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W dniu otwarcia Il-gich Targów 
Północnych w Wilnie 

Otwierając Pierwsze Targi Półno- 

cne w Wilnie, minister Kuhn, między 

innemi, wyraził zdziwienię, że w tak 

krótkim czasie z tak wielką  energją 
Wilno zdołało stanąć w jednym sze- 

regu z temi miastami, jak Lwów i Po- 

znań, które już oddawna targi i wysta 

wy organizowały. 
— Niewątpliwie nie był to tylko 

gest kurtuazji, obowiązujący w prze- 

mówieniach okolicznościowych. — Са 

kiem szczere 3 słuszne. bylo uzna- 

nie p. ministra wobec zgodnej, skonso 

lidowanej i świadomej celu współpra- 

cy czynników społecznych, samorzą- 

dowych i państwowych w dziele rea- 

lizacji projektu I-szych Targów Półno 
cnych i wystaw przy Targach, — 

współpracy, której zawdzięczając te- 

ren wystawowy przeistoczył się, po- 

mimo rzeczywiście krótkiego czasu, w 

okazałą. demonstrację dorobku  osią- 

gniętego w nadzwyczaj trudnych wa- 

runkdch a zespalającego nas z innemi 
dzielnicami w wysiłku nad usamodziel 
nieniem się gospodarczem. 

„Wystawa wileńska pod wzglę- 

„dem istoty wewnętrznej — pisał śp. 

Cz. Jankowski — to tylko głośne i ja- 
wne stwierdzenie naszej obecności 
przy wielkiem dziele odbudowywania. 

Państwa Polskiego na  najsolidniej- 

szych podstawach, gdyż na rozległoś- 

ci, bogactwie i stałym postępie życia 
ekonomicznego, którego rolnictwo i 

; Drzemysł są przecie dwoma kardy- 
. nalnemi i niewyczerpanemi źródłami”. 

Fotrzeba zadokumentowania takiej o- 
' becności usprawiedliwiona była już 
' przeto, że bez żadnej przes dy,  zie- 

1aie północno = wschodnie mogły. po- 

szczycić się bardzo znacznym dorob- 

kiem. Z drugiej strony nie można było 
zaprzeczać, że Targi oddadzą niezró- 
wnaną usługę w nawiązaniu unormo- 

wanych stosunków gospodarczych Z 

innemi dzielnicami państwa jak rów- 
nież z sąsiedniemi państwami bałtyc- 

kiemi. 

Pierwsze Targi Północne wypadły 

 jaknajlepiej, — rozbieżnych pod tym 
względem zdań nie było. Spełniły -one 

swe zadanie, dając przegląd naoczny 

możliwości rozwojowych terenu półno 
cno - wschodniego a przyczyniając 

"się do ścislejszej niż dotąd kooperacji 

gospodarczej Wilna z pozostałemi o- 
į Štodkami państwa. 

Na tle tego niewątpliwego sukcesu 
/ dojrzewało przeświadczenie, że rzuco- 
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na jeszcze przedtem myśl urządzania 
Targów Północnych co rok, poczyna- 
jąc od roku 1928, jest całkiem realna 
i uzasadniona. W ostatniej jednak chwi 
li, gdy najwyższy już był czas powzię- 
cia decyzji czy należy organizować 
ll-gie Targi Północne, wśród części 
społeczeństwa zauważyć się dało pe- 
wne wahanie, spowodowane wątpli- 

wością co do powodzenia imprezy w 

związku z przeżywanem poważnem 

przesileniem ekonomicznem. 

Obaw tych nie podzielała większość 
zainteresowanych czynników. W ten 
sposób Il-gie Targi Północne stają się 
dziś faktem dokonanym. Charakter ich 
jest nieco inny niż w roku 1928. Od- 
padły wystawy regjonalna i rol niczo- 

przemysłowa — z wyjątkieru ekspona- 
tów przemysłu ludowego. Są to targi 

w ściślejszem znaczeniu tego słowa. 
Czy ll-gie Targi Północne spełnią 

swoje zadanie i jakie ich znaczenie? 
— By odpowiedzieć na to ostatnie py 
tanie, należy cofnąć się nieco wstecz. 

Mówiliśmy. że Targi w r. 1928 przy- 

czyniły się do nawiązania ścislejszych 
stosunków ziem północno - wschod- 
nich z innemi dzielnicami Państwa. Za 

daniem zatem Il-gich Targów jako sta 
nowiących dalszy ciąg Targów I-szych 
jest uzewnętrznienie stopnia konsoli- 
dacji tych stosunków gospodarczych i 

dalsze ich pogłębienie. Z faktu znacz- 

nego a jednocześnie większego  za- 

interesowania się obecnemi  Targami 

firm z terenu wojęwództwa Białostoc- 

kiego i Nowogródzkiego należy, wnio- 
skować, że kooperacja gospodarcza 
postępuje pod hasłem wspólnoty” in- 
teresów ziem północno - wschodnich 
i że decydującą tu rolę odegrywa Wil- 
no jako ośrodek koncentrujący te inte 

resy. Z drugiej strony również poważ- 

ny jest udział dzielnic zachodnich i 

centralnych. Wiadomem jest, że Dy- 
rekcja Targów zmuszona była w ostat 
nim tygodniu odmawiać eksponentom 
w ich prośbach o udzielenie stoisk. 

Uzewnętrznienie Ścislejszej _koopera- 

cji gospodarczej jaka nastąpiła w przer 
wie dwóch lat — będzie więc bardzo 

okazałe i wymowne. 

' Zadaniem Targu jest ponadto dal- 

sze pogłębienie tej kooperacji — Czy 

Targi sprostają temu zadaniu — trud- 

no, rzecz prosta przewidzieć. Ostry 

kryzys gospodarczy niewątpliwie w du 

żej mierze zaważy na kształtowaniu 
się i przejawach dalszych stosunków, 

na istocie i wysokości obrotów i t.p. 

Jednak już teraz, można twierdzić na 

podstawie większego niż w I-szychą 

Targach udziału firm z poza terenu wo 
jewództwa Wileńskiego, że pogłębie- 

nie kooperacji gospodarczej przy dal- 

szej konsolidacji stosunków musi bez- 

względnie nastąpić i nastąpi — może 

nie w takim stopniu jak to powinna 

byłoby mieć miejsce w warunkach bar 

dziej sprzyjających i pozbawionych 

momentu depresji gospodarczej, ale 

tem niemniej w rozmiarach widocznych 
i wyraźnie akcentujących znaczenie 

Wilna, jako ośrodka życia gospodar-- 

czego i kulturalnego. 

Kończąc te uwagi o H-gich Targach 

Północnych, uważamy za swoją powin 

ność podnieść z wielkiem uznaniem za 

sługi inicjatorów i wykonawców im- 

prezy, która odegrywa tak doniosłą i 

niezastąpioną rolę w dziejach gospo- 

darczego odbudowywania Wilna i 
wskrzeszania jego znaczenia. 

Harski. 

  
  

Depesze z racji 
otwarcia Targów 

Z okazji otwarcia Targów Północ- 
nych nadszedł cały szereg depesz i li- 
stów z życzeniami powodzenia. 

Minister komunikacji Kuehn, któ- 
ry osobiście przed dwoma łaty otwo- 
rzyt pierwsze Targi Północne, telegra- 
fuje: 

Nie mogąc niestety być obecnym 
na otwarciu II Targów Północnych, 
dziękuję za przesłane mi zaproszenie 
i składam na ręce Pana Prezydenta 
miasta życzenia jaknajpomyślniejsze- 
go rozwoju i powodzenia Targów. 

Minister Kuehn. 
Minister poczt i telegrafów depe- 

szuje do Dyrekcji Targów: Nie mo- 
gac przybyć osobiście, przesyłam ży- 
czenia pomyślnych wyników pracy i 
dalszego rozwoju Targów. I. Boerner. 
minister Poczt i Telegrafów. 

Z Ministerstwa spraw  zagranicz- 
nych nadeszło pismo Sekretarjatu z za 
wiadomieniem, że p. minister Zaleski 
przebywający w Genewie, na sesji Li 
gi Narodów, nie może przybyć na 
otwarcie Targów. 

Dr. med. A. BOROWSKI 
(choroby wawnętrzne) wznowił przy- 
jęcia od godz. 3-ej m. 30 do Seej. 

Mickiewicza 62. Tel. 15-11. —0 

Dr. MARJAN MOSZYŃSKI 
wznowił przyjęcia chorych. 

    

    

   

   

    

  

  

  

Ul. Kościuszki 14 — 4, tel. 6-65 —0 
  

DZISIAJ (14 b. m.) o godz. 10-ej rano 

Uroczyste otwarcie H-ich Targów Północnych 

BIENIAKOQNIE —- Buiet Kolejowy. 

DUKSZTY — Buiet Kolejowy. 

KLECK —. Sklep „Jedność*. 
ŁIDA — mi. Suwalska 13 — S. Mateski. 
MOŁGDECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch*. 

Zagrańiczne 50 
miejsca. Terminy druku mogą być      

  

Wczoraj w godzinach przedpołud- 
niówych przyjął p. Marszałek Piłsud- 
ski redaktora naczelnego Gazety Pol- 
skiej, p. Bogusława  Miedziūskiego i 
udzielił mu wywiadu, który podajemy 
w całości. 

— Czy wolno Pana Marszałka, ja- 
ko szefa rządu, zapytać o aresztowa- 
nia byłych posłów? 

-— Ależ bardzo proszę. Historja te- 
go wypadku jest następująca: 

Jeszcze przed rozwiązaniem  Sej- 
mu, gdy posłowie byli istotnymi posła 
mi, a nie „byłymi*, wpływała dość 
wielka ilość karnych procesów, wyta- 
czanych przez prokuraturę różnym po- 
słom z bardzo rozmaitych powodów. 
Nie mam bowiem proszę Pana, żad- 
nej wątpliwości, że panowie posłowie 
dążyli do immunitetu, czyli nietylkal- 
ności tak dalece rozszerzonej, że utwo 
rzyło się, jakgdyby zbiorowisko ludzi 
uprzywilejowanych w sposób ani kon- 
stytucyjny, ani prawny, ani w żad- 
den sposób, związany ze zwyczajną 
etyką. 

Przy rozwoju naszego t. zw. parla- 
mentaryzmu weszło więc w zwyczaj, 
że wspólnicy nawet takiego czy in- 
nego występku czy zbrodni nie byli 
pociągani do odpowiedzialności sądo- 
wej, a bezkarność przy ostatnim Sej- 
mie doszła już do jakichś potwornych 
rozmiarów, przekraczających  możli- 
wość znoszenia tego dalej. 

ja osobiście, wogóle nie znoszę 
bezkarności, prowadzącej w sposób 
naturalny do rozwydrzenia i obniże- 
nia gwałtownie i szybko wszelkiego 
poczucia zwyczajnej moralności. Dla- 
tego też odrazu zdecydowałem wyko- 
rzystač ten normalny czas, gdy posło 
wie stają się zwyczajnymi obywatela- 
si państwa, aby choć raz w Polsce 
postawić Sprawiedliwość, wymierzaną 
przez sądy, na normalną drogę, nie 
naruszaną tak bezecnie, jak to czynili 
posłowie z immunitetem w pyskach. 

Dlatego też kazałem zebrać poru- 
szene przez prokuraturę sprawy; i 
wie Pan — zbierało się ich ogromnie 
"dużo; a przy naturalnym pędzie spra- 
wiedliwości do niewyłączania z powo- 
dn jakichkolwiek przywilejów poszcze 
gólnej warstwy ludzi — liczba ta, ro- 
snąc coraz bardziej, może dobiec do 
poważnej cyfry. 

Mogę panu powiedzieć, że musia- 
łem, niestety, zatrzymać nawet karzą- 
ca rękę sprawiedliwości, gdyż nie 
mógłbym sobie dać rady z taką ilością 
jednocześnie, a gdy policja obecnie 
zajęta jest mnóstwem dodatkowych 
prac, związanych z wyborami do Sej- 
mu — nie mogłem również przeciążać 
zbytnio policji. Dlatego też zdecydo- 
wałem nie osiągać rekordu i zatrzyma 
łem się — dla pierwszej transzy — 
przy 1/4 zaledwie. Niestety, nie mogę 
Panu powiedzieć zupełnie ściśle, za 
co właściwie taki, czy inny poseł jest 
ścigany przez sprawiedliwość, gdyż 
przy każdem nazwisku, sprawiedli- 
wość stawia paragrafy i artykuły kar- 
ne, których ja, niestety, nie znam; 
wiem tylko, że są one bardzo: rozmaite 
sama liczba tych paragrafów jest zna- 
komicie wielka — tak, że musiałbym 
mieć ciągle do czynienia z kodeksem 
karnym, co nie jest moim obowiąz- 
kiem. Wiem, że są tam strzelania do 
policji, jakieś macherki z wekslami, 
oszukaństwa i szantaże — no, i temu 
podobne paskustwa. 

Aresztowania są zatem pod wzglę- 
dem wyboru dość wypadkowe. Mógł- 
bym wybierać co piątego, co 10-go. 
Bo przecież, doprawdy, panowie po- 

słowie upodobali sobie dość dziwny 

sposób życia. Dla obrony „praw wol- 

nošci“ niemal že siadali na ulicy, aby 

robić nieczystości z „immunitetami' 
w pyskach. Toż tego znosić nie moż- 

na! Takie prawo wolności, toż końby 

się z niego śmiał, mówiąc językiem le- 

gjonowym. Tam oszukać, tam naszan- 

tażować, tam strzelić Z rewolweru, 

tam ukraść — to są prawa wolności. 

To rozciągnięcie prawa immuni- 

tetu poselskiego -- za stałą ze strony 
marszałków Sejmu odmową prowadze 

ria nawet dochodzenia — jest takiem 
vraganiem poczuciu sprawiedliwości i 

BARANOWICZE -— ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk. 

BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot”. 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. 

GŁĘBOKIE — al Zamkowa, — W. Włodzimierow. 
GRODNO — Ksiegarnia T-wa „Ruch“, 
HORODZIE] — Dworzec Kolejowy — K. Smarzynski, 
IWIENIEC — Sklep Tytonicwy S. Zwierzynski. 

| CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jedn 
| nadesłane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W numerach świątecznych 

proc. firożej, Ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne o 50 proc. drożej. Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co do 
zmieniane dowolnie. Za dostarczenie numeru dowod 
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takiem bezczelnem deptaniem honoru 
samej instytucji Sejmu, że chyba dalej 
iuż nie idzie. jest to jedna z najwięk- 
szych nieprzyzwoitości, które były po- 
pełnione w ubiegłym okresie sejmo- 
władztwa. Właśnie ta nieprzyzwoitość 
stale mnie skłaniała do przypuszcze- 
iia, że głównym celem pracy panów 
posłów jest bezkarność wobec sądów 
Rzeczypospolitej za wszelką cenę. 

-—- Pan Marszałek dąży zatem do 
tego, aby w okresie obecńym wymiar 
sprawiedliwości poszedł normalnym 
trybem, zahamowanym poprzednio 
przez wybujałe, potworne rozszerze- 
nie immunitetu? 

— Gdyby mi się udało wprowa- 
dzić choć trochę przyzwoitości w te 
zabrudzone stosunki, tobym był bar- 
dzo dumny z tego. Zawsze zachętą dla 
mnie jest oświadczenie grupy byłych 
posłów t. zw. |edynki, którzy głosili 
publicznie, że nie chcą korzystać z 
immunitetu poselskiego i nie chca być 
sądzeni jedynie przez t. zw. sąd ho- 
norowy Sejmu. 

— Ale wie Pan, powrócę do swe- 
go poprzedniego tematu: aberracji 
myślowej. Czyż nie widzi Pan u ludzi 
z aberracją myślową tej bezmiernej 
tendencji przedłużenia swego stanu 
„jakoby posła* nawet na okres wy- 
borczy? Czy Pan wie, że w liczbie 
aresztowanych posłów jest kilku pa- 
nów — ja pamiętam tylko nazwiska 
Kwiatkowskiego i  Bačmagi, ludzi 
oskarżonych właśnie o zwyczajne kry 
niinały, którzy, przy przewożeniu ich 
do więzienia, krzyczeli ustawicznie, 
że oni są posłami. Zaś p. Dębski wy- 
bił nawet szybę w automobilu, którym 
go wieźli; może dlatego, że kiedyś 
był wojewodą, przypisywał sobie zno- 
wu nadzwyczajne przywileje. 

Nie: wiem; naturalnie —- może sa2- 
dzili oni w swojej durnej aberracji 
myšlowej, że gdy przechodzień usły- 
szy, że to jest poseł, to rzuci się, by 
go ratować, spełniając przytem szczyt 
ny obowiązek chronienia praw wol- 
ności. 

A wie Pan, przy tej ostatniej hi- 
storji zwrócił moją uwagę wypadek, 
który zaszedł z p. Witosem. Ten pan 
przewożony był z Krakowa, gdy prze- 
wożący go spostrzegli, że mają nieod-. 
powiednie pieczątki, wystawione w 
dokumentach podróży. Wozili więc 
biednego Witosa po Krakowie, od 
urzędu do urzędu, zdobywając należy- 
te pieczątki. Pan Witos zachowywał 
się przez cały czas tak spokojnie, że 
przy powszechnej nieprzyzwoitości i 
draństwie może być uważany za za- 
szczytny wyjątek. Zachował godność 
człowieka w sobie. 

— Przypuszczam, Panie Marszał- 
ku, że jeżeli ta aberracja myślowa jest 
u!eczalna, to zostały zastosowane dość 
radykalne środki. 

— Powiem Panu, że środek zasto- 
sowany okazał się bardzo skuteczny, 
gdyż nie otrzymałem dotąd z więzie- 
nia żadnego meldunku o aberracji my- 
ślowej. Dyscyplina więzienia jest twar 
da, i może ci panowie, gdy wyjdą z 
więzienia, okażą się ludźmi bardziej 
dyscyplinowanymi, niż wówczas, gdy 
tak bezecnie „służyli Polsce w Sej- 

mie”. 

