego i Pole- 

skiego. Е 
Żjazd Rady Naczelnej poprzedzony zo- 

stanie nabożeństwem w kościele św. Kazi- 

mierza, gdzie też przy ołtarzu własnym 
zrzeszenia dokonane zostanie poświęcenie 

sztandaru. RSE O 
Program prac zjazdu poświęconego głó- 

wnie sprawie wyborów do izby przemysło- 
wo - handlowej przewiduje: referat w spra- 
wie organizacji kupiectwa. й З 

Postulaty  kupiectwa w obliczeniu izb 
przemysłowow - handlowych. Udział kupie- 
ctwa w Wystawie Powszechnej w Pozna- 
niu oraz sprawy z zakresu wewnętrzno - 
programowego. 

, Zjazd budzi powszechne zainteresowanie 
nie tylko wśród  kupiectwa z kresów na- 
szych, ale z terenu całej Polski. 

TEATR I MUZYKA. 

— Teatr Polski. (sala „Lutnia”) Ostatni 
występ M. Malanowicz - Niedzielskiej. Dziś 
świetna artystka M. Malanowicz - Niedziel- 
ska pożegna publiczność wileńską, tworząc 
niezapomnianą kreację w doskonałej sztuce 
G. Zapolskiej „Żabusia”. W rolach głównych 
wyst qpią E. Frenklówna, Z. Molska, W. Ma 
linowski, S. Bruskiewicz i A. Łodziński. 

„Żabusia* po przedstawieniu dzisiejszym 
schodzi z repertuaru, ustępując miesca kro- 
tochwili Hennequina „Chrześniak wojenny”. 

— Jutrzejsza premjera. Jutro wystawio- 
ną zostanie świetna i najdowcipniejsza z 
wojennych fars, utrzymująca się stale na re- 
pertuarze wszystkich teatrów  „Chrzešniak 
wojenny* — Hennequina, w wykonaniu naj 
lepszych sił naszego teatru z E. Frenklów- 

mą, L. Śniadecką, D. Lubowską, K. Wyr- 
wicz - Wichrowskim, A. Łodzińskim, | S. 
Brusikiewiczem i L. Detkowskim na czele. 

Wieczoru dopełnią siostry Korzeniewskie 
w całkowicie nowym programie tańców. 

— Występy sióstr Korzeniewskich. Pro- 
dukcje taneczne sióstr Korzeniewskich bu- 
dzą powszechny zachwyt. Dzisiejszy boga- 
ty program wykonany będzie po raz ostat- 
ni. 

Jutro zaś świetne tancerki ukażą się w 
nowym programie, składającym się z orygi- 
nalnie pomyślanych i efektownych tańców: 
Grieg — Au printemps, Kalman — Boston, 
Rachmaninow — Danse militaire, Meizėl-— 
Serenade, Harry Akst — Charleston. 

— Dzisiejsza popołudniówka. Dziś o g. 
5-ej pp. ukaże się po raz ostatni komedja 
Devala „Simona* w premjerowej obsadzie 
z M. Malanowicz - Niedzielską w roli tytu- 
łowej. Ceny miejsc zniżone do 20 gr. 

— Reduta na Pohułance. Dziś — „Sułko 
wski* — St. Żeramskiego z Juluszem Oster 
wą w postaci tytułowej. 

Oprawa sceniczna lwa Galla, muzykę 
skomponował E. Dziewulski. Styłowe ubio- 
ry wykonano w pracowniach Reduty. 

„Sułkowski* — powtórzony będzie jut 
ro t j. w poniedziałek, dnia 27 b. m. 

We wtorek, 28 b. m. powieść sceniczna 
]. Żuławskiego p. t. „Eros i Psyche”, ma- 
lująca w 7 rozdziałach scenicznych — sie- 
dem epok ludzkości — a na ich tle —kon- 
flikt dwóch odwiecznych pierwiastków du- 
szy ludzkiej. 

, Bilety w cenie od 50 gr. — 5 zł. wcześ- 
niej do nabycia w kasie wejściowej Targów 
Północnych, a wieczorem od 18.30 w kasie 
teatru. 

WYPADKI I KRADZIEŻE. 
— (r) Zasypany ziemią. W czasie ko- 

pania rowu pod fundamenta szkoły technicz- 
nej, obsunęła się ziemia, grzebiąc pod sobą 
izydora Iwsiejewa (ul. Kalwaryjska 5) 

Mimo, to że nieszczęśliwego  natych- 
miast odkopano, jednak nieudało go się ura- 
tować. W ciągu 20 minut ducha wyzionął. 

— (r) Aresztowani złodzieje. W związku 
z ożywionym ruchem w Wilnie z powodu Ta 
gów, w mieście grasuje banda złodziei nie- 
a miejscowych, lecz przybyłych ze sto- 
icy. 

W czasie zarządzonej ostatnio obławy 
zatrzymano 4-ch złodziei, z których dwóch 
miejscowych, a mianowicie Szmaję Kagana 
(Antokolska 149) i Henocha Zajdmana (Ko- 
panica 8) oraz przyjezdnych z Warszawy 
na aś gościnne: Abrama Jakubowicza 
i Jankiela Bendermana. 

Nagły szał. 
We wsi Baraniec w pobliżu Wizan na 

pograniczu polsko - litewskiem  włościaniu 

Stefan Krzywicki zatrudniony przy robo- 
tach rolnych dostał nagle ataku szału. 