Niechybnie, wracając znowu do 

aberracji myślowej, postępoway roz- 
wój tej aberracji, prowadzić musi do 
szpitala warjatów, Nigdy nie zapom- 
nę, proszę Pana, moich wrażeń ze szpi 
tala warjatów. Pamiętam tam jednego 
Pana, który dzień i noc chodził po po- 
koju i stukał silnie od czasu do cza- 
su jedną nogą w przydeptanym szpi- 
talnym pantoflu. Byłem zdziwiony tem 
uporczywem stukaniem i razu jednego 
odśmieliłem się zapytać tego pana bar 
dzo grzecznie, czemu właściwie stuka 
on chodząc tak mocno nogą. Popa- 
trzył na mnie zgóry — tak, jakbym ja 
stał na śmietniku, a on gdzieś wysoko. 
i spokojnie mi odpowiedział z dużym 
odcieniem pogardy: — „Ja tu jestem 
schowany, bo robiono zamachy na 
wolność i życie, ale za każdym razem, 
jak ja stuknę, to „gradonaczalnik“ ro- 

"zumie, co to znaczy”. Dodam dla wy- 

jašnienia, že „gradonaczalnik“ był to 

ktoś w rodzaju naszego komisarza 

     

li Wystawy Sztuki Ludowej i Przemysłu Ludowego 

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
NIEŚWIEŻ — «. 
NOWOGRODEK — Kiosk St. Michalskiego. 
N. SWIECIANY — Ksiegarnia T-wa „Ruch“, 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 
PINSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski. 
POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej. 
SŁONIM -—— Księgarnia D. Lubowskiego, ul. Mickiewicza 12. 
STGLFCE — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 

AIĘCIANY — ul. Rynek 9 — N. Tarasiejski. 
WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24, F. Juczewska 
WARSZAWA — T-wo Księg. Koi. „Ruch“. 
WOLKOWYSK — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 

Da TEZY OZKACEJE "1 TOYO OZAWY" TYAN 

oszpaltowy na stronie 2-ej i 3 gr. 40. Za tekstem 15 groszy. Komunikaty oraz 

Ratuszowa — Księgarnia Jažwinskiego. 

oraz z prowincji o 25 proc. drożej. 

  

rządu miasta Warszawy. Ileż to, pro- 
szę Pana, takich stuków przydepta- 
nych pantofli ma rozumieć „nasz bied 
пу Jaroszewicz”. Wątpię jednak, czy 
on to rozumie. 

— Mimo tego wszystkiego, po 
zmęczeniu pierwszym tygodniem wy- | 
horczym, widzę dziś Pana Marszałka 
w lepszem usposobieniu. 

— Czy Pan wie, — ratuję się, jak 
imogę, bo jednak to babranie sie w 
nieczystościach, upstrzone paragrafa- 
mi karnemi, — to nie jest wesoła ro- 
bota. Dlatego ratuję się często śmie- 
chem, jako najlepszem lekarstwem na 
wstręt do pewnych prac. Opowiem 
więc Panu, co mnie się przypomniało 
z powodu tych najrozmaitszych prób 
obrony posiadania stanu „byłych po- 
słów. 

— Jak Pan wie, urodziłem się w 
Żułowie, w dużym dworze pod Wil- 
nem. Jak zwykle; wyprawiano tam do- 
roczne dożynki. Dożynki w Zułowie 
robiono obfite i sute, z mnóstwem 
„wódeczności*, gdyż ojciec prowadził 
i wielką gorzelnię. Co do mnie, malca, 
byłem szczególnie zajęty zawsze przy- 
glądaniem się tańcom, nie mogłem 
bowiem zrozumieć, dlaczego parobcy 
ciężkiemi butami nie zmiażdżą bosych 
stóp dziewcząt. Wydawało mi się to 
niemożliwe. Było to moje zajęcie. 
Oczywiście, z biegiem dożynek wzra- 
stała coraz bardziej ochota i humor. 
Pamiętam, że pewnego roku dzieci 
trzy razy prosiły rodziców, by ich nie 
kładziono do snu, tak bardzo dożynki 
były huczne i ochocze: Wreszcie, gdy 
zupełnie ściemniało po sutej 
stanięto znowu do tańca. Zagrało rów 
nocześnie 6 harmonij: odchodzita „Ie- 
wonicha*) 6 harmonij grało od ucha. 
Ojcem mój bardzo muzykalny krzywił 
jakby jadł cytrynę. W pewnej chwili 
zobaczyłem skaczącego do góry na- 
szego kuchcika, który wywijał ręka- 
mi i olbrzymią miednicą mosiężna do 
smarzenia konfitur— i nagle wielkim 
moździerzem zaczął wybijać takt, 
niczgodnie ze wszystkiemi harmonij- 
kami. Ojciec, przerażony tą okropną 
kakofonją, podszedł do niego i zapy- 
tał: — „Įoachimku, co ty robisz?** — 
„Panie, panie, byle szum, byle szum”, 
odrzekł rozhulany Joachimek. Ojciec 
odszedł zawstydzony. Ileż to, proszę 
Pana, u nas znowu uporczywych Joa- 
chimków się nazbierało! 

Skoro Pan mnie zagadnął o lepszy 
kumor, to powiem Panu, że humor 
jest lepszy też i z tego powodu, że mo 
głem przystąpić do  racjonalniejszej 
pracy. Miałem więc posiedzenie Rady 
Ministrów, teraz zaś zaczynam praco- 
wać nad budżetem państwowym i roz 
maitemi objektami 
mniej śmierdzącemi, niż babranie się 
w kryminałach i w steku nieczystości, 
zostawionych przez Sejm. 

— Pomimo przygotowań wybor- 
czych nurtują w opinji publicznej wąt 
pliwości, czy — wobec negatywnego 
stosunku Pana Marszałka do posłów, 
—- nie zamierza Pan obchodzić się bez 
nich na przyszłość? 

— Dotyka Pan kwestji, którą nie- 
gdyś podniosłem, mówiąc o gasnącym 
świecie. Kwestja jest bardzo poważ- 
na i bardzo głęboka, gdyż niewątpli- 
wie parlamentaryzm wszędzie na świe 
cie jest chory, wszędzie też czynią 
próby naprawy stosunków w ten czy 
inny sposób. 

Co do mnie, proszę Pana, nie sądzę 
aby można było obejść się bez jakie- 
goś przedstawicielstwa wybranego i 
czyniącego zadość poczuciu odpowie- 
dzialności. Natomiast nie mogę nie po 
wiedzieć, że wszystko, co się daje ob-- 
serwować w Polsce w tej sprawie, 
czyni pracę nad zachowaniem tej za- 
sady u nas niezwykle ciężką i niezwy- 
kle trudną do obronienia, a to głów- 
nie z | powodu niecnego i nieprzy 
zwoitego zachowywania się posłów. 
Jak dotąd jednak — powtarzam — nie 
potrafiłbym zmienić siebie o tyłe, da- 
łem zresztą tego dowód, szukając na 
drodze wyborów naprawy naszego 
chorego parlamentaryzmu. 

Copyright by B. Miedziński 
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ECHA KRAJOWE Viece sprawców zamachu na poselstwo 
BARANOWICZE 

Pierwszy okręgowy zjazd 
straży pożarnych 

Piękny i niezapomniany na długo dzień 
przeżyły Baranawicze w dniu 7 września r. 
b. Oto miasto powiatowe podziwiało tego 
dnia dorobek Straży Pożarnych z miaste- 
czek i wsi, przybyłych z najdalszych zakąt- 
ków powiatu, aby na zawodach akręgło- 
wych, pierwszych w naszym powiecie, wy- 
kazać swą sprawność, karność i ducha or- 
ganizacji. 

Wstępem do tej pięknej imponującej w 
przebiegu uroczystości był w dniu 6 wrzś- 
mia r. b. capstrzyk orkiestr strażackich o 
godzinie 8 wieczorem, a potem zabawa ta- 
neczna w sali Straży Pożarnej. 

Nazajutrz rano usłyszeli mieszkańcy Ba- 
ranowicz o godzinie 6,30 hejnał strażacki, 
cdegrany z wieży strażackiej. Potem nastą- 
piła o godzinie 7 rano pobudka orkiestr 
strażackich. Godzina  9-ta — to moment 
skladania raportu przez komendanta Zjezdu 
instruktora powiatowego, p, Jana Piekar- 
skiego, prezesowi Okręgu p. staroście Prze- 
pałkowskiemu. 

Pó przyjęciu raportu, który wypadł do- 
skonale, p. starosta, obiecawszy powrót 
przed wieczorem, jedzie do Nowogródka na 
Zjazd p.p. starostów, opuszczając zapewne 
nie bez żalu dziarskie szeregi strażackiej 
wiary, dla której żywi szczery sentyment i 
darzy ja wybitnem poparciem. 

Strażaków po krótkiej przerwie czeka 
drugi raport, połączony z przeglądem. 

Dokonuje go przedstawiciel zawodowy, 
p. inspekter Wojewódzkiego Związku A. 
Frachliński. 

Nadchodzi czas wymarszu do kościoła. 
Rozwija się imponujący pochód. Maszerują 
karnie, zupełnie po żołniersku, strażacy w 
liczbie 735. 

Według oddziałów jest to 29 straży z 
pow. Baranowickiego, 3 straże przybyły z 
sąsiednich powiatów, a mianowicie straże z 
Nowogródka, Horodzieja i Mira. 

Straż z Horodzieja rozwinęła nadzwyczaj 
ną pompę, bo przybyła nawet z karabinami 
Qgołem w pochodzie, a raczej w marszu na 
nabożeństwo, bierze udział 32 straże, 16 
sztandarów powiewa nad karnemi, skutemi 
obręczą dyscypliny organizacyjnej, szereya- 
mi. Animuszu dodaje 8 orkiestr. 

Pogoda przecudna. Słońce z lubością 
przegląda się w kaskach strażaków, pieści 
ich zdrowe, ogorzałe twarze. 

Nabożeństwo uroczyste w kościele pa- 
rafjalnym, las sztandarów, a przy nich pocz 
ty sztandarowe.. Na chórze gra mszę or- 
kiestra strażacka Zakładu Wychowawczego 
księży Michalitów z Dziadkowicz, a więc z 
zakładu dla sierot, ufundowanego przez 
ofiarną obywatelkę p. Jelską. Ksiądz dzie- 
kan Żołądkowski ma kazanie. 

Po nabożeństwie, zakończonem śpiewem 
„Boże, Coś Polskę* — następuje na cmen- 
tarzu przed kościołem ceremonja poświęce- 
nia sztandaru straży pożarnej z Podlesiejek, 
a więc z tych samych  Podlesiejek, które 
mają piękny chór dorosłych pod nazwą 
„Skowronek“ i zyskały odznaczenie w 
„Święcie Pieśni" w Baranowiczach. 

Rodzicami chrzestnymi są następujące 
osoby: pani Podlecka, żona vice - prezesa 
Okręgowego Związku Straży Pożarnych, i 
i instruktorkka oświatowa Sejmiku pani, Ste 
fanja Bojarska oraz panowie: inspektor wo- 
jewódzki A. Truchliński i instruktor powia- 
towy lan Piekarski. 1 

Rozlegają się glosy komendy — odmarsz 
do grobu Nieznanego Žolnierza. — Defila- 
da i składanie wieńców. 

Jest ich dwa: jeden od Okręgu — skła- 
da go w zastępstwie p. starosty p. Podlecki 
drugi, niezmiernie oryginalny — straż z No 
wosiołek. 

Po defiladzie odmarsz na boisko straża- 
ków. Wszystko starannie przygotowane. Ko 
misja zabiera miejsca na podjum, ozdobio- 
тет godłem państwa i portretami pana Pre 
zydenta i Marszałka Piłsudskiego. 

Wyniki zawodów, którym z wielkiem za 
interesowaniem przyglądały się tłumy pub- 
liczności, dały wyniki takie: pierwsze miej- 
sce— wbrew oczekiwaniom zajęła 
straż z Podlesiejek. Zdobyła 70 punktów 
i nagrodę większą, bo 250 zł. 

Drugie miejsce wzięła straż z Rusino- 
wicz — 64 punkty i 200 zł. nagrody. Trze- 
cie miejsce — straż z Dobromyśla — 44 
punkty i 100zł. nagrody. Czwarte miejsce ^ 
— straż z Nowej - Myszy — 42 punkty i 50 
zł. nagrody. Piąte miejsce — straż z Dubo- 
wa — 38 punktów i 50 zł. nagrody. Szóste 
miejsce — straż z Żerebkowicz — 27 punk- 
tów i 50 zł nagrody. 

Pieniądze na nagrody udzielił P. Z. U. W 
i Wydział Powiatowy. 

Pan starosta wręczył 3 dyplomy straża- 
koni za dzielność przy gaszeniu pożarów, a 
medalami 10 - lecia udekorował 2-ch stra- 
żaków. 

O wyrobieniu ludzi w tej organizacj 
świadczyło gorące, patrjotyczne, a szczere 
polskie przemówienie druha strażaka p. 
Lokki z Rusinowicz, którego przemowa ser 
deczna z drabiny wszystkich poruszyła. 

Bo strażak — to brat żołnierza, cechą 
jego odwaga, dyscyplina i zimna krew w 
niebezpieczeństwie, patrjotyzm czynu, a nie 
slawa tylko. 2 

  

echa 
PODZIĘKOWANIE 

Komitet organizacyjny 4 - go Doroczne- 
go Balu w Cerkliszkach składa tą drogą 
se1deczne podziękowanie wszystkim, którzy 
wzięli czynny udział w zorganizowaniu Balu 
w szczególności zaś p. dowódcy 20 Baonu 
K. O. P. w N. Swiecianach za bezinteresow 
ne udzielenie orkiestry. z 

Całkowity dochód z powyższej zabawy 
w wysokości 214 zł. 39 gr. — zostanie prze 
kazany Komitetowi Budowy Pomnika Po- 
ległych Żołnierzy w Święcianach, mające- 
mu się wkrótce zawiązać. 

Komitet organizacyjny. 

Z posiedzenia Sejmiku 
Wileńsko - Trockiego 

W ostatniej mej przechadzce po powie- 
cie Wileńsko - Trockim znajduje się końco- 
we zdanie: sprawozdanie z posiedzenia Sej- 
miku umieszczę osobno. Niejeden przeto z 
szanownych czytelników pomyślał chyba 
sobie: „no, no, — będzie to coś osobliwe- 
go, warto poczekać..." Niestety, panowie i 
panie, dzisiaj ograniczę się jedynie do wstę- 
pu owego posiedzenia, . gdyż poważne 
Sprawozdanie z działalności Samorządu przy 

adnie na połowę grudnia roku bieżącego, 
liedy to Sejmik będzie obchodził uroczy- 

ście dziesięciolecie swego istnienia. Wów- 

czas snuć będziemy wspomnienia z — *w- 

wyścigu pracy... 
23 sierpnia, godz. 1 

Sejmiku przy ul. Wileńskiej 

nego, wszyscy tutejsi, znają się od dziec 

   

11. Sala posiedzeń 
12 ożywiona. 

Jest już około 30 osób. Wszyscy o czemś 
iozmawiają, wszyscy są na „ty“. Nic dziw- 

ka, niema ani jednego z „Kongresówy ani 
Galilei". Nawet woźny gdzieś z pod Osz- 

Słowem, atmosiera bez zarzutu. Te- 
poruszane czysto gospodarcze, o 

zaniu Sejmu i Senatu nikomu Się 
jeszcze wówczas nawet nie śniło. Mówiono 
raczej o ostatniem posiedzeniu Sejmiku.... 
C:sza — wszedł przewodniczący, starosta 
Radwański, i ogłosił otwarcie posiedzenie, 
odczytując porządek dzienny, obejmujący 
przeważnie sprawozdania roczne. „Być mo- 

© — rzekł przewodniczący — jest to ostat- 
nie posiedzenie, pragnąłbym jednak uczcić 
święto dziesięciolecia istnienia Sejmiku, któ 
re przypada w połowie grudnia r. b. — w 
gronie starem, w gronie was..." 

Rozpoczęły się odczytywania sprawo- 
zdań. Na pierwszy ogień wysunięto buchal- 
tera, p. Zenona Ławińskiego, który aż się 
pocił biedak od różnych „aktywów i pasy- 
wów”. Cała arytmetyka była w ruchu. Skoń 
czyło się na miljonie z hakiem „asygnowa- 
no“ i na miljonie bez haka „rozchodowano“. 
Pozostał się więc „hak* asygnowany, a nie 
zużyty, czyli — pozostały oszczędności. 

Tak, to już trzeba przyznać: Sejmik 
jest oszczędny, a nawet skąpy. Podobno 
kierownik biura p. O. polecił ostatnio woź- 
temu, by zegary po urzędowaniu były 
wstrzymywane aż do rana. Na ile w tem 
prawdy nie wiem, tak mię jednak informo- 
wano; zresztą, co to komu szkodzi, a dla 
ranie więcej parę wierszy... 

    

  

= 
Na drugi ogień wysunięto agronoma, 

człowieka jeszcze młodego, przytem świe- 
żego w naszym powiecie. Musiał też grze- 
bać się w papierkach swego poprzednika, 
by sklecić sprawozdanie. Nic też dziwnego, 
że popełnił w ten sposób kilka błedów (er- 
1arc humanum est), za co stary już członek 
Sejmiku i Wydziału, pułkownik Wędziagol- 
Ski, postawił go „na baczność”. Chodziło 
właściwie o niektóre punkty rolnicze (do- 
świadczalne), figurujące jedynie na papie- 
rze Gdzie ich niema! 

Na trzeci ogień wysunięto kier. robót p. 
R. Piekarskiego. Po wysłuchaniu sprawo- 
zdania wyniosło się wrażenie, że wszędzie 
są już szosy i bruki, mosty i przepusty, ty 
ie tego „wykonano* w rozpiętościach 1 po- 
wierzchni, że z uszu nie wyłaża te „sześ- 
cienne i kubiki* 

Na czwarty ogień (to już nie był ogień, 
bo ugasiły go poty poprzednich trzech 
sprawozdawców) wystąpił lekarz powiato- 
wy, a zarazem i sejmikowy, dr Fekiecz. Tu 
rnałla dygresja. Obowiązki lekarza powiato- 
wego i sejmikowego są tak rozległe i trud- 
ne, że powierzanie ich jedzej osobie jest 
tylko złośliwą ironją. Gdybym wyłuszczył tu 
te obowiązki, włosy stanęłyby deba, albo 
czytelnik posądziłby mnie o kpiny. Temat 
ten poruszę osobno, a tymczasem  zazna- 
czam, że obowiązkiem lekarza jest m. in. 
czuwanie nad... szkołami (jest ich około 
czterysta w powiecie), młodzieżą, badanie 
i wydawanie świadectw zdrowia i t. d. i t. 
d. Słusznie też zaznaczył p. doktór, że nad- 
zór sanitarny nad szkołami jest niedostatecz 
ny. Oczywiście, nie wypadało osobie urzę- 
dowej powiedzieć np. że nadzoru niema 
wcale, a to jest skandal i wielki wstyd! 

  

  

Nie przypisujemy żadnej winy lekarzom 
powiatowym, zaznaczamy jedynie, że spra- 
wa ta musi ulec natychmiastowej zmianie. 

Piątvm sprawozdawcą był następnie sej- 
пикому lekarz weterynaryjny. I tu widzi- 
iny przepracowanie i nadmiar obowiązków. 
Qdczuwa się brak lekarza weterynaryjnego 
„wędrownego, gdyż nie każdy i nie zawsze 
nioże dowieźć chore zwierzęta do lecznicy 
w Wilnie. Prawda, że są to rzeczy kosz- 
towne, lecz są one konieczne. 

Prowadzono też dyskusję. Gdy choziło, 
rp., o podwyższenie opłat w szpitalach, 
członek Wydziału p. Falewicz wyraził zdzi- 
wienie: „produkty są tanie, więc czemu 
koszt utrzymania chorych ma wzrosnąć?,". 
chyba lekarstwa zdrożały, lecz, chwała Bo- 
gu jest tendencja na leczenie się ziołami — 
dosć już truć nas niemieckiemi chemikalja- 
mi.“ i t d. Omówiono wreszcie krótki pro- 
gram uroczystości Święta dziesięciolecia ist- 
iienia Sejmiku w dn. 15 i 16 grudnia. Bę- 
dzie nabożeństwo, akademja, pochód do 
gmin, fotografja, obiad. (Menu ułoży spe- 
cialny komitet). 

Tak się pokrótce przedstawia wstęp do 

do sprawozdania z działalności naszego Sej- 
miku. W grudniu, jeżeli otrzymam zapro- 

nie na wspólny obiad u Żorża napi- 
sę znacznie więcej i.... poważniej. 
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KLINIKA 
OTOLARYNGOLOGICZNA 

U. S. B. 
(Antokol — Szpitai Wojskowy) 
dniem 15 b. m. rozpoczyna przy. 

owanie chorych  stacjonowanych 

ambulatoryjnych 

Przychodnia kliniki czynna od 10 

12 prócz niedziel i świąt 

  

3] Jutro uroczyste otwarcie sezonu! 

Dźwiękowo śpiewny dramat miłosny 

z Lupe Velez i Garry Cooperem 
" sy a в ” [11 

„Pieśń żywiołów i 
Śpiewy chóralne i solowe 

a Pieśni śpiewane z ekranu tchną na- 8 

miętnością i żarem temperamentu 

W kinie „HOLLYWOOD 

  

zwłoki Fraenkla, ale jeszcze sporo . Е 2 Е a . ; : aim. Iie dobrze, drugi gorzej. Palce niej 
BERERMEKAKBERAKE ka „oai da ie boszczyka są tak pokręcone jak to 

RER ALARA EAC iiemi znaleziono resztki powłoki balo- by ae aE lace. E 

* Osiedliłem się w Wilnie M nu. szczątki domu, ubranie, notatniki Ža ‹ y 
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LEKARZ-DENTYSTA Na pokladzie żaglowca „Isbcym |, „e korespondent „Vossiche Želang“ 
iR A znajduje się korespondent „Vossische BO 3. ókspoycja A 

Zeitung“. Oto jak wedlug įego telegra . ; 2 5. 
in Stanisław Gintyłło seb Šakos Še Pindo sage, R R md oh a CI _ й j„urzy Śnieżnej Š obnego 

Ei] majok tė: a NE Paa RCT odos Znalezienie resztek powłoki balo- 
h Godz. przyjęć od 12 — 5 popoł. ICY nu w pobliżu miejsca, gdzie dr. Horn, 

(oprócz świąt) BA 
ARARAT HEH 

sowieckie w Warszawie 
JUGOSŁAW]JA WYDA GO W RĘCE WŁADZ POLSKICH. 

WARSZAWA. PAT. Sprawca usiłowanego zamachu na gmach posel- 

stwa Z.S.S.R. w Warszawie, lan Polański, który zdołał zbiec zagranicę, zo- 

stał w wyniku śledztwa, p*zeprowadzonego przez polskie władze sądowe 

zatrzymany w Lublanie. Na skutek żądania władz polskich, władze jugosło- 

wiańskie postanowiły wydać Pelańskiego sądom polskimi. 

Z posiedzenia Zgromadzenia L.N. 
GENEWA. PAT. — Na dzisiejszem posiedzeniu Zgromadzenia Ligi Na- 

roców szef szwajcarskiej delegacji radca związkowy Motta wygłosił prze- 
mówienie, w którem specjalnie dużo miejsca poświęcił problematowi utwo- 
rzenia europejskiego zwiazku państw. Mówca dał wyraz przeświadczeniu, 
że bliższe współdziałanie państw eurepejskich jest pożądane i potrzebne 
zwłaszcza w dziedzinie gospodarczej, przyczem zwrócił się z apelem do po- 
zaeuropejskich państw, reprezentowanych w Lidze Narodów, ażeby ze swej 
strony przyczyniły się de rozwiązania zagadnienia Paneuropy. Radca związ 
kowy Motta jest zdania, że utworzenie europejskiego komitetu w ramach 
erganizacji Ligi Narodów byłoby pożądane.W każdym bądź razie tegoroczne 
Zgromadzenie Ligi Narodów nie powinno przyjmować żadnej uchwały przed 
zruntownem omówieniem zagadnienia w łonie VI (politycznej) komisji 
Zgromadzenia. — Najlepiej byłoby poprzestać na wyłonieniu specjalnego 
komitetu studjów, któryby przygotował odpowiedni raport dla  przyszło- 
iocznego Zgromadzenia Ligi Narodów. 

KONFERENCJA U MIN. ZALESKIEGO 

GENEWA. PAT. Wczoraj, w sobotę, w godzinach popołudniowych ze 

biali się u ministra Zaleskiega ministrowie spraw zagranicznych Małej En- 
ienty oraz'Grecji. Zebranie miało na celu ustalenie wspólnej linji postępowa 

nia wobec wniesienia pod obrady 6-ej komisji części raportu sekretarjatu 

generalnego, dotyczącej wykonania uprawnień Ligi w sprawie mniejszości 

rasowych, językowych i wyznaniowych. Wszczęcie debaty na komisji po- 

Htycznej Zgromadzenia zdecydowane zostało na skutek wczorajszego wnio- 

sku delegata Niemiec. W ciągu wspomnianej konferencji u ministra Zale- 

skiego zostało stwierdzone, że stanowisko reprezentowanych państw pozo- 

Sta:e nadal wspólnie i że tak, jak w przededniu madryckiej sesji Rady, gdy 
zajmowano się rewizją procedury mniejszościowej, państwa te i w ciągu 
bieżącego Zgromadzenia zaimują uzgodnioną pozycję. 

POPOŁUDNIOWE OBRADY. 

GENEWA. PAT. — Zgromadzenie Ligi Narodów odbyło w sobotę po 
pol. tylko krótkie posiedzenie. Przewodniczący Titulescu podał do wiadomo 

"ści, iż delegacja chińska domaga się aby Zgromadzenie zatwierdziło prawo 
nouownej wybieralności Chin do Rady Ligi. jak wiadomo, Chiny musiały 
pized dwoma łaty wystąpić z Rady i gdyby się miały stosować do ustalonej 
kolejki, musiałyby czekać jeszcze cały rok z wystawieniem swej kandydatu 
ry. Zgromadzenie Rady Ligi ma wypowiedzieć się w przyszłą środę w spra- 
wie wyborów wykluczonych trzech członków Rady Ligi. Ogólna debata kon 
tysiiowana będzie w poniedziałek przed południem i prawdopodobnie zakoń- 
"zona zostanie we wtorek. 

W przededniu wyborów w Niemczech 
BERLIN. PAT. — Agitacja przedwyborcza przeniosia się w ostatnich dniach na 

ulicę. W dniu dzisiejszym odbyło się w samym Berlinie przeszło 200 pochodów z orkie 
strami i 50 zebrań przedwyborczych. Słupy reklamowe oblepione są ulotki stronnictw, 
chodniki zarzucam odezwami. | ‚ КЦ С 

Ubiegłej nocy policja aresztowała w 'Berlinie 48 osób, przeważnie komunistów i 
hitierowcow, którzy wszczynali bójki tiliczne. Wśród zatrzymanych jest wielu rannych. 
Ха stawianie oporu policja aresztowała byłego posła komunistycznego Dahlema. 

LICZBA GŁOSUJĄCYCH. 

BERLIN. PAT. „Demokratischer Zeitungsdienst" donosi, że według 
danych statystycznych ilość uprawnionych do głosowania w obecnych wy- 
borach de Reichstagu wynosi na obszarze całej Rzeszy około 42.9. miljona. 
W wyborach ostatnich, które odbywały się w maju 1928 roku, ilość xpraw- 
nionych do głosowania wynosiła 41.2 miljony. W wyborach z roku 1924, 
flosć uprawnionych do głosowania wynosiła 38.9 miljona. Obecnie więc 
ilość uprawnionych wzrosła ogółem otrzy miljony. 

Rabindranath Tagorew Moskwie 
MOSKWA. PAT. — W daiu wczorajszym przybył do Moskwy Rabin- 

dranath Tagore. Pisarzowi hinduskiemu towarzyszy w podróży siostrzenica 
jego, dwaj sekretarze oraz leka*z przyboczny. Razem z Rabindranatnem Ta- 
gore przybyła również do Moskwy córka uczonego niemieckiego Einsteina. 
Tagore ma zabawić w Zwiazku Sowieckim do końca września. 

  

Na śladach podbiegunowej tragedji 
ODNALEZIENIE ZWŁOK FRAENKLA 

ku lewej części izby odnajdujemy tru- 
pa. Sześć godzin poświęciliśmy na 
oczyszczenie zwłok z łodu. Głowa tru- 
pa zakryta jest czapką. Obok butelka 
i ćwie nieotwarte puszki konsepiwį. 
Pod głową znaleźliśmy okulary i nóż 
kieszonkowy. 

Fo dokładnem odkopaniu chaty 
wyjaśniło się, iż zachowała się tylko 
górna część ciała, resztę porwał praw- 
dopodobnie topniejący lód i to są te 
części szkieletu, które przedtem zna- 
leźliśmy. Zwłoki ubrane były w 
płaszcz i kilka ciepłych kamizelek, 
które zmarzły i stanowią jednolitą 
masę. 

W kieszeniach znaleźliśmy dwa 
notatniki. Jeden zachował się względ-. 

Ekspedycja dr. Horna, która przy- 
padkiem natrafiła na Białej Wyspie na 
szczątki obozu Andreego, znalazła tam 
dwa szkielety. Były to zwłoki Andree- 
go i Strindberga, natomiast szkieletu 
uzeciego towarzysza wyprawy pod- 
biegunowej przed 33 laty — Fraenkla 
nie znaleziono. Kości , które ekspedy- 
cja znalazła w łodzi, po zbadaniu oka- 
zaty sie kośćmi niedźwiedzia polarne- 
go. 

Poszukiwanienn zwłok: Fraenkla 
zajęła się załoga żaglowca „Isbyein““ 
odbywającego połów wielorybów w 
pobliżu Białej Wyspy. Poszukiwania 
te uwieńczone zostały pomyślnym 
skutkiem, znaleziono -bowiem nietylko 

   

  

natrafił na szkielety Andreego i Strind- 
berga, obala hipotezę, iż Andree wy= 
lądował pod 83 stopniem szerokości 

— „Dziś pierwszy słoneczny dzień 
i morze zupełnie spokojne. Rozpoczy- 
namy o 10 rano. Odbijamy ostrożnie 

  

DR. MED. 

Benedykt Dylewski 
St. asystent Kliniki Uszno-Gardlanej 

  

mowy i głosu 
- BB ordynuje 5—6 pp. Ś-to Jańska 11 m. 2 

lód, z pod którego powoli wyłaniają 
się kształty jakiegoś przedmiotu Zna- 
lezioną czaszkę odłożyliśmy na bok. 
„©dbijać lód trzeba bardzo ostrożnie. 

północnej i stamtąd pieszo szedł na 
Wyspę Białą. Pocóż w takim razie, 
podróżnicy mieli siebie obarczać tak 
niewdzięcznym bagażem, jakim jest 

U. S. B. a Stopniowo widzimy, že przedmiotem powtoka balonu? Jest to zagadka, na 

powrėcit tym są zręby chaty. Rozmiary jej 5 którą być może znajdzie się odpo- 

EB choroby: uszu, nosa i gardła wady Sl kroków wzdłuż i wszerz. Południową wiedź po odcyfrowaniu wszystkich 

Ścianę stanowi skała, inne zbudowa- notatek odnalezionych na Wyspie Bia 

ne są z drzewa. Mniej więcej w środ-łej. s. 

       

       

in 
й _ 
a naświetlań—50 Z. у 

  

RYGAWAR 
śniegowce i kalosze 

  

TRWAŁE i ELEGANCKIE! 
Jakość zagraniczna! Ceny tanie! 

Wielki wybór gatunków luksusowych. 
Całkowita gwarancja co do jakóści i zamknięcia. 

ŻĄDAJCIE WSZĘDZIE! 

Przedstawicielstwo i skład fabryczny 

Dom B TROCC 5 WILNO, Niemiecka 26 
Handlowy tel. 625 

Stoisko na ll-ch Targach Północnych. c
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„ADMNJERZELI, 
BYDGOSZCZ 

  

wystawia pierwszorzędne pianina na Il Targach 

Północnych w Wilnie w pawilonie Teatru. 

   
rodykaie 
wsuwa piegł 
opołeniznę, | 

wqeryploczy | 
zmarszczki 
SÓWIE WECY 

  

      

  

Aparaty Fotograficzne 
od Zł. 30 

poleca największy skład na Kresach 

aparatów i przyborów fotograficznych 

M. Rabinowicz 
Wilno, ul. WIELKA 12, tel. 759. 

CENY TANIE! CENY TANIE! 
Szybkie i solidne wykonanie wszelkich 

zleceń p. p. Amatorów. 
Własny podręcznik fotografji z tabelką 

  

Pianina i fortepiany 
„K... A. Fibiger“ ZBADA ZA Sajlepsze 

Sprzedaż na dogodnych warunkach 

na Targach Północnych (Pawilon Główny) 
i w składzie fortepianów H. Abelów, Kijowska 4. 
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FORTEPIAN, teorja, 
| LEKCYJ MUZYKI historja i estetyka 

udziela MICHAŁ JÓZEFOWICZ 
prof. Konserwatorjum. : 

Ś-to JAKÓBSKA 6--1. Informacje od 11-eį—1 
i od 4—5 po pol.     
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ll-gje TARGI PÓŁNOCNE W WILNIE. 
Co mówi wojewoda Wileński W.Raczkiewicz 

Z powodu nawału pracy p. Wo- 
jewoda Wł. Raczkiewicz nie mógł u- 
dzielić naszemu  współpracownikowi 
wywiadu na temat ll-gich Targów 
Północnych, natomiast upoważnił do 
wykorzystania wywiadu udzielonego 
„Tygodnikowi Ilustrowaremu“, skąd 
też przytaczamy poniżej uwagi p. wo 
jewody, dotyczące gospodarczego 
znaczenia Targów: 

— Gdy mowa o Ill-gich Targach 
Północnych w Wilnie myślą mimowoli 
cofam się wstecz o dwa lata do Tar- 
g6w pierwszych, któremi zapoczątko- 
wana została inicjatywa  demonstra- 
cji dorobku osiągniętego na naszym te 
renie i pierwsza próba zacieśnienia 
ścislejszych więzów gospodarczych z 
innemi dzielnicami i najbliższemi są- 
siadami. 

Inicjatywa ta dojrzała właściwie 
iuż w r. 1926 wymagała jednak dłuż- 

dla jej realizacji, Szego Czasu dla 

  

wprowadzenia w czyn. Znalazła ona 
odrazu gorące poparcie tak ster go- 
spodarczych, bezpośrednio zaintereso- 
wanych, jak wogóle szerokich: warstw 
ludności, skutkiem czego nie było o- 
bawy, że nie spełni swego zadania. 
Dlatego też w jednym z wywiadów z 
owego czasu dałem wyraz niezłomne- 
mu przekonaniu, że „Targi wileńskie i 
wystawa — ta próba sił naszego spo- 
łeczeństwa — wypełnią swą rolę i bę 
da pobudką dla dalszej wytężonej 
pracy nad podniesieniem stanu 
spodarczego i kulturalnego kraju”. Tar 
gi stanowiły niejako maniiestację pol 
skiej pokojowej pracy gospodarczej, 
której wyniki na terenie ziem północ- 
по - wschodnich porównawczo do 
stanu w okresie zakończenia wojny 
były olbrzymie. Wystawa regjonalna 

- unaoczniła to niezbicie, demonstrując" 
stopień zniszczenia a postępy odbudo- 
wy warsztatów pracy. Warsztaty te i 
ich wydajność rzecz prosta skromnie 
się przedstawiały porównawczo do in- 
nych dzielnic, które nie zaznały zni- 
szczeń w tej mierze co odcinek półno- 
cno - wschodni, a które jeszcze przed 
wojną gospodarczo stały na wyższyni 
poziomie. 

— „Targi i wystawy przy Targach 
— podkreslałem w swojem przemówie 
ńiu na otwarciu Targów w dniu 18 
sierpnia 1928 r. — są pokazem wspól 
nych wysiłków szerokich mas naszego 
społeczeństwa, władz  samorządo- 
wych i władz państwowych od chwili 
odzyskania przez Polskę niepodległe- 
go bytu a jednocześnie zadokumento- 
waniem bliskiej łączności Wilna ze 
wszystkiemi terenami Rzeczypospoli- 
tej. Co jest na Targach — być może 
nie zaimponuje swoim ogromem, tem 
niemniej jednak daje świadectwo tej 
niezbitej prawdzie, że jesteśmy na do- 

  

go- 

brej drodze, prowadzącej ku rozwąjo- 
wi naszych sił gospodarczych pomiimo 
najtrudniejszych warunków w jakich 
sie znajdowališmy““. 

Jak należało przewidywać, za- 
wdzięczając w dużym stopniu Pierw- 
szym Targom Północnym, nastąpiła 
poważna konsolidacja stosunków go- 
spodarczych stwierdzająca, że Wilno 
nie tylko chce ale i może odegrywać 
rolę, której zostało pozbawione skut- 
kiem niepomyślnego układu  warun- 
ków. Sukces. Targ. świadczył iż miały 
cne rację bytu—a to warunkowało ra 
cję urządzania dalszych Targów, jako 
imprez o charakterze stałym. 