Schwycił.kosę i rzucił się na swych to- 
warzyszy pracy. 

Wywołało to śród robotników panikę; 
rozbiegli się oni we wszystkie strony przed 
szaleńcem. 

Ofiarami obłąkanego stali się trzej robo 
tnicy rolni, z których jeden odniósł b. cię- 
żkie rany. 

Szaleniec wyczerpany ukrył się w oka- 
lajacych lasach. 

  

RADJO. _ 
Niedziela dnia 26 sierpnia 1928 r. 

8,15—12,00: Transmisja uroczystości 
Dożynek z siedziby Prezydenta Rzeczypos- 
politej w Spale. 

12.00 -12,10: Transmisją z Warszawy: 
sygnał czasu. 

12,15—13,30: Poranek orkiestry sym- 
fonicznej. Transmisja z terenu Targów. 

14,00 21,00: Dalszy ciąg transmisji ze 
Spały. 

21,00—22,00: Transmisja z Warszawy: 
Koncert wieczorny. 

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. 

Poniedziałek dn. 27 sierpnia 1928 r. 

13,00— 
sygnał T 

16,30 — 16,45: Chwilka litewska. 
16,45—17,00. Wiadomości o I Targach 

Północnych. 
17.05—17.30: Muzyka z płyt gramofo- 

nowych. 
17,30 - 17,55: „Jak budować ogniotrwa- 

le?* odczyt wygłosi Dziekan Wydz. Sztuk 
Pięknych U. 5. В. prof. Juljan Kłos. 

18,00 19,00: Koncert popołudniowy. 
19,00—19,25: „Druga wędrówka po 

wystawie (z dziennika Jana Kantego Skier- 
ki) feljeton pióra Czesława Jankowskiego — 
wypowie artysta Teatru Polskiego w Wilnie 
Wacław Malinowski. 

19,25—19,50: Pogadanka radjotechni- 
czna. o 

19,50— : Komunikaty. 
20.00 —22.00: Transmiisja z Warszawy: 

koncert wieczorny. 
22,00 -22,30: Transmisja z Warszawy: 

sygnał czasu, komunikaty: P. A. T., poli- 
cyjny, sportowy i inne. 

Nowości wydawnicze. 
Ukazał się zeszyt czwarty czasopisma 

„Źródła Mocy”, całkowicie poświęcony Tar 
gom Północnym oraz Wystawie Regjonal- 
nej i Rolniczo - Przemysłowej. Numer skon 

ponowany został w ten sposób by dać ob- 
raz kułtury duchowej i materjalnej Wilna i 
Ziemi Wileńskiej za okres ostatnich lat pię- 

ciu. 

: Transmisja z Warszawy: 

Wśród szeregu artykułów, składających 

się na pokaźny tom o 180 prźeszło stronach 

druku, znajdują się: p. Hel. Romer „Wilno 
przed stu laty“, p. St. Cywińskiego „Sto lat 
walki z Konr. Wallenrodem“; prof. WI. An 
toniewicza „Muzea Wilenskie“; X. J. Pop- 
latka „Alumnat papieski w Wilnie", Wład. 
Studnickiego „Nasze ziemie północno-wscho 
dnie pod względem gospodarczym”; Zygm. 
Hartunga „Stan i potrzeby rolnictwa na tere- 
nie Województwa Wileńskiego"; ]. Remera 
„Pięć łat opieki państwowej nad sztuką wi- 
leńską*; dalej artykuły p. St. Rygla i p. A. 
Łysakowskiego omawiające bibljografję wi- 
leńską i czasopiśmiennictwo regjonalne, wre 
szcie bogaty dział kroniki i notatek. 

Cena zeszytu 7 zł. Skład główny w księ 
garni św. Wojciecha (Dominikańska 4). Nu- 

mer jest do nabycia na terenie Targów w 
kiosku „Kurjera Wileńskiego”. 

GIELDA WARSZAWSKA 
25 sierpnia 1928 r. 

Dewizy i waluty: 

  

Tranz. Sorz. Kunno 
Dolary 8,88 8,90 8,86 
Belgja 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 

Paryž 34,83 34.92 34.74 
Praga 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. 24255 

SŁOWO 

one 

Eksportacja z domu żałoby odbędzie się w niedzielę 26 sierpnia o godz. 7 wiecz. do kościoła 
Jakóba. Nabożeństwo żałobne w poniedziałek o godz. 

1896 r. 
  

10-ej 

na cmentarz Rossa. 

rano, 

  

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

Ś-tego 
po którem odprowadzenie zwłok 

Świeć, Panie, nad jego duszą, 

  

# 
E Istnieje od roku 1898-g0 

Calle) NOZ“ 
Wilno, ul. Niemiecka 19 telef. 890. 

“` 

|1928г. 

OTRZYMANO: 

na sezon jesienny i zimowy 

w wielkim wyborze 

sukna. wetny, jedwabie, wyroby bawełniane, 
dywany, gardyny i fowary meblowe 

CENY POZA KONKURENCJĄ J 

Oddział na Wystawie i Targach Północnych, 
Pawilon Stoisko Nr. 206, 

* 

Przyjeżdżających na Targi Północne uprzejmie proszę 

odwiedzić skład firmy. 