— Obecnie urządzane li-gie Tar- 
gi Północne, jakkolwiek stanowią dal- 
szy ciąg Targów pierwszych, posiada- 
ja nieco iny charakter. Dwa lata te- 
inu przy Targach organizowana była 
wystawa regjonalna, stanowiąca jak- 
by sprawdzian wysiłku społeczeństwa 
oraz wystawa rolnicza i przemysłowa, 
obrazująca stan produkcji rolnej i prze 
mysłowej zależnie od tego wysiłku. 
Targi ll-gie ograniczają się przeważ- 
nie do eksponatów, stanowiących za- 
«res zainteresowania w wymianie pro- 
dukowanych wartości. Są targami w 
ścisłem znaczeniu teg o słowa tak w 
odniesieniu do wyrobów  przemysto- 
wych jak artykułów gospodarki rolnej. 
Rola ll-gich Targów jest podwójna: 
uzewnętrznić stopień konsolidacji sto 
sunków ekonomicznych, jaka już na- 
stąpiła a jednocześnie pogłębić ją. Tru 
dno przewidzieć w jakiej mierze osią- 
gnięte zostanie to ostatnie zamierze- 
nie. Nie tylko Polska ale cała Europa 
przeżywa dotkliwie przesilenie gospo- 
Garcze. Z drugiej strony okres przy- 
gotowawczy w organizacji ll-gich Tar 
gów był dość krótki, skutkiem czego 
nie mogły być wykorzystane w całej 
pełni możliwości zainteresowania Tar 
gami szerszych warstw społeczeństwa. 
Tem niemniej, sądząc z oznak zew- 
rętrznych, żywego współudziału — ог- 
ganizacyj gospodarczych, a przede- 
wszystkiem izby przemysłowo - han- 
dlowej i rzemieślniczej, uwagi, jaką 
Targi zadaniu swemu sprostają. 
— można mieć pewność, że i Il-gie 
argi zadaniu swemu sprostają. 

Racja Targów w Wilnie oparta jest 
nie tylko na tych przesłankach, które 
oemówiłem już po krótce. Wilno iest 
centrum nie tylko życia gospodarcze- 
go ale i kulturalnego którego zasięg 
wpływów obejmuje rozległy. obszar. 

  

Widok na pawiion główny 

"WILNO MIAŁO PODSTAWĘ DO ORGANIZOWA 
NIA TARGÓW PÓŁNOCNYCH 

(WYWIAD U P. PREZYDENTA FOLEJEWSKIEGO) 

Pan prezydent miast Józef Folejew 
ski od dłuższego czasu prawie ciągle 
widoczny na terenie Targów. Jest to 
zrozumiałe, zarówno jako głowa mia- 
sta, jak i prezes Komitetu Wykonaw- 
czego Targów, odpowiedzialny jest on 
przecież za wynik tak  doniosłego 
przedsięwzięcia całego kraju, jakiem 
są Targi obecne, zorganizowane w do- 
bie uciążliwego kryzysu. 

W przeddzień otwarcia Targów 
spotykamy Pana Prezydenta ogląda= 
jącego prace budowlane. Pan prezy- 
dent domyślając się, że będziemy go 
indagować, uśmiecha się i wskazując 
ięką na grupę wystawców, doglądają- 
cych bydowy własnych pawilonów 
inówi: 

  Myślę, że odpowiedź najlepszą 
na pytanie, czy były podstawy do or- 
ganizowania w tym roku Targów, dać 
by mogli ci właśnie, co ich tutaj oglą- 
dainy. Widzi Pan te ładne, wznoszące 
się pawilony. Przecież to wszystko 
pochłania wiele trudu i pieniędzy. Pro 
szę pamiętać, że to są wszystko kup- 
cv, ludzie realnie ustosunkowani do 
życia, i gdyby nie widzieli racji, nie 
przybyliby do zobużałego Wilna. Z 
prawdziwą satysfakcją przyglądam 
się zabiegom naszych gości wystaw- 
„ców, tak gorliwie troszczących się o 
należyte zaprezentowanie się  Wilnu. 

Nie mniej z podziwem witam na tym 
terenie znanych mi obywateli miasta, 
którzy przetranzlokowali wszystko to, 
co mają najlepszego do pokazania z 
ulicy Mickiewicza, Niemieckiej, Wiel- 
kiej i innych na teren Targów. 

Jednem słowem Panie Prezydencie, 
Targi możemy uważać za udane. 

— A jak pan myśli? 

— No, jeżeli w dodatku organiza- 
cja Targów zamówiła pogodę, to my- 
ślę, że tu będzie za ciasno. 

— Рап prezydent Folejewski śmie 
je się już na dobre, dorzucając: Czy 
nie uważa Pan że wogóle jest tu cia- 
Ssno. 

Po tych słowach Pan Prezydent z 
godnością dodaje: 

— To jest właśnie najważniejsze, 
że poczynania nasze są skromne, i dla 
tego musimy się cieszyć, że wynik 
pracy naszej przerasta jej założenie. 
rargi choćby z tego względu są ko- 
rzvstne dla miasta, że jednoczą rzec 
možna wysiłek wszystkich obywateli 
Wilna dla ukazania oblicza miasta, ja 
ko centrum życia gospodarczego o 
wielkiej przyszłości. Cieszę się, że ten 
nasz wspólny wysiłek znalazł należy- 
ty oddźwięk i że inne dzielnice Pol- 
ski zaczynają nas traktować jako po- 
ważnego kontrehenta. 

OTWARCIE TARGÓW 
PÓŁNOCNYCH 

Otwarcia II Targów Północnych 

w Wilnie dokona p. minister reform 

rolnych prof. Witold Staniewicz, któ- 

ry przybędzie na tę uroczystość jako 

reprezentant Rządu. 

Na otwarcie Targów przybyć ma 

również p. minister pracy i opieki spo 

łecznej Prystor z małżonką, p. wicemi 

nister przemysłu i handlu Franciszek 

Dołeżal wraz z naczelnikiem wydziału 

tegi ministerstwa Hauszildem i radcą 

Sianożęckim. Zapowiedzieli swój przy 

jazd p. wojewoda nowogródzki Becz- 

kowicz, wicewojewoda białostocki Za 

wistowski oraz z Ministerstwa Rolni- 

ctwa inspektor Jarosław Sakowicz 

CZŁOWIEK A ZWIERZĘ 
Niedawno w rozmowie z osobą in- 

teligentną i gorąco pobożną wspom- 
niałem, że jestem członkiem „Towarzy 
stwa opieki nad zwierzętami”. Moja 
znajoma spojrzała wtedy na mnie z 
ironją i zdziwieniem, że poważny profe 
sor uniwersytetu takiemi głupstwami 
zajmować się może. W dalszym ciągu 

"naszej rozmowy usłyszałem z jej ust 
zwykłą oklepaną nawet w naszem tak 
iaało urobionem pod względem kultu- 
ry duchowej społeczeństwie argumen- 
tację, że pierwiej, niż o zwierzętach, 
trzeba pomyśleć o usunięciu nędzy 
wśród ludzi, której jest tyle na świe- 
cie -— że żałowanie zwierząt jest szko 
diiwem rozpraszaniem uczucia, — że 
kto sprawom opieki nad niemi czas 
swój poświęca, ten czyni to kosztem 
innych nierównie ważniejszych, a 
przez miłość bliźniego nakazywanych 
izeczy. Wypadłoby stąd, że człowiek 
nie może zmieścić w sercu swojem kil 
ku naraz uczuć, że np. przywiązanie 
męža do żony jest krzywdą dla dzieci, 
Jrzywiązanie syna do ojca — krzywdą 
dla rodzeństwa. Nie domyślała się zna 
joma moja, że okrucieństwo  wzglę- 
dem zwierząt prowadzi do zwyrodnie 
nia moralnego, a litości w stosunku 
do nich uszlachetnia uczucie we wszy- 
stkich innych kierunkach. Nie było dla 
niej jasne to, co św. Janowi Złoto- 
ustemu wydawało się rzeczą tak pro- 
stą, gdy zalecał: „wielką wobec zwie- 
rząt ludzkość i łagodność, a to z róż- 
nych względów, zwłaszcza zaś dla te- 
go, abyśmy z tej racji i przy tej spo- 

sobności uczyli się współczuć i współ- 
boleć z bliźnimi”. 

Nie pisałbym o tem gdyby owa o- 
soba była tylko przeciętnie inteligent- 
ną i przeciętnie pobożną. Nie, to u- 

inysł głębszy, katolicyzm stanowi treść 
jej życia, uczucie jej przeto i rozumo- 
wanie dają tu szczególnie wierne od- 
bicie stosunku człowieka do zwierze- 
cia, który pod wpływem žydowsko 
chrześcijańskiego poglądu na świat 

«:ytworzył się w świecie chrześcijań- 
skim, jako logiczne choć jednostron- 
ne rozwinięcie nadanego według Biblji 
przez Boga człowiekowi prawa do nie 
ograniczonej i nieodpowiedzialnej wła 
dzy nad całem stworzeniem (Gen. L., 
28). 

Schopenhauer opowiada o sumien- 
nym i pedantycznym pastorze, który ja 
kiemuś Towarzystwu opieki nad zwie 
szętami, wzywającemu go do wygło- 
szenia kazania przeciw dręczeniu zwie 

iząt, odpowiedział, że pomimo  naj- 

lep szej chęci nic tu zrobić nie może, 

nie znajdując żadnej do tego podsta- 
wy w Piśmie Świętem**). | 

Wprawdzie przeciw zarzutowi Scho 
penhauera, że Chrześcijaństwo trzyma 
zwierzę poza obrębem prawa, woła 
pełna uroku postać św. Franciszka z 
Asyżu, który tak poetycznie ' przeję- 
ty był czuciem braterstwa ze świa- 
tem zwierzęcym; świadczą też  nie- 
którzy inni Święci oraz teologowie, 

**) Parerga und Paralipomena r. XV 
$ 178, 

  

bardzo skuteczne na wszystkie gleby 

Zamówienia przyjmują: Zarząd Spółki   

Baczność Rolnicy!! 
Specjalne wapno nawozowe 

mielony węglan wapnia CaC03 

i odznaczające się wielką rozpuszczal- 
nością i przyswajalnością przez gleby i rośliny dostarcza wyłącznie 

Wapniarnia Miasteczko Sp. Akc. 
Zarząd w Poznaniu, Al. Marcinkowskiego 13, tel. 41-66 
Fabryka w Miasteczku n-Notecią, pow. Wyrzysk. 

w Poznaniu, Syndykaty oraz wszystkie 
firmy i Spółdzielnie Rolniczo-Handlowe 

W czasie Targów na stoisku firmy w Teatrze Letnim 
  

  

SZKÓŁKI 
drzew owocowych i róz 

„Lemszczyzna - Szczekarków” 
proszę obejrzeć ich stoisko na Targach Północnych 

Biuro sprzedaży: WARSZAWA, ul. Boduena 2. 

piętnujący dręczenie zwierząt, jako 
grzech; świadczą papieże Leon XIII i 
Pius X, którzy udzielili błogosławień- 
stwa Towarzystwom opieki nad zwie- 
rzętami — wszystko jednak, co cj 
święci, teologowie i papieże wygłosili 
iub uczynili, jest raczej wynikiem ich 
litościwych serc, niż ich religji. I naj- 
lepsze, co można tu o Chrzyścijańst- 
wie powiedzieć, byłoby chyba tylko 
to że rola zwierząt bywa tam, w Księ 
gach Świętych i więcej jeszcze w Le- 
gendach otoczona „jakimś czcigod- 
nym nimbem“'*). 

Ale szlachetny to i bezsilny prąd 
wobec panującego nad światem żelaz- 
nego prawa logicznej konsekwencji, 
które w stosowaniu zasady panowania 
nad wszystkiem, „„со rusza i żywe” 
(Gen. I, 93), ponieważ wszystko to 
Bóg stworzył wyłącznie dla pożytku 
człowieka, ujawniło się z niepozosta- 
wiającą nic do życzenia wyrazistością. 

Bezsilności: owej dowodzi nieśmiałość 
z jaką chrześcijańscy przyjaciele zwie 
rząt stają w ich obronie. Łagodność w 
obchodzeniu się z niemi zalecają prze 
ważnie ze względów utylitarnych, jak 
np. św. Jan Złotousty w przytoczp- 
ych wyżej słowach „abyśmy przy tej 
sposobności uczyli się współczuć z 
bliźnimi*. Tenże wielki nauczyciel 
Kościoła pisze gdzieindziej, że „Świę- 
«ci mają dusze niezmiernie łagodne i 
miłujące ludzi nie tylko bliźnich, ale i 
dalekich, a to swoje usposobienie, roz 
ciągają także i na zwierzeta — skąd 
możemy wnioskować, że owa łagod- 
ność względem zwierząt jest jakby ja- 

*) Kazimierz Lubecki: „Kwestja zwie- 
rząt' (Kraków 1909). 

  

kąś nadprzyrodzoną cnotą,  znamio- 
nującą świętych, a niedostępną zwyk- 
łym śmiertelnym i przeto doskonało- 
ści Chrześcijańskiej niepotrzebną. — 
Inni znowu mówią o litowaniu się nad 
zwierzętami. „Litowač się“ co za wy- 
raz! — woła z tego powodu Schopen- 
hauer--litować się należy nad grzeszni 
kiem, albo zbrodniarzem, nie zaś nad 
niewinnem, wiernem zwierzęciem Nie li 
łość ale sprawiedliwość należy się je- 
mu od człowieka — a sprawiedliwoś- 
ci tej niema w Europie, tak duchem 
judaizmu ogarnietej, że najprostsza, 
do oczu rzucająca się prawda, iż zwie 
izę jest w istocie swojej tem samem, 
czem człowiek, wydaje się skandalicz- 

nym paradoksem***). | 
Wskutek tego stało się, według 

trafnej uwagi Schopenhauera, na hań- 

hę cywilizacji naszej to, że w zakres, 
któryby powinien wyłącznie do religji 
należeć, wkraczać musi policja, ażeby 
brać zwierzę w obronę przed okrucień 
stwem Żydów i Chrześcijan. A ponie- 
waż policja nie wystarcza, więc two- 
rzą się Towarzystwa opiekunów zwie 
rząt, które w Azji, wśród ludów wyzna 
jących Braminizm lub Buddyzm były- 
by najniepotrzebniejszą rzeczą w świe 
cie: „Zaiste chciałoby się powiedzieć 
że ludzie są djabłami na ziemi, a zwie- 
rzęta dręczonemi przez nich duszami!” 

Podobny okrzyk wyrwał się także 
z pod pióra Ryszarda Wagnera w pięk 
nej jego rozprawie przeciw wiwisek- 
cjom. Nie o zezwierzęceniu, zdaniem 
jego, mówić należy, choćby w naj- 
gorszem tego słowa znaczeniu, ale 0 
zdjableniu świata (Verteufelte Welt) 
    

**) „parerga und Paralipomena“ 

Wywiad z woj. M. Zyndram-Kościałkowskim 
Województwo białostockie — od- 

powiada na szereg naszych pytań p. 
wojewoda Kościałkowski — jest w 
całym szeregu najżywotniejszych kwe 
styj, obchodzących ogół obywateli 
niezwykle zbliżone i pokrewne poza 
kilkoma powiatami zachodniemi z 
województwami: wileńskiem i nowo- 
gródzkiem. Mamy na tym terenie te 
same odłamy mniejszości narodowych 
kraje nasze zamieszkujących, marny 
te same reprezentowane wyznania, 
jednakową mniej więcej sytuację go- 
spodarczą, ba, nawet w części woje- 
wództwa odrębne dd całej Rzeczypo- 
spolitej ustawodawstwa, jak ustawo+ 
dawstwo, tak zwane Osmołowskiego, 
b. komisarza generalnego Ziem Wsch. 
Należymy do terenów najbardziej 
zniszczonych po wojnie światowej i 
niszczonych w ciągu długoletniej nie- 
woli. Pokrewne warunki bytowania, 
wytworzyły bliską sobie i wzajemnie 
rozumiejącą się psychikę ludności. 
trudności życiowe wykuły jednolity 
hart ducha i upór w dążeniach do 
zrealizowania zamierzonego celu z 
jednoczesnym głębokim sentymentem 
do dawnych świetnych .polskich tra- 
dycyj oraz wielkiej miłości do synów 
ziemi kresowej, których nazwiska za- 
błysnęły w historji naszej Ojczyzny, 
jako nazwiska wielkich ludzi, bohate- 
rów i patrjotów. Nic więc dziwnego, 
że administracja państwowa tych 
ziem zmuszona jest, chociażby nawet 
podświadomie, wytwarzać odrębny 
typ urzędnika państwowego, który 
nietylko rozumem, ale może nawet 
przedewszystkiem sercem kładzie pod 
waliny pod wielkość odrodzonej Oj- 
czyzny, a, wyczuwając istotną potrze- 
bę materjalną i duchową ludności, po-. 

ciąga ją ku wytężonej pracy dla do- 

„bra własnego, oraz potęgi mocarstwo- 

"wej Państwa Polskiego. Ogrom zagad 
nień, które -stoją do zrealizowania 
przed  województwami  północno- 
wschodniemi mogą być wykonaie 
jedynie wówczas, gdy wysiłki admini 
stracji oraz społeczeństwa zostaną 
skoordynowane. Jeśli weźmiemy oder- 

waną tę lub inną kwestję, czy kwe- 
stję taryty kolejowej, czy też kwestję 
kiedytów inwestycyjnych i zdolności 
płatniczej ludności, czy też kwestję 
szkolnictwa powszechnego, lub spra- 
wę konieczności uprzywilejowania: 
mieszkańców pogranicznego pasa nie- 
niiecko-litewsko-sowieckiego, to wszę 
dzie znajdziemy wspólny interes, tro- 
skę wspólną i niezbędność wspólnego 

działania. 
Zastanawiał mnie niejednokrotnie 

rzucający się w oczy fakt, że w róż- 
nych dziedzinach naszego życia, mu- 

simy ną ziemiach wschodnich albo 

przeskakiwać poprzez najrozmaitsze 

dorobki kultury, które w spokojnym 
ewolucyjnym rozwoju zachodnich ziem 
Rzeczypospolitej odgrywały każdocze 
śnie odpowiednią rolę. Weźmy dla 
przykładu Wilno, Grodno i Białystok; 
miasta te nie miały nigdy bruków z 
kostki drzewnej, z „kocich łbów* prze 
chodzą odrazu na asfalt, mało rozpo- 
wszechnione są również w tych mia- 
stach telefony. Natomiast dziś niema 
już prawie nikogo, ktoby nie znał ra- 
dja, a wśród inteligencji nawet w naj- 
prymitywniejszej swej formie nie po- 
siadał go w swojem mieszkaniu. Nie 
mieliśmy oświetlenia gazowego i z na-, 
fty, wprost skoczyliśmy w światło 

elektryczności; nie mieliśmy nigdy 
elektrycznych tramwajów, a z tak zwa 
nej „Konki* przeszliśmy odrazu na 
autobusy. Już tych kilka przykładów 1 - 
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pod działaniem poglądów, które Euro- 
pa wyciągnęła. z Biblji, kopiąc sztucz 
ną a nieprzebytą przepaść między 
zwierzęciem a człowiekiem. Wśród 
mistrzów twórczości artystycznej Ry- 

szard Wagner był tym, który najgłę- 

biej odczuł poezję Świata zwierzęce- 
go, a uczucie to Ściśle się w nim skoja 
izyło ze współczuciem dla wszystkie- 
go, co żyje i cierpi. 

Litość nad zwierzęciem jest uczu- 
ciem tak mało społeczeństwu nasze- 
mu znanem, że nasuwa się niepokoją 
ce pytanie, czy świadczy to tylko O 
czemś gorszem, a wrodzonem jakiemś 
upošledzeniu moralnem wtašciwem na 
rodowi całemu może całej rasie sło- 
wiańskiej. Dla tego to ową litość, któ- 
rą w sobie czułem, ukrywałem przed 
ludźmi, jako coś czego niemal wsty- 
dzić się trzeba, jako objaw niemęskiej 
czułostkowości. Jakże uradowany za 
to byłem, gdy się dowiedziałem, że 
wielki myśliciel, twórca filozofji pozy- 

tywnej, więc tej, którą mniej, niż każ- 

dą inną, o sentymentalizm posądzić 

można, August Comte, głęboko nad 

losóm konia ubolewał, który od cza- 

sów najbardziej * zamierzchłych był 

nieodstępnym i niezbędnym dla czło- 

wieka współpracownikiem w tem wiel 
kiem dziele, które cywilizacją nazywa- 

my. — a człowiek odpłaca się jemu, 

dręcząc go srożej, niż inne zwierzęta, 
przeistaczając życie jego w męczarnię 

bez końca, lecz straszniejszą jeszcze 

od życia jest jego śmierć, gdy wyzu- 
ty z resztek zdrowia i sił rzucony zo- 
staje niedźwiedziom na przynętę w 

razie polowań, albo pjawkom, ażeby 
się krwią jego tuczyły, albo, jak w 

Rosji, złym dzieciom na zabawę, aże- 

świadczyć powinno o tem, że w dą- 
żeniu do zrównania się z kulturą, nie 
już ząchodnio-europejską, ale zachod- 
nio-pólską musimy przeskakiwać po- 
szczególne etapy rozwoju. Nie jest to 
łatwe, lecz jak każde trudne zadanie 
jest ciekawe i pociągające , wyma- 
ga jednak specjalnej opieki i pomocy 
ze strony władz centralnych. 

Jeśli chodzi o horoskopy, to śmia- 
ło można patrzeć w przyszłość, albo- 
wiem coraz większe zrozumienie ko- 
nieczności skoordynowanego wysiłku 
i działania istnieje nietylko już w ad- 
ministracji państwowej ale i w szero- 
kich kołach społeczeństwa. 

Przechodząc do ostatniego pyta- 
nia, mianowicie, do znaczenia Targów 
Północnych w Wilnie, muszę powie- 
dzieć, że inicjatywa, moja, co do jak- 
najszerszego reprezentowania na tych 
Targach rolnictwa, przemysłu ludowe 
go i przemysłu wielkiego z wojewódz 

  

twa białostockiego spotkała się u miej 
scowego społeczeństwa z dużym od- 
źwiękiem i mogę być przekonany, że 

w tym stopniu na jaki. pozwolą nie- 
zbyt dobre warunki gospodarcze, w 
miarę sił+ i możności województwo 
białostockie weźmie udział w tych 
Targach. Przypisuję tym Targom zna- 
czenie doniosłe, albowiem jedną z naj- 
większych naszych bolączek kreso- 
wych jest fakt, że ludność tutejsza 
nie umie uzewnętrzniać znacznego nie- 
jednokrotnie dorobku  materjalnego i 
duchowego, który jakby zazdrośnie 
przed okiem innych ludzi ukrywaćby 
chciał. A wszak w czasach dzisiej- 
szych, jeśli: wytwórczość ma znaleźć 
zbyt należyty, istotna wartość jej, win 
na dosięgnąć świadomości jaknajszer- 
szego ogółu. 

Jednym z najskuteczniejszych i ce- 
lowych środków jest rzetelna propa- 
ganda jaką powinny i mogą być Targi. 
Północne licznie przez obywateli pań- 
stwa polskiego jak również i obcych 
zwiedzane. Jednocześnie Targi te zbli- 

—
 

żyć będą musiały pomiędzy sobą tych, - 
nietylko przybywających dla ich obej- 
rzenia i zaznajomienia się z niemi, ale 
przedewszystkiem wytwórców, któ- 
rych przepiękny stary gród Giedymi- 
na przez dłuższy czas trwania Targów 
gościć będzie w swoich murach. 

  

Najkorzystniej s<'- V się to- 
warv gwarantowanej dobroci u GLO- 
WINSKIEGO. Polecamy na sezon je- 
sienny materjały mundurkowe, tweedy 
na kostjumy i suknie, flanelety O 
pięknych deseniach. ме 
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by z żywego zdzierały skórę. 
Słyszę, że tu, w Wilnie, oprawcy 

posiadają przyrządy do zdzierania skó - 

ry z żyjących jeszcze psów i koni. Nie 
wiem, nie mam możności sprawdze- 

nia. 
Chrześcijańska z imienia, antychrze 

ścijańska w duchu swoim jest cywi- 

lizacja nasza. Spodlona okrucieństwem 
względem świata zwierzęcego, zagła- 

dę niesie i śmierć tym ludom co poza 

jej obrębem żyją i wyniszcza się sa- 
nia w bratobójczej walce wzajemnej 

tworzących ją narodów i państw. Wo- 

bec tego jednem z wielkich zadań e- 

poki naszej byłoby przyswojenie tych 

dobrych, uszlachetniających pierwia- 

stków, które inne światy i inne cywili- 

zacje przynieść mogą, tak jak przy- 

swojonem już zostało przez chrześci- 

jaństwo to, co żywotną treścią było 
Grecji i Rzymu. Teraz przychodzi ko- 

lej na Indje. Stamtąd pada światło, 
przy którem jakby się wyjaśniają taje- 
mnicze słowa św. Pawła w liście do 
Rzymian (r. VII) o „wszystkiem stwo 
rzeniu, które wzdycha i jako rodząca, 

poleje aż dotąd". Wielki apostoł wią- 

zał niedolę zwierzęcą z upadkiem i 

skażeniem człowieka, który oderwał 

się od Boga i natury — i pracą mo- 

zolną w pocie czoła usiłuje utracony 

raj odzyskać. Przez królestwo litości, 

powiedział Ryszard Wagner, „prowa- 

dzi tam droga! litość otwiera pod- 

woje dnia nowego, w którym jak mó- 

wi apostoł i „Samostworzenie będzie 
wyswobodzone z niewolstwa i skaże 
nia na wolność chwały dziatek Bo- 
žych“. 

M. Zdziechowski. 

—



— 0 szkodliwych skutkach spožy- 
wania spirytusu skażonego 

4 

Spirytus skažony, czyli denaturo- 
wany (denaturat) jest to zwykly spi- 
rytus dziewiečdziesieciokilkostopnio- 
wy, uczyniony niezdatnym do spożywa 
nia wskutek dodania pewnych substan 
cyj chemicznych. Państwo nie dąży do 
zwiększania spożycia spirytusu jako 
trunku, lecz pragnie jaknajszerzej roz 
powszechnić używanie spirytusu do 

z celów technicznych i do palenia. Dla- 
tego spirytus przeznaczony dó tych 
celów sprzedaje się po znacznie niż- 
szej cenie, aby zaś uniemożliwić uży- 
wanie tego taniego spirytusu do picia, 
dodaje się do niego domieszki szko- 
dliwe dla zdrowia, o woni i smaku 
wstrętnym i ostrym. 

Dotychczas spirytus był skażany 
spirytusem metylowym (drzewnym), 
zasadami pirydynowemi, olejami keto- 
nowemi i naftą — celem zaś odróż- 
nienia spirytusu skażonego od  nie- 
skażonego dodawano jako barwnika 
ioztworu fioletu krystalicznego. 

Mimo, że wyżej wymienione sub- 
stancje skażające dodawano do spirytu 
su w znacznej ilości, czyniąc przez to 
spirytus zupełnie niezdatnym do spo- 
żywania, jednostki mało kulturalne, 
mimo uprzedzeń, spirytus skażony spo 
żywały, lekceważąc tatalne dla zdro- 
wia sktuki, które jednak występowały 
dopiero po upływie pewnego czasu 
(paru dni, a czasami — paru tygodni) 

W tym stanie rzeczy, postanowio- 
ro. wzmocnić skażanie spirytusu przez 
dodanie dwuch substancyj  chemicz- 
nych, zachowanych w tajemnicy, któ- 
re powodować będą skutki dla zdro- 
wia groźne i objawiające się niezwło- 
cznie po spożyciu. 

Pragnąc przestrzec ludność przed 
spożywaniem spirytusu w ten sposób 
skażonego podaje się poniżej opis ob 
iawów chorobowych, które występo- 
wać będą u ludzi lekkomyślnych, któ- 
rzyby mimo wzmocnienia  skažania 
chcieli spożywać denaturat. 

Jednym ze środków - skażających 
jest spirytus drzewny, otrzymywany 
przy destylacji drzewa. Spirytus drze 
wny jest silną trucizną, która zależnie 
od spożytej ilości, wywołuje ciężkie 
objawy chorobowe, a nawet śmierć. 
Nawet nieznaczne ilości spirytusu 
drzewnego mogą wywoływać poważ- 
1e zaburzenia wzroku, prowadzące 
częstokroć do zupełnej jego utraty; u 
lndzi wrażliwych natomiast już po je- 

! dnym tyku spirytusu drzewnego može 
| nastąpić osłabienie, a nawet utrata 

wzroku. 
Spożycie spirytusu drzewnego wy- 

wołuje odurzenie, podobne do - stanu 
pij ackiego po spożyciu spirytusu lub 
wódki. Jakkolwiek zatrucie spirytusem 
drzewnym zazwyczaj następuje póź- 
niej niż po użyciu czystego spirytusu 
lub wódki, jednak trwa ono znacznie 
dłużej. Powtarzające się odurzenie po 
spożyciu wódki może nie powodować 

"szkody dla organizmu, powtarzające 
się natomiast odurzenie spirytusem 

_ drzewnym prawie zawsze pociąga za 
sobą zatrucie chroniczne, potęgujące 
się z biegiem czasu, rozkład bowiem 
spirytusu drzewnego odbywa się w or 
ganizmie powolniej, przyczem powsta- 
je trujący kwas mrówczany, niezmier- 
nie szkodliwy dla układu nerwowego. 

Lżejsze zatrucie objawia się pale- 
niem w gardle, przełyku i żołądku oraz 
wymiotami, wywołanemi przez dra- 
żniące działanie spirytusu drzewnego 
na błonę śluzową, pozatem bólem gło- 
му — drżeniem kończyn, szumem w 
vszach, dusznością i zamgleniem oczu. 
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przedewszystkiem zostało na świecie. Oddałbym wszy- A. ARMANDL ; 
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Niepewność doprowadzała mnie 
do rozpaczy, byłem bliski obłędu. Ty 
wiesz, Florestynie, iak bardzo kocha- 
łem naszą matkę, gdybym się nie bał 
biuźnierstwa, powiedziałbym, że Mad 
rinę kochałem jeszcze bardziej. Ko- 
niecznie chciałem dowiedzieć się praw 
dy. Po długich niedomówieniach, da- 
ne mi do zrozumienia, że ona nie nale- 
ży już do tych, z któremi żenią się po- 
rządni ludzie. 

. „Przygotowany do najgorszych 
wiadomości, prowadziłem dalej po- 
szukiwania i dowiedziałem się, że 
Madrina miała tylko jednego kochan- - 
ka. Ale nie mogłem się w żaden spo- 
sób dowiedzieć, kto nim był. Dokoła 
mnie powstał cały spisek — milczeli 

_ wszyscy. Był to zapewne ktoś z ro- 
dziny, bogaty i możny, którego zem- 
siy obawiano się. Łotry! Oddałbym 
całe „Barranco* i wszystko, co mi ko- 
palnia przyniosła, aby móc go odna- 
lezć i zadusić. 

„Krótko mówiąc, straciwszy na- 
dzieję odnalezienia uwodziciela Mad- 
liny, postanowiłem odnaleźć ją, cho- 
ciażby na to, by wyrazić jej swój ból 
i rzucić jej w twarz złamaną przysię- 
gę. A przytem myślałem tak: „Jeśli 
zgodzi się wyjechać ze mną, któż bę- 
dzie wiedział tam o jej przeszłości? '. 
Tak, drogi Florestynie, ożeniłbym się 
z nią nawet po jej upadku, tak bardzo 

W przypadkach ciężkich występu- 
ja: wstrętny smak, palenie w gardle i 
przełyku, ból żołądka, nudności i wy- 
mioty, osłabienie serca, nieregularne 
tętno, duszność, sinica, osłabienie o- 
gólne, objawy zapalenia pęcherza, 
białkomocz i t.p. 

Z układu nerwowego najsilniej rea 
gują nerwy oka, w postaci zamglenia 
lub zwężenia pola widzenia, albo zu- 
pełnej, ślepoty, przy rozszerzeniu i 
nieruchomości źrenic, anemji brodaw 
ki nerwowej, zaniku nerwu wzrokowe 
go i siatkówki. Pozatem w central- 
nym ustroju nerwowym występują na- 
stępujące objawy: drżenie lub drgaw- 
ki kończyn, ból i zawroty głowy, odu- 
rzenie, sięgające do <bezprzytomności, 
przygnębienie, apatja,  majaczenie, 
Spiączka, głęboki sen (koma), niere- 
gularny oddech, rzężenie końcowe, 
wreszcie śmierć. 

Powyższe objawy nie zawsze wy- 
stępują wszystkie łącznie. Częstokroć 
mają miejsce tylko objawy wzrokowe; 
niejednokrotnie zatem zdarza się, że 
dana osoba budzi się z odurzenia lub 
snu pijackiego, spowodowanego spo- 
życiem spirytusu drzewnego i nie od- 
czuwając przytem prawie żadnych do- 
legliwości spostrzega utratę wzroku. 
Osłabienie serca, zapalenie pęcherza 
moczowego, jako też zmiany nerwowe 
(ból głowy, paraesthesia, brak czu- 
cia, skurcze tężcowe w kończynach, 
rozszerzenie i nieruchomość źrenicy, 
apatja) mogą trwać przez dłuższy о- 
kres czasu, zaś utrata zupełna wzroku 
lub zdolności rozróżniania barw mo- 
że pozostać na stałe. 

Dodać należy, że przy spożywaniu 
denaturatu, zawarty w nim spirytus e- 
tylowy (zwykły, używany do picia) 
przyspiesza działalność domieszki spi 
rytusu drzewnego i poteguje jej e- 
tekt trujący. - 

Inne domieszki, užywane do skaža 

nia spirytusu — 
a) jedne służą do nadania denatu- 

ratowi wstrętnego smaku i woni, wy- 
wołując równocześnie szereg dolegli- 
wości, jak np. gniecenie w żołądku, 
nudności, wymioty, czyszczenie, ból 
głowy, zawroty, omdlenia, uczucie 
zmęczenia, śpiączkę, drżenie kończyn i 
nieżyty błon śluzowych. 

b) drugie powodują bardzo silne 
czyszczenie i parcie na stolec, wskutek 
drażnienia błony śluzowej zełądka i 
jelit. Ich działanie trujące po więk- 
szych dawkach objawia się paleniem 
w ustach, drapaniem w przełyku, Śli- 
nieniem, nudnościami, wymiotami, kol 
ką, stolcami krwawemi i silnem par- 
ciem; w przypadkach bardzo silnego 
zatrucia spostrzeżono pozatem  stol- 
ce ropne ze strzępami błony śluzowej, 
a jako objawy ogólne — zapalenie je- 
lit i dostanie się składników trujących: 
drogą wessania do krwiobiegu, trud- 
ności w oddychaniu, ucisk w okolicy 
serca, zwolnienie tętna, niepokój, za- 
wroty i bóle głowy, utratę świadomo 
ści i zapad śmiertelny, 

c) trzecie wreszcie wywołują sil- 
ce zapalenie żołądkowo - jelitowe (pa 
lenie i kłucie w ustach, gardle i prze- 
łyku, wymioty, biegunkę i kolkę), a 
liawet powodują  białkomocz, mocz 
krwawy, duszność, obrzęk płuc, spa- 
dek ciepłoty poniżej normy, porażenia 
centralne, głęboką śpiączkę, osłabie- 
nie serca, oddech nieregularny i 
smierć; ponadto u kobiet -— skurcze 
macicy i poronienie. 

Nadto należy mieć na uwadze, 
ponieważ wymienione domieszki 

iż 
wy- 
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DZIŚ w niedzielę otwarcie największego w Polsce 

LUNA-PARKU 
POZNAŃSKIEGO 

„Wesołe Miasteczko” 

il-ich TARGACH PÓŁNOCNYCH 
Rzeczy dotychczas w Wilnie niewidziane. 
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PIERWSZORZĘDNY ZAKŁAD KRAWIECKI 

$r. MQ RAUZE 
ul. Mickiewisza 32,2 i piętro 

OTRZYMAŁ NOWOŚCI SEZONU ORAZ PRZYJMUJE 
ZAMUWIENIA JAK Z WŁASNYCH TAK I Z POWIE- 
RZONYCH MATERJAŁÓW   
       

  

radjowy. Fachowe 

Selana (5 

  

AKUMULATORY 
do radja, samochodów i światła. Radjo-odbiorniki i sprzęt 

ładowanie 

aparatów, słuchawek, głośników, woltomierzy, prostowników 
i innych 

п НЕНА GinDa 
Zamkowa 20. Tel. 16-28 
  

Zatwierdzone przez M. . Wewn. 

Biuro reklamowe 
rabowskiego 

Ceny umiarkowane 

  

i naprawa akumulatorów, 
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W Wilnie ul. Garbarska 1. tel. 82. 
Przyjmuje ogłoszenia do wszystkich pism i wydawnictw 

Kosztorys, 
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wołują podobne objawy, przeto jasnem 
jest, że ich działanie zbiorowe musi 
się sumować i potegować współczyn- 
nik trujący. 

Wśród ludności dość rozpowszech 
nione jest b łędne mniemanie, że sto 
sunkowo prymitywnemi środkami spi- 
rytus skażony daje się odkazić. Należy 
z całą stanowczością stwierdzić, że na 

V-ta klasa, 4-ty dzień ciągnienia 
wet bardzo skomplikowane. zabiegi 
laboratoryjne chemiczne nie są w sta- 
nie usunąć niektórych. składników, jak 
np. olejów ketonowych. Natomiast spo 
soby prymitywne, jak np. wysalanie, 

Wilno, ul. MICKIEWICZA 1 
14 kochałem. Ale 

na warunkach bardzo dogodnych 

ł oferty na żądanie 

JEDNAK PIWA 
ZJEDNOCZONYCH BROWARÓW WARSZAWSKICH 

› ' Haberbusch i Schiele 
jest jedyne w kraju--zasługujące na wyróżnienie. 