Wy ono AW OZE ZOWAOORZECZYCEERRI AAA ZAW AWAY OSCARY ” 
p= 

32
43
-5
 

Jeneralna Reprezentacja 

0-1. Henryk KAGA 

UŻYWAJCIE TYLKO g 

  

BREGBEROORHGOG>E 44    

Przyjdź OSOBIŚCIE Character pi [1]] charakter pi- 
sma swój lub zainteresowanej 
osoby. Zakomunikuj imię, rok 
i miesiąc urodzenia, kawaler, 
żonaty, wdowiec, ilość osób najbliższej ro- 
dziny, a otrzymasz szczegółową analizę 
charakteru, określenie zalet, wad, zdolno- 
ści i przeznaczenia. Odpowiedzi ną szcze- 
rze zadane PYRA jak również horoskop 
słynnego m:djum M-lle Evigny Czytelni- 
kom „ŚSłowa* — bezinteresownie. Lecz na 
pokrycie kosztów ogłoszeń, wydatków po- 
cztowych i Kancelarylnyeh załączyć zł. 2— 
(można w znaczkach pocztowych). Osobi- 
ście przyjmuje 12 — 7. Potokuły, odezwy, 
podziękowania najwybitniejszych osob sto- 
licy. Warszawa, Psycho-Grafolog Szyller- 
Szkolnik, Redakcja „Świt*, Nowowiejska 

8 32 m. 6. Ogłoszenie załączyć do listu. Warszawa, 
Żabia 4. | 

S014PSRRROPRPRAROLENOREDORORZANIEGO 

  

  

# WILNO—LEGIONY “ 
: Pigkne Wydawnictwo Komitetu -| 
Organizacyjnego VII Zjazdu Le= 
gjonów. — Cena zł. 4.50. 

Do nabycia we wszystkich 
księgarniach. — Skład główny w 
Księgarni W. Makowskiego, ul. 

RZ Jańska Nr. 11. 9-249 Jg 

        

E Ogłoszenia & 
в Е Ž * 
a we wszystkich pismach zamieszcza m 

E ileńska Agencja Reklamowa & 
a Jana Dyszkiewicza B 
= Wilno, Wielka 14. Telef. 12-34. SB 
@ — — Najdogodniejsze warunki. — SE 
NORUANRESKEDZUWESZEZE LLL 

L
]
 

  

SARSSGASAZAEEME 
Ogłoszenie, › 

Poszukiwane są w Wilnie dwa lokale 
wyremontowane i czyste w środku miastat 

1) 16-22 pokojowy dla Sądu Pokoju 
m. Wilna, s 

. 2) 6—10 pokojowy dla jednego z W; 
działów Sądu Okręgowego, względnie di 
Sędziów Śledczych. 

Oferty na pismie ze wskązaniem wą- 
runków należy składać w Sądzie -Okręgo- 
wym pokój Nr 103 w godzinach urzę- 
dowych. 

Wilno, dnia 24 sierpnia 1928 r. 
Prezes Sądu Okręgowego 

—0 w Wilnie. 

     

Rejestr Handlowy. 
Do Rejestru Handlowego Dział Sądu Okręgowego wciągnięto 

następujące wpisy: 
8327. 1. A. „Potasznik Abram* w Holszanach, pow. Osz- 

miańskim, skłep spożywczy. Firma istnieje od 1923 roku. Wła- 
Ściciel Potasznik Abram, zam. tamże. 1011 — VI 

w dniu 30.VI 28 r. dodatkowy. 

684. IV, A. „B. Joselson i J. Lurje, spółka — IMPORT* 
zmienia się na: „B. Joselson, J. Lurje 1 зреЖа — IMPORT". 
Przyjęto dospółki w charakterze wspólnika Szlomę Bajdera' 
zam. w Wilnie przy ul. Szopena, 3—27. Czas trwania spółki 
ogranicza się do dn. 1 stycznia 1930 roku z automatycznem 
przedłużeniem na następne dwa lata w razie niewypowiedze- 
nia umowy przez któregokolwiek ze wspólników na piśmie do 
dn. 1 października 1929 roku. Zarząd należy do wszystkich 
wspólników. Do zawierania, podpisywania w imieniu spółki 
wszelkich tranzakcyj , umów i innych aktów, nie wyłączając 
weksli i innego rodzaju zobowiązań, do wydawania wszelkich 
plenipotencyj na termin do trzech miesięcy i plenipotencyj na 
prowadzenie spraw sądowych i administracyjnych bez ograni- 
czenia terminu oraz do zastępowania spółki we wszystkich in- 
stytucjach sądowych i innych i wobec osób prywatnych upo- 
ważniony jest Beneel Joselson łącznie z jednym z pozostałych 
dwuch wspólników pod stemplem firmowym. Plenipotencje in- 
nego zaś rodzaju winny być podpisywane przez wszystkich 
wspólników. Do podpisywania korespondencji, nie zawierają- 
cej zobowiązań, do otrzymywania wszelkiego rodzaju korespon- 
dencji z Urzędów Pocztowych i Telegraficznych oraz do przyj- 
mowania i odsyłania wszełkich przesyłek kolejowych i innych 
wystarcza podpis każdego wspólnika pod ŽAS Aro y 7 1 a! 

w dniu 26-VI 28 r. dodatkowy. 

3592. Il. A. „Ziełony Most — Gnenda Gordonowa*. Przed- 
siebiorstwo zostało zlikwidowane i wykreśla się z rejestru. 

1055 — VI 

Dział A w dniu 26-VI 28 r. dodatkowy. 
1619. Il. A. „Auksztukais Tekla". Wobec Śmierci właści- 

cielki Tekli Auksztukais do zarządzenia  przedsiębiorstwem 
spadkowem wyznaczono na dwa lata, w charakterze pełnomoc- 
nika, Edmunda Auksztukaisa, zam. w Wilnie, przy ul. Witol- 
dowej 36, z prawem podpisywania weksli i wszelkiego rodzaju 
zobowiązań do kwoty 1000 złotych. 1056 — VI 

2042. III. A. Firma: „Ostrowska Walentyna* zmienia się 
na: „Sklep spożywczy — PSZCZÓŁKA — Karol Lutce". Wła- 
šcicielem obecnie jest Karol Lutce, zam. w Wilnie, przy uł. 3 
Maja 3. Na mocy aktu z dnia 22 maja 1928 r. oblatowanego 
przez Antoniego Miksztowicza, p. o. Adama Murza - Murzicza, 
Notarjusza w Wilnie za Nr. 2505 Ostrowska Walentyna zbyła 
swe prawa do przedsiębiorstwa na rzecz Karola Lutcego. 

ZANO NO RE 08 OEM 1057 — VE 
$ 4315. Il. A. „Sienkiewicz Kazimierz“. Przedsiębiorstwo zo- 
stało zlikwidowane i wykreśla się z rejestru. 1068 — VI 

„STARA APTEKA Bergman Rudolf* zmienia 
się na: „Stara Apteka — G. Lewinson i A. Zelikowicz w Lidzie, 
spółka firmowa”. Wspólnicy zam. w Lidzie: Gerszon Lewin- 
son i Abram Josiel Zelikowicz. Na mocy aktu, zeznanego 
przezd Henry kem Piekarskim, Notarjuszem w Lidzie w dn. 16 
lutego 1927 roku za Nr. 1240 Bergman Rudolf zbył prawa do 
przedsiębiorstwa na rzecz Gerszona Lewinsona i Abrama-[o- 
siela Zelikowicza. Spółka firmowa zawarta na mocy umowy z 
dnia 16 lutego 1928 r. na czas nieograniczony. Zarząd należy 
do obydwuch wspólników. Wszełkiego rodzaju zobowiązania 
i weksle, wydawane w imieniu spółki, jak również żyro na we- 
kslach, przekazy i czeki podpisują obaj wspólnicy pod stem- 
plem firmowym. Kerespondencję zaś, wszelkiego rodzaju do- 
wody, nie mające charakteru zobowiązań, jak również rachun- 
ki i pokwitowania z odbioru pieniędzy podpisuje każdy ze 
wspólników samodzielnie pod stemplem firmy; również każdy 
ze wspólników ma prawo otrzymywać z poczty wszelką ko- 
respondencję, adresowaną na imię firmy, nie wyłączając prze- 
kazów pieniężnych, przesyłek wartościowych i ze stacyj kołe- 

5289. II. A. 

‹ 

jowych i komór celnych, podług listów przewozowych, wszeł- 
kie towary i ładunki. Pełnomocnictwa dla adwokatów do pro- 
wodzenia spraw winny być podpisane przez obydwuch współl- 
ników. Każdy ze wspólników może samodzielnie reprezento- 
wać spółkę wobec władz i instytucyj państwowych, komunał- 
nych i społecznych. 1059 — VI 

w dniu 26-VI 28 r. dodatkowy. 
6145. II. A. „Izraelit Bejla“. Przedsiębiorstwo zostało zli- 

kwidowane i wykreśla się z rejestru. 1060 — V 

6840. Il. A. „SFINKS A. Borozdin, W. Daniłow i S-ka“. 
Na miejsce wspólnika Aleksandra  Moložawego przyjęto do 
spółki Raisę Laskowską, zam. w Wilnie, przy ul. Kościuszki 14, 
Wspólnik Aleksander Mołożawy zbył swój udział na rzecz Rai- 
sy Laskowskiej i wystąpił ze spółki. 1061 — VI 

w dniu 5-VI 28 r. 
3780. III. A. „Władysław Wołański — spółka kt 

wa*. Przedsiębiorstwo zostało zlikwidowane i wykreśla się z 
rejestru. 1062 — 

w dniu 30-VI 28 r. 
43. B. X. Wileński Prywatny Bank Handlowy w Wilnie — 

spółka akcyjna*. Zastępca kierownika oddziału Banku w Lė 
dzie WładysławPohoski ustąpił z zajmowanego stanowiska i 
na jego miejsce mianowano Emila Pietrasza, zam. przy Od- 
dziale, z prawem podpisu za Oddział w Lidzie łącznie z dru- 
gim obowiązującym podpisem. Spółka Akcyjna. Statut za- 
twierdzony postanowieniem Ministrów Skarbu oraz Przemysłu 

i Handlu z dnia 25 kwietnia 1927 r. (Monitor Polski Nr. 
dn. 28 kwietnia 1927 r.). 1063 — VI 

w dniu 26-VI 28 r. 
309. VI. B, „POLMIN w Wilnie — spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością*. Do Zarząduna miejsce inż. Karola Trze- 
ciaka powołano inż. Władysława Starkla, zam. w Warszawie, 
przy ul. Górnośląskiej, 16. Udzielono prokury Maksymiljanowi 
Zaliszowi, zam. w_ Wilnie, przy ul. Zygmuntowskiej 18. Proku- 
rent Maksymiljan Zalisz podpisuje łącznie z jednym z członków 
zarządu tam, gdzie obowiązuje dwa podpisy. 064 — МЕ 

w dniu 20-VI 28 r. 
8278. 1 A. „Synowiec Stanisław* w Smorgoniach, Ь 

Oszmiańskim, sklep wędlin. Firma istnieje od 1922 roku. Wła 
ściciel Synowiec Stanisław, zam. tamże 1065 — VI 

w dniu 21-VI 28 r. 
„8279. |. A. „Szagałowicz Boruch* w Holszanach, pow O- 

szmiańskim, skup Inu i nasion w celu odsprzedaży oraz sklep 
spożywczy tytoniowy, drobnej galanterji i obuwia. Właścicieł 
Szagałowicz Boruch, zam. tamże. 1066 — VI 4 