Prosimy bezstronnie porównać. 

"Sprzedaž we wszystkich restauracjach i piwiarniach oraz w pawilonie własnym 
na II Targach Północnych „pod SFINKSAMI* 

Tamże: Wódki, Likiery i Koniaki własnej rektyfikacji, a także własne wody 
owocowe gazowane. 

Na miejscu kuchnia z gorącemi zakąskami pod zarządem znanej w Wilnie 
Restauracji Ziemiańskiej. 

Adres składów: Jeneralny zastępca na Wilno i Wileńszczyznę 

Wł, CHOJNICKI, Wilno, Kopanica 12 tel. 882. 

  

„inną i wskrzesił ją. 

musiatem ją odnaleźć, a na pytania stko, aby to dziecko było moje! Czyż 
moje odpowiadano, że nikt nic nie wie to jego wina, że pozostał tak samot- 

. „Nareszcie jedna z byłych przyja- ny na świecie, a ojciec wyrzekł się go? 
ciółek Madriny, która nieraz dawała Dziecko było porzucone, a ja — bar- 
mi do zrozumienia, że z latwošciąj dzo bogaty. Čzy mialem go pozosta- 
mógłbym „znaleźć w mieście naszem wić w domu sierot? 
żastępczynię, rozgniewana moją obo- „Ale prawo adoptowania jest bar- 
jętnością, zawołała, jakby rzucając ni dzo formalistyczne. Przedewszystkiem 
w twarz ciężki kamień: nie miałem czterdziestu lat. Widocz- 

„ — Chcesz koniecznie wiedzieć, co nie w tym roku dopiero  pozwolone 
Się z nią stało? || jest człowiekowi stać się świadomie 

-—-. Nie uspokoję się, dqpóki się opiekunem dzięcka i ojcem! 
tego nie dowiem. : „7 wielkiemi trudnościami uzy- 

‚ — Dobrze, idź więc do szpitala skałem prawo zostania „oficjalnym 
iniejskiego, a tam ci powiedzą coś o opiekunem dziecka*. Wreszcie po nie- 

niej. s A zliczonych trudnościach i fotmalno- 
_ 1 odwróciła się nic więcej nie mó ściach pozwołono mi zabrać dziecko. - 

wiąc. „.. Z niemniejszym trudem udało mi 
„Tak, znalazłem tam Madrinę, ale się znaleźć niańkę, która zgodziła się 

nie w szpitalu, a na cmentarzu, we za pensję równą ministerjalnej wyje- 
wspólnej mogile! Umarła po urodze- chać do Meksyku, by zaraz powrócić 
niu syna... do Francji. 

„Nie wiem, drogi Florestynie, czy „Nie wiem, co stałoby się z dziec- 
przeżyłeś kiedy w życiu prawdziwy kiem, gdyby w czasie mej nieobecno- 
ból, ale w tej chwili grzech Madriny, ści Katalinie nie urodziło się dziecko. 
zdanie o niej rodziny i przyjaciół — Dziecko umarło wkrótce, a mały Ge- 
wszystko straciło dla mnie jakiekol- raid -— gdyż tak nazwałem mego przy 
wiek znaczenie: wobec całego miasta branego syna — znalazł idealną opie- 
poprowadziłbym ją do kościoła św. kunkę i karmicielkę, która pokochała 
Pawła, gdyby Bóg zlitował się nade go jak rodzonego syna. 

į „Cóż mam napisać o Geraldzie? 
„Jedyne, co mi pozostało — to Wyrósł na dzielnego chłopca. Teraz 

wykopać jej ciało ze wspólnej mogiły jest to zdrowy i silny chłopak dwu- 
i pochować stosownie dziesto-czteroletni. Uważa siebie za 

. „Biedna Madrina!.. Ale pozostało inego syna, a ja kocham go jak włas- 
dziecko: „syn łotra, który zabrał mi ne dziecko. Nie czekając już w życiu 
Madrinę i rzucił ją. Ale był to syn Mad swojem szczęścia, wszystkie swe siły 
riny: to było wszystko, co po niej po- skierowałem ku temu, by go uszczęśli- 
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nie przez skórkę od chleba razowego 
mogą odbarwić tylko denaturat, t. j. 
pozbawić go conajwyżej składnika 
najmniej szkodliwego, lub nadać mu 
inny mniej odrażający zapach, nato- 
miast odkażać go t.j. pozbawiać właś- 
ciwości trujących nie mogą. 

We własnym swym interesie lud- 
liość nie powinna się łudzić co do mo- 
żności odkażania denaturatu i używa- 
uia go jako trunku, zamiast trunków 
będących w legalnej sprzedaży. 

przepuszczanie przez węgiel drzewny: 
lub cebulę, dystylowanie lub filtrowa- 

ROLNICTWO 

  

NA TARGACH 
WYWIAD Z PREZESEM SEKCJI ROLNEJ P. ZYGMUNTEM  BORTKIE- 

WICZEM. 

Od samego początku byłem zda-biu oraz poważnego 
nia — rozpoczyna rozmowę p. Bort- 
kiewicz — że w obecnym okresie de- 
presji wywołanej ciężkiemi warunka- 
WY gospodarczemi, Targi będą miały, 
ogromne znaczenie, powiedziałbym 
moralne, gdy przekonają ogół, że nie 
należy opuszczać rąk, a szukać no- 
wych sposobów wyjścia z chwilowo 
ciężkiej sytuacji. 

Dział rolny na obecnych Targach 
będżie zorganizowany w ramach znacz 
nie węższych niż w roku 1928, należy 
jednak wziąć pod uwagę, że będzie- 
my mieli obecnie tyłko targi rolne, a 
nie jak to miało miejsce wówczas wy- 
stawę rolniczą. Obecnie już możemy 
stwierdzić, że tegoroczne Targi wypad 
ną lepiej niż się spodziewano, więcej 
będzie wystawców niż na l Targach, 
o to przecież głównie chodzi. 

Targi przewidują w swych ramach 
wszystkie działy rolnictwa. 

Pozwoli to rolnikom poczynić za- 
kupy zwłaszcza, że dział hodowlany 
zarejestrował już szereg hodowców z 
terenu innych województw, którzy za- 
powiedzieli swój udział. 

Dła przypomnienia podam panu 
kalendarzyk wystawy działu hodowla- 
nego. 

Do 15 b. m. należy składać zgło- 
szenia, do 25 b. m. eksponaty muszą 
być dostarczone na teren Targów, 
gdyż w dniu 26 b. m. specjalna Komi- 
sia Sędziowska dokona przeglądu 
eksponatów (celem przyznania na- 
gród), a 27 nastąpi otwarcie Targów 
w dziale hodowlanym. 

W dniu tym też wojskowa komi- 
Sja remontowa poczyni na terenie 
Targów zakupy koni dla wojska. Zre- 
sztą o tem będzie jeszcze mowa. 

Czy nie zechciałby p. prezes 
powiedzieć nam, jakie: stajnie, obory, 
i chlewnie zarodowe zgłosiły swoje 
sksponaty. 

— Przedewszystkiem w dziale by- 
dła zobaczymy okazy z trzech miej- 
scowych obór bydła nizinnego a mia- 
nowicie: Obodowiec p. Bohdanowicza 
Trybańce p. Borowskiego i mego Ko- 
ziczyna. 

Liczny udział wezmą obory z woj. 
Białostockiego. Tu zobaczymy bydło 
czerwono-polskie z obór: Szepietów- 
ka p. Borkowskiego, Zawrocie p. Kieł 
czewskiego, _ Wysoko-Mazowieckiego 
zw. bydła czerwono-polskiego,  sej- 
miku łomżyńskiego i innych. 

— Konie zgłoszone zostały licznie, 
przeważnie materjał remontowy, a o 
to właśnie chodziło, gdyż Wileńszczy- 
zna, jak to wykazały poprzednie sku- 
py poczynione przez komisję remonto- 
wą, może dostarczyć armji dobrego 
konia. ' 

— Obecnie Komisja Remontowa 
zakupywać będzie konie 27 b. m. na 
terenie Targów, 7 października w Wil 
nie na rynku Kalwaryjskim, 8-X w 
Święcianach, 9-X w Oszmianie i 10-X 
w  Smorgoniach. Zakupywane będą 
konie w wieku od 3i pół do 6 lat. 

— W dziale trzody chlewnej zoba- 
czymy okazy z chlewni ks. Druckiego- 
lubeckiego z Żyrmunt, p. Żylińskiego 
# Dokurniszek, p. Słotwińskiego z 
Gnieżdziłowa i wiele innych. 

Dział produkcji roślinnej zarepre- 
zentują w pierwszym rzędzie producen 
ci i wytwórcy Inu z Wil. Tow. Lniar- 
skiem i Zw. Eksporterów Inu na czele. 

Dział zboża obesłały firmy „Snop* 
i Dobrzański: 

Dział drobiowy jest naszem „ocz- 
kiem w głowie”, a to z racji systema- 
tycznego rozwijania się hodowli dro- 

  

Na sezon jesienny i zimowy polecają ostatnie nowości: 
Palta damskie i męskie. Suknie wieczorowe i wizytowe, Modele Paryskie. 

znaczenia, jaki 
ua dla polskiego bilansu handlowego 
go, handel jajami. 

Zobaczymy tu eksponaty czterech 
towarzystw hodowli drobiu, a poza- 
tem objawem dodatnim jest udział 
szeregu hodowców z prowincji. Dział 
ten będzie miał liczny materjał hodo- 
wlany na sprzedaż. 

Dla propagandy hodowli drobiu 
zorganizowany zostanie kiosk z litera- 
turą i wykresami, a panadto przepro- 
wadzone zostaną demonstracje sztucz 
nego wylęgu. 

Jako pódoddziaiy  iigurują tu: 
dział gołębi i zwierząt futerkowych 
(ten ostatni reprezentowany przez 

  

!-wo myśliwskie Tur). 
Dział drobiu mieścić się będzie w 

specjalnych namiotach tuż przy gma- 
chu uniwersytetu. 

Pozatem w dziale narzędzi rolni- 
czych zobaczymy firmy: Syndykat 
Rolniczy, Z. Nagrodzki. Polański, 
„Ostrówek* i inne. 

Krajowe towarzystwo meljoracyj- 
ne wystawi swe modele, dyrekcja la- 
sów państwowych buduje specjalny 
pawilon ze składem drzewa. 

Dział ogrodniczy prócz firm pry- 
watnych zgromadzi eksponaty szkoły 
w Bukiszkach, a w dziale ryb projek- 

towane sa żywe okazy (w sadzaw- 
kach) oraz zbiory narzędzi i przyrzą- 
dów rybackich. 

— Jak Pan widzi, 
zapowiadają się dobrze. My rolnicy 
wileńscy zapewne niewiele bedziemy 
mieli do sprzedania ale za to będzie- 

my mogli poczynić zakupy. Mam tu na 

myśli głównie możność przeprowadze 
nia wymiany, materjału hodowlanego, 
to też targi rolnicze będa miały cha- 

rakter handlowy, a nie wystawowy. 

AE VT AST KEDAINIUOSE Ч. ЛЕСА ТЯЗ РОИ 

Rzut oka na Ii. Targi Północne 

Dziś, gdy Il Targi Północne są faktem 

dokonanym, aktualnem się staje pytanie, 

czy udały się one. Naj 
WłŁaśnie na to postaram się odpowie- 

dzieć w niniejszym artykuliku. A 
Jeśli chodzi o pobieżne zestawienie Tar 

gów tegorocznych z pierwszemi odbytemi 

vw: r. 1928, to wypada ono na korzyść tam- 

tych. Jest to jednak wrażenie mylne, wyni- 

Kające stąd, iż teren Tartów obecnych jest 

znacznie mniejszy od ich terenu w r. 1928. 

Przedewszystkiem wyeliminowany — 20- 

stał z obszaru Targów park Żeligowskiego. 

Lokuje się w nim jedynie Luna Park. Poza- 

tem plac, na którym w roku 1928 rozłoży- 

ty swe stoiska fabryki narzędzi rolniczych, 

jest niezajętym ze względu na rozmieszcze- 

nie na nim kortów tenisowych Kuratorjum 
pewnej 

targi rolnicze 

  

Szkolnego. Fo. już daje wrażenie 
pustki. ы 

Pozatem większość pawilonowych sto- 

isk zgrupowana została na dość małym te- 

renie, mianowicie, na placu między pawilo- 

rem głównym z jednej, strony kortem teni- 

sowym — z drugiej, Wilenką — z trzeciej i 
murami po-bernardyńskiemi — z czwartej 

strony. A у 

jeśli się uwzględni, że na 25  pawilo- 
nów w r. 1928, mamy obecnie 48 pawilo- 

now, i jeśli się wezmie pod uwagę, że po- 

rozmieszczane zostały one na stosunkowo 

riewielkim terenie, zrozumiałem stanie Się 

wrażenie ciasnoty i co za tem idzie, nieoka- 

załości, które odnosi każdy, kto na ten las 

budowli tuż przy sobie stojących patrzy. 

Liczba eksponentów wyraża się cyfrą 

108 wystawców, reprezentljących zgórą 
firm. Cyfry te są znacznie wyższe od 

odpowiedników w r. 1928. ь 

Pozatem | Targi obejmowały 19 branż, 
gdy obecne mają ich 25. | ` 

Przegląd firm eksponujących wskazuje 

na wzrost zainteresowania naszemi Targa- 
nii na Ziemiach półn.- Wsch. co w pierw- 
szym rzędzie odnosi się woj. Białostockiego. 

“ Okoliczność ta nadaje Il Targom wię- 
ccj cech krajowości, co zdaje si stanowić 
krok naprzód w konsolidacji gospodarczej 
województw wschodnich. 

ich 

   
Bielizna męska i damska galanterja i trykotaże. 

WŁASNE PRACOWNIE KRAWIECKIE MĘSKA i 

wić. Wszystko, do czego doszedłem, 
te miljony, które zdobyłem — wszy- 
stko dla niego. Ale budując dla niego 
pieniężną twierdzę, która miała mu 
przyszłość zabezpieczyć, zapomniałem 
o najważniejszem, a teraz to moje nie- 
dbalstwo może zniszczyć owoce pracy 
całego mego życia: Gerald nosi moje 
nazwisko, ale nie należy mu się ono 
prawnie... : 

„Tak, wiem, to okropne, ale jestm 
juž teraz bezsilny. Nie mogę uspra- 
wiedliwiać się nieznajomością prawa. 
Wiem, że obowiązkiem moim było go 
usynowić zupełnie formalnie. Nic mi 
w tem nie przeszkadzało: już dawno 
doszedłem do odpowiedniego wieku, 
majątek mój znacznie pyzijwyższa 
ustaloną przez prawo, a konieczną dla 
adoptowania, sumę. 

„Ale z jednej strony odległość Bar 
ranco od miasta, w którem mógłbym 
znaleźć meksykańskiego „Ałcada”, lub 
trancuskiego konsula, zmuszała mnie 
do odkładania tego aktu. Z drugiej 
strony prawo wymaga, aby adoptowa 
ny wyraził swą zgodę. Nie miałem; 
wątpliwości co do jego decyzji, ale 
nie mogłem zdobyć się na wyjawienie 
isa tajemnicy, która ciążyła na jego 
życiu. On był pewien, że jest moiln 
synem. Ubóstwiał pamięć swej matła. 
Czy mogłem odebrać mu złudzenia? 
Czy miałem oczernić ją przed nim, czy 
też winę przyjąć na siebie i utracić 
miłość i szacunek jedynego człowie- 
ka, którego kochałem, który był celem 
mego żmudnego życia! Zrozumiesz 
więc mnie, Florestynie, że nie łatwo 

B DAMSKA. A 

mi było zdobyć się na ten krok sta- 
nowczy, a tak straszny. 

„Niestety! Teraz widzę, że straci- 
łem wszystko i praca całego mego ży- 
cia pójdzie na marne.... * 

„Przed dwoma tygodniami, wraca- 
jąc z kopalni, poczułem dziwne osła- 
-ejód ye! 'ZSEJÓlUEJ *HoESOU м эЭ 
no u nas konie, wypuszczając na łąkę? 
Miałem wrażenie, że jestem tak spęta- 
ny. Pomyślałem, że to zmeczenie, któ- 
re przejdzie nazajutrz. 

„Ale nazajutrz wstałem z łóżka, 
ziobiłem kilka kroków i upadłem na 
kolana. Zaniepokoiłem się. Próbowa- 
łem iść, ale znów upadłem. Pod wie- 
czór nogi zaczęły mi puchnąć... 

„Mam księgę lekarską, która w 
naszym zapadłym kącie zastępuje dok 
tora. Otóż śledziłem według tej książ- 
ki przebieg swej choroby. Wiem, że 
jest nieuleczalna. Los zesłał mi cho- 
robę, prawie nieznaną ludziom białej 
rasy: umieram od beri - beri... 

„Choroba ta panuje w miejscowo- 
ściach błotnistych i skąd się wzięła w 
górach -— Bóg jeden może to wiedzieć 
daki już los!,.. Rozumiesz, iż to wy- 
ióżnienie mnie przez naturę nie napa- 
wa mnie dumą! A najgorsze jest to, że 
choroba przypadła na ten czas właś- 
nie, gdy mój ukochany Gerald wraca, 
po ukończeniu nauki, aby nie opusz- 
szczać mnie już więcej! Ach, los bywa 
często złośliwy! ‚ 

„A więc jestm chory i czuję, że 
śmierć się zbliża. Gdyby nie dobro- 
czynny rum, siły opuściłyby mnie już 
dawno. Opuchnięcie posuwa się coraz 

wyżej, gdy woda dojdzie do serca — 
nadejdzie koniec. : 

„Przed kilku dniami posłałem Pase 
ko po „alcada* i po mego chłopca. 
Nie mamy tu regularnych środków ko- 
rnunikacji i droga jest bardzo uciążli- 
wa. Czekam ich niecierpliwie, lecz bo- - 
ję się, że wyprzedzi ich Ta, która już 
chodzi dookoła mego domu. jestem 
przygotowany na wszystko! : 

„Gdybym umarł, zanim przyjadą 
Gerald pozostanie nędzarzem bez na- 
zwiska. Bogactwa, które sprawiedli- 
wie jemu się należą, przejdą, według 
prawa, na moich spadkobierców. A 
iedynym prawnym spadkobiercą jesteś 
Ty, Florestynie. 