Nigdy nie zawodzi, 

    FABRYKA ELEMENTÓW i BATERII „BATRA * 
POZNAN



  
  

    

  

    

  

  

  

  

  

  

  
  

  

Da sprzeda folwark Mar- 5, | 
i T EEEE  GZEZKK 6 GEROD SALA MIEJSKA > ч J 

J WNUCZEK“ kom. w 3 akt. Orkiestra pod dyrekcjąp, Wł, Szczepańskiego. Kasa czynna od g. 5 

6 ЗОМ 

į асР i r т е E 
MWAWAWE Doktór Medycyny "212 AWAWAWA Ezis i 2 Mieszkanie i CYRK Dziś w niedzielę 26-g0 sierpnia r. b. odbędą się 2 przedstawienia: dzienne o godz. 4-ej ! wiecz. o godz. 8-e 

р LEKARZE ga Roo BB AKUSZERRI SPRZEDAŹ ЧКоПезуе Ruta MANO pok. Ze wsz Wyj.. ró Wieki 42, | i dalszy ciąg walki francuskiej. Dziś walczą: 1) Waligóra—Pugacz, 2) Francuska na żąganie Helczera, Helczer 

B Sa Bo. gi KUPNO | chowe  koresponden- ul. J. Jasińskiego d. 7 —-—— iewicza. | — Szczerbiński. 3) Rasso - Čzikosz, decyd. až do rezultatu. Pocz. walk o godz. 10-ej. Bilety w_kasie cyrku. 

WAWAGI nc: ZORRO WYRAZA cyjne prof. Sekuło- m. 4. = В | 

BAWA płciowe. Elektrotera- V WAWAAWA x. Warszawa, Żó- Kino- jqę* | Najnowszy superszlagier Polski „MOG 7 Е 7 * iłości i : 

pia, słońce górskie AKUSZERKA GZ rawia 42. Kursa ч .. Teatr .‚пепш ola: powiek śnózaje SGgu. w Kacės Błóiych Maria Melieha: Mana ies Ein E Regan 

O! S w. Smiałowska KLA „uczają listownie: bu-| Istnieje od 1840 r. Wileńska 38. Marr, jerzy Leszczyński, jerzy Justjan. Akcja rozgrywa się w Krakowie, Warszawie, w Rosji e 
DOKTOR skiej 9 2 Žž > rzek M] godz. 9 yierzchowa „ półkrwi chalterji, rachunko- B-cia GLKIĘ froncie wojennym, wielotysięczne zastępy wojsk polskich i armji czerwonej. Dla młodzieży dozwolone. Każdy р 

BD. ZEGDZWIEŻ 5 W.ZP 43 ke HT uj Mickiewicza i uprząż WR do AO kank E A powinien zobaczyć. Ostatni seans o godz. 10,15 

z * е ndencji handlo- т = ' й 

chor. weneryczne, 46 m. 6. Мехато - ЁЁЁ:ЁЁЗЁЁ'\‹› к‹›:ітаа ACH: stenoWahi iu UA IN MES Teatr Polonia“ Dzis! Potężny film p. t. „ZDRADA* dramat osnuty na tle głośnej powieści „Kocia Scieżka*. W rojach głów” 

syfilis; narządów Br. POPILSKI nym ustępstwa. w Hai cia na czas handlu prawas: kali- | Wilno, Niemiec- eatr a A nych: Jack Trenor, Lissi Arna, Max Maximilian i Louisa Waldera. Głosy prasy: ..Potężny film, który pierw- 

moczowych, od 9 |choroby skórne i we- Z. P. Nr 6 Wystai ul; Szeptyc- grafii, spisania +asma=| ka Nr 3, tel. 362. A.Mickiewicza 22. | szy od dłuższego czasu osiągnał niezatarte wrażenie... ...Film ten jest piękny i wielki, będzie pomnikiem | 

—1, od 5-8 wiecz. SS 10 ao U od ннна нЛа 20 ( ктело 5, *el. 1301. Szynach, towaroznaw-| MEBLE stołowe, , й | filmowej... „.Stanowczo winno się ten film widzieć gdyż należy do arcydzieł... Pocz” o g. 5.30, ost. 10.25 | 

ACROSS godz. 7—zzLę stwa. angjelskiego, ialne, gabineto- no- ziśl Najpotężniejszy film produkcji krajowej wjg powieści M. Mniszk r / # у 

Kobieta-Lekarz w a B LOKALE B francuskiego, niemiec- salonowe, łóż- Testr_„ NADÓŻ akt. W rolach śradowyc Asi 20 roi kunsztu. artystyCZEEEO a A aa Sbże ) 

Dr. Zeldowiczowa |do - W.Z.P. 1 Pe аао E i ВЫ PRZ. k, Kredengų, SUS Iš pa в Węgrzyn i inni. | 

KE RD DOKTOR Mieszkanie pomorskich: miGdych niu świadectwo. Żą-| krzesła iŁ p. šiojeki A mi] Od snia 24 do 28 sierpnia 1928 roku włącznie będą wyświetłane filmy: „MIŁOŚĆ UBOGIEGO ' 
я A> anais jci с р z OPERA Z i yšų Г y: „I 

DOW MOCZOW. „B. GINSBERE 3 4 pokojowe po-CZATNO RRC dajcie ROB Dogodne warunki Iejs | inemalogiai | MŁODZIEŃCA* (Łowca posagowy) dramat w 10 aktach podług powieści Oktawjusza Fenillet'a. 

choroby weneryczNEtrzepne (może być: WYSOKO е | i na RATY. Kulturalno-Oświatowyj Reżyserował Gaston Ravel. W roląch głównych: Włodzimierz Gajdarów. Suzy Vernon i Maly 
' ŻĘ : Deleshaft. Akcja rozgrywa się na tle najpiękniejszych zakątków Francji. Nad program: „MIŁY į 

ul. Mickiewicza 24, | Syfilis i skórne. Wil- Zwjerzynieć, Antokol). 
no, ul. Wileńska 3, €- н 

a letai Paie O CAO 
kucie — Wilno. 
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syfilis, m Przyję- dyktyńskiei 2 m. 5 wač wlg adresu: No pożyczki pod zastaw zaświadczenie obywa” 
i ul. złota, srebra, brylan- telstwa i metrykę uro- = od Lekarz - dentysta | (róg Wileńskiej). wo - Święciany, cią od 

to- dzenia--unieważnia się 3 — 7 p.p., tel. 921, Mickiewicza 4 powró- | Ceny umiarkowane Kościelna, WŁ. Har- i 
ul. WIELKA 21. IISgciła. = 0 - papEJung. it ME о- 
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uł. Ostrobramska 5. m. 30, w niedziele i święta od od g. 3 m. 30 Początek seansów od g. 6r€ej, w niedziele i święta 

  

„Od g. rej. Następny program: „WRÓBELKI w roli głównej Mary Pickford. 

             

   

  

Specjalna fabryka TARTAKÓW i MASZYN do OB- 

RÓBKI DRZEWA najnowszej konstrukcji, przewyższają 

cych wyroby zagraniczne. 

Na żądanie wizyty inżynierów. 
Prospekty i kosztorysy bezpłatnie. 

Liczne referencje odbiorców 

Wygodne warunki kredytowe. 

Okazowe maszyny wystawiamy we własnym lokalu 

0-80LE i poleca 

traktory Lanza „GROSSBULDOG'o mocy 22/28 

na ropę, niezmiernie oszczędne i prostej konstrukcji 

Do nich pługi — EBERHARDTA 

EEEE : € „Slowa“. 
W. Zdr. Nr. 152. 0d 8 do 1 i0d4 do8, -——— i ini Soliniai EM 

A Kilka uczących się sonus, SPE a M. Wilenkin i S-ka A „ 

DOKTOR dziewczynek EE m M a DRZE Spółka z o 5 
* i Ё i 2 i gr. odp. VESTA CODE TTS TDIA ы 233 I < н 

Dr Hanusowicz R. Sokołowski przyjme nė stację. в й 'РОЁЁЩЁЦО]‹ЕО asi ino ul Taiarskai | RP TOORA ar: sr; O'GGIOIGIOGIGGIGIG aaa“ 1 

Ordynator Szpitala Troskliwa opieka. saa POSADY EM jeden rok pod pier- | 10; „ Jom własny. ŁAWEK © GEMIE @ y wytwórnie ma- 

Sawicz, choroby skór- toro KOCE ACY ia Paka ii E wszą hipotekę  mają- sb e LE e LANŁABY BUDOWY MŁYN W szyn i odlewnie 

ne, weneryczne, o Neryczne, ul. ileń- Čai ian na ź z A a 2 

dziny 2 i ska 30 m. 14. Przyjm, miejscu, ul. Žakreto- КОН НОННЫ A R 5 mebli: | Zarząd Dóbr i Zakładów Przemysłowych oraz į & m ćć @ 

Zamkowa 7—1 Le-0d p. 9-12 r. i $-7w.wa Św, m. 10 (blisko wa pod X: * = a,jjadalne, sypialne, Fahryka Sukna i Kocó a | 
czenie światłem: Sol- W+ Z« 2 X127 r. Nr 160 a: Nazaretas EEDRGMA o Ach 2 AE Ea” GEB @ a | 

lux, lampa Bacha — Logę nek). Zapisy 0 s" A ochmistrzyni a nikłowane i Żó ® E ów, „Wa | 

(sztuczne Boca gór- g, codziennie prócz poszukuję od ži y KROJU i SZY- | angielskie, kreden- Romana órawskiega, O aaa | a 89 | 

skie)i elektrycznością — niedziel i $wiat.) do majątku niedaleko UI CIA według | sy, stoły, szafy, zawiadamia "6 s & 2 AE Z a | 

(ėjatermja) Póbz— Leonja Kontrymówna Wilna o  obszarzepraktycznej i lekkiej biurka, krzesła GR awiadamia wszystkich dotychczasowych swych Sz. Sp. Akc., dawn. Kujawski, Milewski i S-ka. a | 