„Dlatego zwracam się do Ciebie, 
aby Ci powiedzieć, iż całe życie praco 
wałem, aby zapewnić majątek memu 
chłopcu. Ostatnie moje myśli przed 
śmiercią są przy nim. On był jedynym 
celem mego życia. 

„Jeśli zostawić testament, nie bę- 
dzie uznany, gdyż niema aktu adop- 
tacji. Nie chcę, aby ciagano po sądach 
syna mojej ukochanej Madriny.! 

„A więc Ty oddziedziczysz cały 
inój majątek. Broń swych praw, która 
1iogą być zakwestjonowane. Ale pa: 
miętaj, że razem z majątkiem oddaję 
w Twoje ręce los mego chłopca, któ- 
iego kocham jak rodzonego syna. 

„Sądzę, że znam Cię dosyć, by 
'nóc umrzeć z nadzieją, że Twoje dob- 
re serce weźmie góre nad lekkomyśl- 
nością i święcie spełnisz moją ostatnią 
wolę! i 

+ 

  

 



W dniu 12 b. m. w gmachu Dyrek 
cji Kolei Państwowych w Wilnie, roz- 
poczęła się międzynarodowa konferen 
(cja z udziałem przedstawicieli kolei: 
lotewskich .i estońskich w sprawie 
przyłączenia Estonji do bezpośredniej 
komunikacji osobowej, bagażowej i 
sksportowej pomiędzy Polską i Łotwą 
która to komunikacja istnieje już po- 
między wymienionemi dwoma pan- 
stwami od 1 kwietnia 1929 roku. Z 
Iramienia Ministerstwa Komunikacji 
o»radom przewodniczył radca Mini- 
sterstwa p. Wiktor Soczyński, ze stro 

MIEJSKA 
— Urny w reperacji. Magistrat polecił 

badać 58 urn które użyte będą przy wybo- 
rach do Sejmu i Senatu. Urny, te pozostały 
z czasów wyborów do Rady Miejskiej. 

— Badania straganów z mięsem. Magi- 
strat zarządził na poniedziałek i wtorek ko- 
misyjne zbadanie stanu sanitarnego  jatek 
thrześcijańskich i żydowskich, jak również 
wszystkich straganów, sprzedających mięso. 

SZKOLNA 
— żeńskie Kursy Techniczne Ż.K.T. (ar 

chitektoniczno - drogowo - wodne) w War 
Szawie, Hoża 88 rozpoczynają wykłady na 
li II kursie 18 września rb. o godz. 5 w. 
_. Dodatkowe zapisy można  uskutecznić 
jeszcze do 15 października rb. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Zarząd Wileńskiego Towarzystwa O- 

ieki nad Dżiećmi zawiadamia swoich człon 
ów, że w niedzielę dn. 21 bm. o. godzinie 

l-szej w lokalu Schroniska przy ul. jak. Ja- 
sińskiego 20 — 22, odbędzie się Nadzwy- 
Czajne Walne Zgromadzenie Członków To- 
warzystwa z następującym porządkiem 
dziennym: 

1) Sprawa sprzedaży domu przy ul. Ko 
lejowej nr. 3 

2) Sprawa nabycia domu przy ul. Jak. 

POLSKI   

  

  

PRZEMYSŁU 

Międzypaństwowa konferencja kolejowa 
ny kolei łotewskich bierze udział nacz. 
p. Daina, ze strony kolei estońskich p. 
Yemm. Pozatem przyjmują udział w 
konferencji ze strony Min. Komunika- 
cji p. p. Umiński i Matras, ze strony 
Dyrekcji K. P. w Wilnie nacz. wydzia 
łu handlowo-taryfowego p. Byczkow- 
ski i p. Schmidt. Przebieg obrad jest 
bardzo pomyślny i wynik prac konfe- 
rencji daje nadzieję, że bezpośrednia 
komunikacją pomiędzy Polską a Esto- 
nią będzie wprowadzona w życie od 
i listopada r. b. Konferencja potrwa 
kilka dni. 

ЧБЛШНЫ МЕНГОЛМЕ ВАМ НЕЦЫТУТ С ТЕЫ TNS TCS 

KRONIKA 
Jasiūskiego 20 — 22. Osobne zaproszenia 
nie będą rozsyłane. 

WOJSKOWA 
Rezerwiści, którzy nie otrzymali kart po- 

wołania. Ci rezerwiści, którzy nie otrzymali 
kart powołania na tegoroczne ćwiczenia woj 
skowe winni są zgłosić się do odnośnego 
PKU. 

Ostatnim dniem zgłoszenia jest 28 bm. 
lecz wobec tego, że jest to niedziela, zzin- 
teresowani winni zgłosić się do PKU dzień 
przedtem tj. w sobotę 27-go bm. 

RÓŻNE. 

Zamiast bankietu z okazji otwarcia II 

"argów Północnych, Komitet Targów prze- 
znaczył kwotę 1.500 zł. na budowę wznoszo 

aego w Wilnie Domu Dziecka im. Józefa 
Fiłsudskiego. 

-- Posiedzenie plenarne woj. Komitetu 

wyborczego B.B. Dnia 15 września r. b. © 
godz. 19-ej w lokalu Sekretarjatu przy ul. 
Zawalnej 1 m. 4 odbędzie się pod przewod- 

ńictwem członka prezydjum  Bezpartyjnego 

Bloku Współpracy z Rządem p. Tadeusza 

Hołówki posiedzenie plenarne wojewódzkie 

go Komitetu Wyborczego B.B.W.R.. 

  

E ZAKŁADY 

CYNKOWEGO 
Spółka Akcyjna 

w BĘDZINIE 

'neuilla „Moja panna mama“ 

3 O w 

Na porządku obrad — sprawy organi- 

zacyjne. 

— Z życia T-wa Opieki nad zwierzęta- 

mi w Wilnie. Dzisiaj, w dniu dobroci dla 

zwierząt i chrony przyrody, każdy chyba 

zamanifestuje swą solidarność z propago- 
waną akcją Wil. T-wa Op. n. zw. kupu- 

jąc znacązek podczas kwesty ulicznej, oraz 

los na loterję fantową, odbywającą się w 

dniu dzisiejszym w lokału T-wa Rybackie- 

go, 1. Królewska. ь pi 
Niech każdy pamięta, že najdrobniej- 

sza nawet ofiara przyczynia się do zrealizo 
wania placówek takich jak szkoła dla pod- 
xuwaczy i bezpłatne ambulatorjum dla zwie 
rząt, których istnienie będzie dowodem, że 
nietylko o sobie myślimy, ale że staramy się 
otoczyć opieką zwierzęta, ktore same ni 
dla siebie przecież zrobić nie mogą, mimo że 
tyle robią dla człowieka! 

Niechże nikogo nie zabraknie bez sprze 
danego dzisiaj znaczka Wileńskiego T-wa 
Opieki nad zwierzętami. 

BALE I ZABAWY 
—- Bal. Wydział kół gospodyń wiejskich 

WTO i KR w dniu 20-go września 1930 r. 

urządza bal w salonach Kasyna oficerskiego 
w Wilnie, Mickiewicza 13, pod łaskawym 

protektoratem JWP Hrabiny Tyszkiewiczo- 
wej z Zatrocza. Lista gospodyń będzie 0- 
głoszona. Początek o g. 22. Stroje wieczoro 
we. Wstęp zł. 6. Wejście za zaproszeniami. 

TEATR I MUZYKA 
— Teatr Miejski na Pohulance. Jak by- 

ło do przewidzenia wystawiona wczoraj nie- 
śmiertelna komedja ]. Blizińskiego „Rozbit- 
ki”, odniosła wielki sukces artystyczny Za- 
równo gra artystów z Dyr. A. Zelwerowi- 
czem na czele, jako też i efektowna wysta- 
«a pod kierunkiem malarskim J. Hawrył- 
kiewicza, wywołały ogólny zachwyt i wiel- 
kie uznanie tłumnie zebranej publiczności. 

— Dzisiejsza  popołudniówka w Lutni. 
Dziś o godz. 3-ej m. 30 p. ukaże się w Lu- 

tni* na przedstawieniu popołudniowem po 
cenach zniżonych, pełna wytwornego  hu- 
moru i sentymentu doskonała komedja Ver- 

w obsadzie 

prempjerowej. ь 
Bilety nabywać można dziś od godz. 11 

rano. 
— Teatr miejski w Lutni. Pełna ożyw- 

czych promieni słonecznych, pogodna ko- 
mėdja J. Rączkowskiego „Nad polskiem 
morzem* wypełni repertuar dni najbliż- 
szych. Zespół artystycznywraz z nowopozy- 
skanemi siłami, przyczynia się do wydoby- 
cia wszelkich walorów tej ze wszechmiar 

о 

interesującej sztuki, ktorej akcja toczy się 
na wybrzeżu morskiem w Gźdyni. Dziś i 

' jutro „Nad polskiem morzem”. 

CO GRAJĄ W KINACH? 
Hollywood — Kobieta i żywioł. 

Heljos — Marsz weselny. 

Światowid — Bohater krwawej areny. 

Wanda — Nędznicy. 

Kino Miejskie — Herkules Czarnych 
gór. 

WYPADNI 1 KRADZIEŻE 
— Wypadki w ciagu doby. Od 12 do 13 

bm. zanotowano wypadków 26 w tem kra- 
dzieży 4, opilstwa 5, przekroczeń adm. 5. 
19, 23 i 26 września r. b. o godzinie 9-ej. 

— Wypadki na Targach Pół 
nocnych. Wczoraj o godz. 10 rano pod- 
czas pracy na terenie Luna Parku w ogr. 
Bernardyńskim uległ złamaniu nogi robotnik 
Jan Mozolewski (Sygnałowa 12). Wypadek 

BA z powodu usunięcia się ramy wago- 
netki. 

W parę godzin potem spadł z drabiny 
ustawionej przy jednym z pawilonów Józef 
Piotrowski (Legionowa 61). Doznał on rów 
nież złamania nogi. 

— Śmierć na ulicy. W da. 12 bm. fun- 
kcjonarjusz P.P. znalazł nieprzytomnego mę 
żczyznę na chodniku przy ul. 3 Maja. Nie- 
znajomego przewieziono do szpitala św. Ja- 
kóba, gdzie po upływie godziny zmarły nie 
cdz ijąc przytomności. Znalezione przy 
zmarłym dokumenty stwierdzają, iż jest on 
Ludkiewiczem Piotrem, Suwalska nr. 3. Przy 
czyna Śmierci narazie nie wyjaśniona. 

   

— Obława na mieście. W cza- 
sie obławy dokonanej na terenie Wilna w 
podejrzanych miejscach oraz hotelach  za- 
trzymano kilka osób nie posiadających do- 
kumentów, a ponadto znanego zawodowego 
złodzieja i włamywacza Czerniakowa Wła- 
dysława, bez stałego miejsca zamieszkania. 

— Ucieczka żołnierza litew 
skiego. Na odcinku Kalety przeszedł na 
naszą stronę żołnierz litewski Jan Michnie- 
wicz. 

— Wypadki za miesiąc. W ub. miesią- 
cu zanotowano na terenie województwa na- 
stępujące wypadki: samobójstw 35, napa- 
dów bandyckich 12, mordów 3, kradzieży 
koni i krów 30, katastrof samochodowych 4, 
katastrof kolejowych 3, kradzieży 768. 

— Dezerter - złodziejem. Stankiewiczo- 
wej Zofji, Antokolska 36 skradziono różne 
produkty. Ustalono, iż sprawcą kradzieży 
jest dezerter z 3 Dyonu art. przeciwlotniczej 

  

Największa fabryka 
wyrobów przetwórczego 

przemysłu 

cynkowego w Polsce. 

Oficerowie niemieccy 
W dniach 11 i 12 b. m. na odcinkach 

granicznych Wilejka i Radoszkowicze, po 
stronie sowieckiej, bawiła komisja, złożona 
z oficerów sowieckich i niemieckiej Reichs- 
wehry. 

na granicy sowieckiej 
Oficerowie niemieccy mimo przebrania po 

rozumiewali się między sobą w języku nie- 
mieckim i posługiwali się mapami niemiec- 
kiemi. 

Wypadek samolotowy pod Swisłoczą 
Koło wsi Kwatery, gminy Swisłocz samolot 4 p. lotniczego uległ roz- 

oiciu. Sierżant pilot Smigało i porucznik laziębiak ulegli lekkiemu wstząsowi 

Znalezienie monet z okresu Zygmunta Wazy 
We wsi Olenkowce, gminy Lebiodzkiej 

pow. Szczuczyńskiego, Zienkowicz Łukasz, 
wywożąc ze swego podwórza nawóz, odna- 
lazł pod nawozem, zakopany w ziemi gar- 
mek gliniany z monetami srebrremi z podo- 

bizna króla Zygmunta Wazy, w ogólnej ilo- 
ści 53 sztuk. Monety znajdują się na prze- 
chowaniu na posterunku P.P. w Skrzybow- 
cach, pow. Szczuczyńskiego. Miejsce odna- 
lezienia monet zabezpieczono. 

  
  

Szwejnik Antoni, który do kradzieży przy- 
znał się, przyczem oświadczył, że większą 
część z tych artykułów sprzedał właścicielo- 
wi sklepu przy ul. Witoldowej nr. 24 Ku- 
czyńskiemu Stanisławowi. 

— Podrzutek. Przy ul. Bazyljańskiej nr. 
6 znaleziono podrzutka płci żeńskiej w wie- 
ku około 2 miesięcy, którego umieszczono 
w przytułku Dzieciątka Jezus. 

Straszne odkrycie. We 
wsi Praszyny, w sieni domu Maciejunowej 
Elżbiety, policja wykryła odrąbane od tuło- 
wia nogi noworodka. Dochodzenie w toku. 

— Kradzież garderoby. Zarębska El- 
żbieta, Pióromont 14, zameldowała o kra- 
dzieży garderoby przez Jurockiego Stanisła 
wa ze wsi Lendzieniszki, gm. Rzeszańskiej, 
Jurocki zbiegł. 

Pódpalił z zemsty. 
We wsi Wasuliny, na szkodę Gieruń- 
ko Włodzimierza spaliło się gospodar 
stwo, przyczyniając mu straty na prze 
szło 20.000 zł. Pożar wybuchł z pod- 
palenia, sprawcą którego hył Perunko 
Ajeksandre, zamieszkały w tejże wsi. 
Podpalenie było aktem zemsty na tle' 
sprawy sądowej o mienie. 

— Nagły zgon. W dniu 12 b. m. zmarł 
nagle na udar serca Święcicki Józef, Konar- 

RADJO WILEŃSKIE 
NIEDZIELA, DNIA 14 WRZEŚNIA. 

10,15 — :Transm, nabożeństwa z Po- 
znania. 

11,58 — : Sygnał czasu z Warszawy. 
: 12,05 — 13,00: Muzyka z płyt gramo- 
on. 

13,00 -— 13,10: Kom. meteor. 
13,30 — 15,50: Odczyt rolniczy: „Upra- 

wa truskawek* — wygł. Jan Krywko, insp. 
Wil. Tow. Org. i Kół. Roln. 

15,50 — 16,30: Transm z Warszawy. 
Muzyka i odcz roln. 

16,30 — 17,15: Tr. z regat. Międzyklu- 
bowe zawody wioślarskie o mistrzostwo m. 
Wilna. (Reportaż). 

17,25 — 18,45: Tr. z Warszawy. Koncert 
popularny. 

18,45 —- 19.35: Audycja z okazji „Dnia 
dobroci dla zwierząt”, organizowana przez 
ow. Opieki nad zwierzętami i ochrony 
przyrody. (Przemówienie, audycja literacka 
i koncert). 

19,35 — 19,40: Progr. na poniedziałek. 

19,40 — 24,00: Tr. z Warszawy. Transm 
międzynarodowych zawodów kolarskich i 
niotocyklowych z Dynasów. Kwadrans li- 
teracki, koncert, komunikat i muzyka ta- 

  
  

skiego 40. 

nauczyciel gimnazjum, 

w zakresia 8 klas, szykuje do matury. 

ul. 
ka 36 m. 5. Od g. 5 — 7 

Dowiedzieć się: 

Doświadczony pedagog 
udziela lekcyj 

  

Ww. Pohulan- do Przyjmę dzieci 
kompletu przygotowu- 

  

3-ODDZIAŁOWA SZKOŁA 
POWSZECHNA 
im. Tadeusza Czackiego 

  

PO LECAMY: 
została otwarta w roku szkolnym 1930—31 
przy gimnazjum im. T. Czackiego 
nemi prawami). Wi 
gmach własny, tel. 10 

Do oddziału |-go 
przyjmowane są dzieci 

Do oddziałów II i 

jącego do egzaminu do 
1 kl. szkoły Średniej. 
Początek lekcji 15-go 
września. O warunkach 
dowiedzieć się: Zakre- 
towa 13 m. 4 od 8 do 
10 i od 15do 16 Z 

Samochód 
wykładany skórą na 

(z peł- 
Ino, Wiwulskiego 13, 

(klasy elementarnej) 
bez egzaminu. 
Ill-go (klas: przed- - BLACHĘ CYNKOWANĄ DO KRYCIA DACHÓW 

CYNKOWNIE 
KRŪLEWSKA-HUTA 

BĘDZIN 
[POŁ.ZAKŁ.PRZEW. CYNK. 2 
PRIMA QUALIT. 

  

wstępnej i wstępnej) — na podstawie egza 
minu, lub świadectwa szkół powszechnych. 

Pa ukończeniu Ill-go oddziału dzieci 
przechodzą bez egzaminu do klasy I-ej gi- 
runazjum im. Tad. Czackiego. 

Szczegółowych informacyj udziela i 
zapisy przyjmuje Kancelarja — codziennie 

nowych oponach sprze- 
dam tanio. Ofiarna 4 
m. 5, tel. 15-08 

Metrymonjalne pismo 
„FORTUNA VERSAL* 
rozwijające się. 2 lat. 

Blacha cynkowa we wszystkich żądanych wymiarach 
Wiadra i garnki ocynkowane ze znakiem „C. K. H.“ „ 
Bednarka ocynkowana na haki do rynien (rynajzy) i obręcze 
Blachy dziurkowane ze wszelkich metali dla przemysłu 

Bębny blaszane do karbidu, azotniaku, asfaltu i t. p. 

Wzory, oferty i kosztorysy wysyłamy na żądanie bezpłatnie. 

marki „C. K. H. KRÓLEWSKA HUTA" 
znaną ze swej niedoścignionej dobroci gatunkowej zarówno na całym terenie Rzeczypospolitej Polskiej 

jak i w wielu krajach europejskich i zamorskich. 