Lekarz-Dentysta |. ornych gruntów oko- meiody. Ceny przy- | dębowe i t. p. Do- dbiorców orąz Zainteresowanych, że wyroby swej fabryki,g guy Zarząd: Ł U 8 LI N, Foksał 25. 5 

MARYA i ło 1oo dziesięcin. Po- stępne. Przyjmuje się godne warunki i] Jk to: dery na konie, pledy powozowe, samodziały, namioty,g Ba , Ks ; Ė 

Dr. G. WUOLFSOH Przyjmę żądane osoby w wie-obstalunki. i suknie, na raty. koce, gotowe burki na wzór Sławuckich, płaszcze myśliwskie, Il Fabryki w Lublinie i Żywcu ы a 

weneryczne,  moczo- Dżyńska-Smolska uczenicę na mieszka. KU starszym, referen: płaszcze i kostjumy, B ——8 AD RE WE (są na Targach Północnych Ka Biuro sprzedaży i skład fabryczny: 

Slowo | skóczej „uLGhosóbi jawy: ustiej. O Odżywianie załó- 4,7%" poPrzURE w cCE wswniej_ tio" S _ ku Wiino, Ostrobramska 29, felefun 15—10. e 

Ig a as iusuwa aso ss Žiliai Sp Śr DYSZE Każdą sumę loku- Zastępstwo w Wilnie: = Budowa i przebudowa młynów zbożowych, WYTWÓR- 

ha й 2 a й » d й = = e ы 

—_pie zębów beż ból. ta ias ach 4, 3. Wileńska Śkogówka 1 $._Dle| karasie weta: | Bazar Przemysłu Ludowego lantoma 8.2 EB mą waw, KawiENE nRaNeUskie i szTUCZNE B 
korony. Sztuczne zę- 7_majątkiem). -3 pteka. —o przyjezdnych mieszka” |] * we ; hipoteczne .j Gam szej techniki, KAMIENIE FRANCUSKIE i SZTUCZNE 

Doktór Medycyny by. Wojskowym, а- ГтеЫошапе ao AO 9 D. H.-K. „Zachęta* ы EA MOTORY ROPOWE, NA GAZ SSANY, MOTORY 
rzędnikom i uczącym т ickiewicza © 1, | EET NONNNZNONNOWENNAZPNEZTNOWNEN kuj ELEKTRYCZNE i MOTORY DIESLA z gwarancj - 

ŁUKIEWICZ się zniżka. Ofiarna 4 pokoje do wyuajęcia UTYNOWANA  pra- tel. 9-05 | - Z0ŁE = nomicznego zużycia ropy, MŁYNKI PRZENOŚNE e { 

POWRÓCIŁ m. 5. Przyjmuje: odna czas targów. Ule wą Oy ioakczycielka OSZCZĘdNOŚC: Oileński "yndykat Rolnic еа N 8 
weneryczne, 8—1 i od 4 -7. arzeczną 5-a m. 2. aaa 

> | ь 2 i 

choroby т 8=Ti 7 Z 5 2. wa, b. nauczycielka й : нна оаы ооы ке TURBINY WODNE syst. FRANCIS'A, TURBINY WIA: | 

skórne i płciowe, ul. Wydz. Zdr. Nr. 3 m0 geog szkoły ludowej i za- swoje ulokuj na 12 | 2 TROWE, TRYJERY, kompletne urządzenie elektrowni | 

“ BY BBEEPER OWE R ZEW" kidas Ee Pakość ZGUBY | Wilno, Zawalna 9 i dostawa wszelkich maszyn elektrycznych. Maszyny do 

przyjmuje ad 1 Ž = Czas targów względnie jako nau- złotem, srebrem | į SEB Emu | и ł Ł = WYROBÓW BETONOWYCH i CERAMICZNYCH. Bu- 

POWĘ-Ę p.p. — 6oce  LENARZEDENTYŚCIĄ poisczis, sie, PO- | czvcieika. | Posiada drogiemi. kamieniami. Da, 22 6. m. zgubiono — © zymał wyłączne przedstawiciełstwo EB dowa OLEJARNI, MŁOCARNIE PAROWE. MASA DO 
; UEI niem w pensjona- ea GO Aż a S AR D ‚ NIE Z pa na wojew. Wileńskie i Nowogródzkie NALEWANIA KAMIENI MŁYŃSKICH. 

Dr. „Blumowicz : ‘ с';‚еіу ao | dawać lekcje muzyki. Biskupia: Nr 12, tele: w r. 1922 na imię Mie ż : . ša Przedsta- Zjednoczone Fabryki Maszyn, 
choroby weneryczne Rittlor-Andrejewa p ь „Oferty proszę kiero-fon 14—10  wydaje chaliny Grochowskiej, fabryki MASZYA Lanza- Mannheim ga wicielstwo U H J a gė 
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oraz młocarnie LANZA parowe i moto- ul. Ostrobramska 29.     

ĄŁOCARNIE cepowe, sztyftowe i szerokomłotne 

$IECZĘARNIE ręczne i maneżowe wszelkich typów 

WIALNEE amerykańskie 

racia PERLIS una 
ŁOCHÓW 

Odlewnia Żełaza i Fabryka Maszyn. 

Przedstawiciel na Wileńszczyznę: 

BH. PAULAŃSKE, wiino ul. Zawalna Nr_31, telefon 6-41. 
—4 E 
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Jedna z najlepszych firm w całym kraju 

Wilno, Niemiecka 26, Tei. 306, 
Poleca Poleca 

Przyjeżdżającym na Targi Północne 
odwiedzić skład firmy. 

Wielki wybór 

Sukna wełny. jedwahi, 
wyrobów b awelniany ch, fowarów meblowych $ 

OTRZYMANE WSZELKIE NOWOŚCI SEZONU! 

   

    

  

  

  

T : ' rowe. SBNEBEBEBACZESESZÓRGNE 
a a в 

u na Pierwszych Targach Północnych w Wilnie m — Г 
' . * 1 © | 

Kalosze i Šniegowce || K. Zatkind |. 
W dziale RASZYN ROLNICZYCH obejrzycie produkowane > > ul. Wielka 47 1 

masowo, znane każdemu Rolnikowi ze swej niezrownaneįj' jakošci i najbardziej w Kraju poleca P 

r ozpowszechniane: 
DYWANY MANUFAKTURĘ 

MATERJAŁYMebiowe GQ BIELIZNE 
+ 

mebiowe 2 

: NTER МАНЕЖЕ o. ; o os KBA оу ©. RZECZY pole   w wielkim wyborze. 
I II J 

gaunas | 
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Gospodarstwo nasienne 

Dr, Tadeusza 
Jackowskiego 

Wroczyn-Pomarzanowice” 
p. Pobiedziska— -Poznańskie 

poleca do siewu zboża uznane przez 

Wielkopolską Izbę Rolniczą: 

żyfo Rogalińskie I. II. odsiewy 
„ Pafkus bochowa I- II. odsiewy 

pszenicę Sfiegler 22 różne odsiewy. 

Zamówienia przyjmuję: 

Administracja dóbr Wronczyn — 

Pomarzanowice, p. Pobiedziska— 
Poznańskie. 

      

    
    

  

Pawilon główny stoisko Ą 
TARGI POŁNOGNE Nr 86 (nalewo od główne- gą 

go wejścia) i stoisko Nr 14. 

UWAGA bogaty asortyment naj- p 

M. 

nowszych fasonów. 
Przedstawicielstwo i skład fabryczny 

Zlatin, Wilno, Niemiecka 28, telefon 13 21. A 

PIJĄGY WODĘ VICHY | 
Į ŻĄDAJCIE ZAWSZE 

VICHY CELESTINS 
z marką Vichy-Etat- i 

r woda bezwzglednie naturalna 
ezarpana w Vichy pod kontrolą Rządu Francuskiego | 

« WYSTRZEGAJCIE SIĘ 
wód przygotowanych sztucznie mianujących 

się nieprawnie VICHY 

       

   
   

  

   

  

         

LIRDLEUM i DYWANY krajowe i zagraniczne 

BERATĘ meblową, stołową i inną 

BREZERT nieprzemakalny i plandeki 

GOBELIRY do mebli i drillich do materaców 

CHODNIKI kokosowe i jutowe 
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ШШШШ do drzwi 

WYGIERAGZKI do nóg 
KALOSZE, ŚNIEGÓWSE 

! i inne wyroby gumowe 

poleca wyłącznie po cenach fabrycznych 

Į. WILDSZTEJN 
Tel. 11 — 77. 

RÓŃCERTY! ma Targach Północ. -- Pawilon główny. 
codziennie od godz. 4—6 na fortepianach 1 cy. | 
nach. Gra prof. muzyki Anna Zankiewiczowa i in- 

W ne siły artystyczne. Instrumenta najnowszej kon- 
* strukcji, o niezrównanych tonach, gwarantowanej 

jakości. Ceny reklamowe: 

K. DĄBROWSKA! 
Wiino, ul. Niemiecka 3, m. 6. 

Na składzie stale wielki wybór nowych i używanych 

: instrumentėw a 

WSROD SANTA ТЯ GRS NGST UNO V UDE © EBOOK I TEN IRON 
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a R: A “B Bezinteresownie! 8 
i m i, у i „Stowa“. 

® уа Chiromantia Wrėžka & Tgobiona zostala teczka B Kediszimie, nazwisko, В 
M przepowiada przyszłość, sprawy są- z książkami i notatkami  statysty- E miesiąc urodzenia, E 

E dowe, o mitošci i t. d. przyjmuje od cznemi  Włądysława Studnickiego. @ otrzymasz darmo bro- B 

10-ej do 8-mej wieczór. Adres: Na- Uczciwego znalazcę proszę o odnie- ;| 8 szurę, określenie cha- $ 

przeciw Krzyża, ul. Młynowa Nr 21 sienie do adm. „Słowa”. B rakteru, zdolności, в 
Mi m. 6, w bramie na piawo schody. в przeznaczenia. | 

Kam B Poznasz kim jesteś, 
kim być możesz. ė 

B Adresuj: Warszawa, 8 
B Redakcja: „Wiedzą b. 

Ё Tajemna", skrzynka pocztowa 571. a 
w та ®^ Załączyć niniejsze ogłoszenie, zna- 8 

Popierajcie 0 8 czek pocztowy na przesyłkę. * 

L. ® ® ® о915е 

    Wydawca Stanisław Mackiewicz. Redaktor odpowiedzialny Witold Woydyłło.. Drukarnia „Wydawnictwo Wileńskie'* ul. Kwaszelna 23. 
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