Blachą ocynkowaną marki „C. K. H. Królewska Huta' pokryto olbrzymią ilość domów mieszkalnych, 
kościółów, pałaców i t. p. w kraju i zagranicą. 

Naszą blachę ocynkowaną nabywać można w Składach Żelaza i Materjałów Budowlanych, Spółdzielniach 
Rolniczo-Handlowych, Kooperatywach i t. p. 

INNE WYROBY: 

górniczego, młynów, browarów, gorzelni 
i cukrowni, dla centryfug, filtrów i innych celów technicznych. 

  

od godz. 9 — I 

EN 

we 

  

Paryžanka 
z uniwersyteckiem wy- 
kształceniem poszuku- 
je lekcji francuskiego. 
Wielka 40. Internat. —2 

  

         roczna 30.000 tonn   Produkcja   

| BLACHĘ OCYNKOVANĄ DO KRYCIA DACHOW 
marki „C. K. H. Królewska Huta* eksportujemy do: Austrji, Argentyny. Bułgarji, Danji, Estonji, Finlandji, Grecji, Jugosławji, Litwy, Łotwy, Rumunji, Szwecji, 

Szwajcarji, Węgier i innych krajów. 

   
KARB 

OSA OWY 

  

| Reumatyzm, Artretyzm, Skleroza, 
Anemja, Osłabienie ogólne, Neura- 
stenja, Choroby nerek, Katar żo- 
łądka, Egzema, Choroby kobiece, 
Uwiąd starczy i Niemoc płciowa, 
są już zupełnie uleczalne!!| Zaintereso- 
wani otrzymują bezpłatną broszurę z 
opinją wybitnych lekarzy, zwracając się 
w języku polskim pod adresem: MR. D. 
|ANDRAL, 81 Rue Turbigo, Dep. 20. 
Paris. 2 

EZ BEAR R KBE 
NAJLEPSZY 

WĘGIEL 
gėrnošląski koncernu „Progress“ oraz 
KOKS wagonowo i od jednej tonny 
w szczelnie zamkniętych i zaplombowa- 

nych wozach dostarcza 
Przedsiębiorstwo Handlowo- 

przemysłowe oi 
egzystuje od roku 

M. DEULL 1800. Biuro: Wilno, 
Jagiellońska 3, tel. 811. Składy: Sło- 

wackiego 27, tel. 14-46. —0 

E | | 

  

  

Lekarz-dentysta 

Ch. KRASNOSIELSKI 
wznowił przyjęcia chorych 

ul. Wielka 21. 

  

   

Jeneralna reprezentacja i składy fabryczne: T-wo Metalurgiczne 

B-cia CZERNIJAK i S-ka Warszawa. 

  

  

Oddział w Wilnie, ul. Bazyljańska 6, tel. 273. 

  

KOSMETYKA 

najbardziej 
Ćer ę zaniedbaną 

poprawia, pielęgnuje 

oraz usuwa wady skóry. 
Gabinet Ce ° 
Kosmetyki di6 
Leczniczej 

J. Hryniewiczowej. 

ul. WIELKA M 18 m9, 
Przyj.w g. 10-1i 4-7 

W. Z. P. A 26, 

ŽĄDAJCIE 
wszystkich 

składach aptecznych znanego 

środka od odcisków 

= Prow. A. Е 
ES K GB 

Miesięcznie 80 groszy 
Redakcja: Kraków, Kro- 
woderska J. Admini- 
stracja na Wilno, L. M 

  

Berger, Zawalna 7. p 

, 

aptekach i = way 

= 

Е РАКА Е 

ZE - GABINET A 
poleca Racjonalnej Kosme- 

tyki Leczniczej. 

Wilno, Mickiewicza 31 
m. 4. 

Urodę "kobiecą 
konserwi- 

je, doskonali, odświe- 
ža, DA jej skazy 
i raki. Masaż , 3000 dolarów twarzy i ciała (panie). 
Sztuczne opalenie ce- dopłaty do długu ban- 
ry. Wypadanie włosów KOWego za niedekreto- 
1 łupież. Najnowsze W), murowany  dom- 

zdobycze kosmetyki ra- Willę w ogrodzie. 4 
cjonalnej, mieszkania 3-pokojowe 

Codziennie od g. 10-—8, 2. , WYgodami, placu 

BEŻ Z p. 13. 1914 m2. Sprzedam bez 

TNO de AMIE "OŚ: Administracji „Słowa*. 

„KEVA“ (Paris) 
Mickiewicza 37, tel. 

  

  

  

  

Na Wołyniu 

  

    
  

LEKARZE: _ CZEKOLADKI „DZIECINNE” Kto chce kupić 
ią choroby Skórne, FABRYKI solidny towar po najtańszej cenie, niech 

I-t Beraszteji weneryczne i mo- zobaczy n GŁOWIŃSKIEGO. Poleca- 
czopłciowe. A P R A S E C K l my wełny, jedwabie, popeliny, flanele, 

Mickiewicza 28. Od 9—1 i 4—8 Mż & towary bielizniane. 
| chor. weneryczne, Skór- w KRAKO я 

п ”ШМ…П nai iioczopiciowej : MIE WILEŃSKA 21. 
tel. 921. Kosztuje tylko 10 groszy i są bardzo 

Wielka 21, od 9—1 i 3—7. pożywne i smaczne, e 

chor. weneryczne, Żądać wszędzie! 
I-! MED. Cymbler narządu moczow. 

i skórne, Mickiewicza 12 (róg Tatarskiej) 
Przyjmuje od 9—2 į 527 į pół. 

MH (insberg choroby skórne, wene- 
ryczne i moczopłciowe. 

Hurtowa sprzedaż 

CEMENTU 
Syndykatu cementowień Polskich 

` # 
  

  

TARGI PÓŁNOCNE 

zwiedzającym radzimy obejrzeć Wileńska 3. Od 8—1 el. 567. ы о cenach fabrycznych 
Ej choroby skórne, we- Polską Wytwórnię P 

Dr Kale i: "z Naja M+ DEULL, Vi 
Mickiewicza 4, Od 9—12 i 4—8. Tel. 1090 

Dr Sayruindi Skócze | moczopkciowe skórne i moczopłciowe 
Wielka 19, od 9—1 i 3—7. 

| Wotisgn choroby skórne, wene- 
ryczne i moczopłciowe. 

Wileńska 7, od 9—1 i 4—8 w. tel. 10-67. 
horoby skórne, wene- 

| Leldowicz e ob mo- 

Mickiewicza 24. 049. 121 5—8. Tel. 277 
Dr Leldowiczowa choroby kobiece, 

weneryczne i na- 

Mickiewicza 24. Od 12—2 i 4—6.Tel. 277. 

Biuro: Jagiellońska 3. tel. 811. wa Nowickier Wacła Składy: Słowackiego 27. tel. 14-46 Wilno, ul. Wielka 30 
Działy wykwintnej konfekcj 

i galanterii 
Towary zimowe, śniegowce i kalosze. 

U zn 
Japoński proszek 

KATOL 
jest najlepszym środkiem ja- 
kie dotychczas egzystują na 
rynkach, bo KATOL nietylko 

sa tępi muchy i pchły, lecz za- 
3 bija PLUSKWY, prusaki 

° i karaluchy. 
Żądać KATOL w żółtem opakowaniu 
w składach aptecznych i aptekach.  -13 

ъ 
  

| ZA SPOKÓJ DUSZY 

* P. Władysława 
Kołaszewskiego 

Prefekta męskiej Sodalicji Marjańskiej 
odbędzie się jutro dn. 15b. m. w 
Kościele Ś-tej Anny żałobne Nabożeń- 

stwo o godz. 7. 30. rano 

Zarząd Męskiej 
Sodalicji Marjańskiej 

  

rządu moczowego. 

    

  

  

     Kurs motocyklowy” 
dla uczni starszych klas szkół średnich 
i studentów rozpoczyna się 15-go wrze- 
šnia r. b. Warunki specjalnie ulgowe. 
Kończącym kurs wynajmujemy — то- 
tocykle. Informacje udzieli STACJA 
OBSŁUGI i WARSZTATY MOTOCY- 
KLOWE w Wilnie, zauł. Bernardyński 8. 

  

50 — 80 zł. dziennie 
zarobić mogą zdolni przedstawiciele i 
przedstawicielki, przy sprzedaży arty- 
kułu bardzo łatwego zbytu. Interesan- 
ci zechcą się zgłosić dnia 15 lub 16 
września u dyr. H. Zinnera, w Hote- 

lu Italja. 

Ogłoszenia i reklamy do „Słowa” 
i wszystkich innych pism miejscowych 
przyjmuje po najniższych cenach i na 
najdogodniejszych warunkach, Ajencja 
„POLKRES* Wilno, ul.; Królewska 3, 
tel. 17-80. —0             

Wszelkie oszczędności , | 
w różnej walucie na pierwszorzędne 
hipoteki miejskie i wiejskie przy do- 
brem oprocentowaniu lokuje bezpłat- 
nie. 

Agencja „Polkres'* Wilno, 
b Królewska 3, tel. 17-80.     

657, od 11 — 1 sprzedamy kilka ma- 

Rezgładzanie i odświe- | jątków ziemskich 
Wileńskie Biuro żanie twarzy. Leczenie Komi Handl. 

wągrów i ! = omisowo - Handlo- 
SD 5 | we, Mickiewicza 21. 

Tel. 152. 
Elektryzacja W.Z.P. 85       

  

Oszczędności 
swoje złote i dolary. 

  

  

886666864666 
D.-H. K. Rymkiewicz 

ul. Micklewicza 9. 

Poleca OBICIA papier. (tapety) 

Linoleum 

Chodniki 
Wycieraczki 

Ceraty rozmaite 
Rzeczy podróżne 

Już ano transport 
KALOSZÓW krajowych 

CENY KONKURENCYJNE 

    

       

       
„CENTROOPA 

РЕС А 

WĘGIEL górnośląskich kopalni 
lepszych gatunkkw z dostawą w każ- 

dej ilości oraz 

Gi 
p“ 

DRZEWO OPAŁOWE suche i 
zdrowe gatunków brzoza,  ołcha i 

Sosna 

* BIURO, Zamkowa 18, 
Tel. 17-90 

SKŁAD Kijowska 8, tel. 999 

0650600066 

  

      
        

       

  

         

     
   

  

     

    

ulokuj na 11 proc. 
LEKARZ DENTYSTA rocznie. Gotówka two- 

Leokadja ja "a zaa 
złotem, srebrem i dro- 

Kieżun iemi kamieniami.LUM- 
POWRÓCIŁA BARD Plac Katedralny, 
Przyjmuje 4—b — Biskupia 12. Wydaje 

Garbarska 5—3. —1 EA pod a 
złota, srebra, brylan- 
tów, futer, mebli, pia- 
nin, samochodów i 
wszelkich towarów. 2 

[LOKAL 
D” wynajęcia solidnej 

osobie lub pod biu- 
ro, duży ładny słonecz- 
ny pokój od ulicy z 
elektrycznością i wy- 
godami. Trocka 11 m. 9. 

—0 

—0 SKRADZIONĄ książkę 
wojskową, wyd. przez 
P. K. U. Święciany ma 

Okazyjnie do sprze- imię Stanisława ie 
dania stół jadalny. tkiewicza, zam. w 
Zgłaszać się codzien- Kupczelowie pow. Bra- 
nie od 3-ciej do 5-tej Sławskiego, unieważnia 

po południu.  Biało- ŚŚ ać 
stocka 6 m. 3. st 

  

AKUSZERKA 
|. ŚMIAŁOWSKA 
oraz Gabinet Kosme- 
tyczny, usuwa zmarszcz 

ki, piegi, wągry, łupież, 
brodawki, kurzajki, wy- 
padanie włosów, Mic- 
kiewicza 46. 

KUPNO 
SPRZEDAŻ      

— filo- 
dendron Kwiaty 

i fikusy do sprzedania M 

  

tanio. Dzielna 30. 

  

  

 



6 3 SŁOWO 
  

  

Od dnia 12 do 23 września 1930 roku włącznie będzie wyświetlany film: 

= „66 
KINO „Herkules czarnych gór MDH. R: 

MIEJSKIE —GOLJAT ARMSTONG.—Sensacyjno-awanturniczy dramat w 6 serjach, 36-iu aktach. W roli głównej: najsilniejszy Nagrodzone na 1-ch Targach Północnych i Wystawie 
człowiek świata — Elmo Lincoln. Rolniczo - Przemysłowej w Wilnie — 1928 r. — 

SALA MIEJSKA Serja I i II—Tajemniczy upiór. Na śmierć i życie. Aktów 12. Wyświetla się od 12 do'15. IX. wł. s 5 : = = 
ul. Ostrobramska 3. Serja III i IV—W obliczu śmierci. Szalony pościg Elmo Lancolna. Aktów 12. Wyświetla się od 16 do 19. IX. wi. wielkiemi złotemi medalami 

Serja V i VI-Zdemaskowani. Zwycięstwo Elmo Lincolna nad groźną bandą opryszków. Aktów 12. Wy-       świetla się od 20 do 23. !X. wł. Kasa czynna od g. 5 m. 30. Początek seansów od g. 6. Nast. program:„Martwy węzeł". 
  

Podczas trwania ll-ch Targów Północnych 

(14. IX, 28. IX) 

CENY ZNACZNIE ZNIŻONE 
POLECAMY PRZYJEŻDŻAJĄCYM NA TARGI 
ODWIEDZENIE NASZEGO SKŁADU FABRYCZNEGO 

DZIAŁ OPTYCZNY: 

OKULARY 
i BINOKLE 
z najlepszemi 

SZKŁAMI 

  

Pierwsze Dźwięko- Od godz. 4-ej do6:ej ceny zniżone: PARTER 1zł., BALKON 80gr. Dziś! Ostatni dzień. Przebój Dźwiękowy 

we Kino Wspaniały i porywający dramat i 66 W glównych rolach rycerski Ryszard 
„KOLLYWOOD: z życia korsarzy p. t „KOBIETA ! ŻYWIOŁ Barthelmess i urocza Betty Compson 

Mickiewicza 22. Nad program: Dodatek Dźwiękowy p. t. „Bernard de Pace w swym najnowszym repertuarze". 
у Początek seansów o g. 4-ej, ost. 10.30 

U
W
A
G
A
!
 

U
W
A
G
A
!
 

  

Pierwszy Dźwiękowy | DZIŚ! Ostatni dzień. Od godz. 4 do 6-ej: Balkon 60 gr., Parter 1 zł. Wielki Przebój Dźwiękowy! Śpiew, Chór. 
W rol. główn. Erich Ton Strohejm i Fay Wral. Kino-Teatr M į 

Niebywaly przepych! Wystawy 
„HKHELIOS“ a r 5 Z w e $ e n | / Początek o g. 4-ej. Ost. seans o g. 10.15 

Meble | nowoczesne Polskie Kino DZIŚ! Zupełnie nowa kopja! Nieporównane i nieśmiertelne arcydzieło w-g powieści VIKTORA HUGO p. i. i nowoczesne 

„WANDA N D Ž N c przepiękny dramat w 12 aktach. W rolach głównych: GABRIEL GABRIO, CE B= Oikin 

Wielka 30. Tel. 14-31 : Sandra Milovanowa, Jan Toulont i inni. — Dla młodzieży dozwolone: | poleca в 
Wilno, ul. Niemiecka 3, tel. 362. 

Nadeszło dużo nowości! 

  

  
  

  

      

    

  

   

   

  
  

    

  

  # # 

: sę ideałńe, słynne napoje owocowe 

Śmakosze piją tylko z nalsirowazych GUrOWEGIW Dyplomowana nauczycielka 

KE alkoholi Nektar Pomarańczowy, Alsyna,Extra AZ z długoletnią praktyką w Polsce i za- 

  

        

  

  

  

  

ini p: * icą, posiadająca uzupełniające stu- 

wyłącznego wyrobu NEKTAR" w Wilnie 4. dja teoretyczne w konserwatorjum wie- 

fabryki 53 ul. Lelewela 1|3, tel. 460. a poroakiie eo). awe FACE-A-MAIN 
1 ‚ ы oferty proszę kierować pod adresem: e ‚ 

Żądajcie wszędzie! UWAGA! Butelki korkowane spec. kronkorkami! Żądajcie wszędzie! ul. Kalwaryjska 1 m. 11 W. Hartung. LORNETKI teatralne i polowe 

2 Mikroskopy: trichinoskopy @ 
3] O Ocz: 

DZIAŁ FOTOGRAF: 
TREZTEBIYBZEYO: Ak XTNUTYYSYE КА 

FOTO-APARATY s 

Busch, Zeiss-lkon, @ 
Voigtlander i Nagel SE 

oraz wszelkie artykuły fotograficzne w największym 
wyborze. 

AUTOBUSY CIĘŻARÓWKI © 
4) KOMUNIKACJ, sDRZEWKA; 

L i KRZEWY OWOCOWE 8 
Zaaklimatyzowane, wychowane na miejscu w szkółkach. 

® 
® 
© 

3     
Nowy wielki dobry wybór 

polecają na sezon jesienny Szkółki Mazelewskie 

® 
8 

8 

Ž przy Kolonji Wileńskiej. 

8 Wilno, Zawalna 6—2. 
© 
B 

Ceny przystępne. - : DZIAt GEODEZYJNY: 
SERCE O STS ESTA 

111111111111111 11] Toodolity, 

    

UWAGA przyježdžających łalepse niwolator, 
na ll-gie TARGI PÓŁNOCNE iastrome ty asroabje, 

Só a ż A © LD ię y GEDDEZNJAE ės 
BS m LŽ . Da z rozmaitych materjałów i najlepszej waty wyrabia j & ШЁЕ_Ч_‘Ё” 

  

< SPECJALNIE ZBUDOWANY NA POLSKIE DROGI i sprzedaje po najniższych cenach 
\ NOwy Typ PIL i znana B m C h t m 

Va LEADER firma B-=CIQ anutin 
> U » WILNO, NIEMIECKA 23, firma egzystuje od r. 1890 
ŽAS NT DOSTAWA NATYCHMIASTOWA 

"° ЛАИ ALUDE, Drezn, 
TAŚMY MIERNICZE, RULETKI I RZYBORY KREŚLARSKIE 

Obstalunki są wykonywane w ciągu 24 godzin 
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у w WIELKIM WYBORZE 

& Dob6r znak it h Najstarsza firma w kraju 

DOTRZE BEZ TRUDU maszyn 5 | 
5 [ DM TRAKTORY „Munktelis* do ropy nattowej WILNO, u!. Dominikańska 17, tel. 10-58. 

r M MOTORY sa; węch m7 e OO) 
maRRl ERL IAL MOTORY amerykafskie naftowe „„Massey-Harris“ 000000000600600000000600006069 s 

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

MORRIS-COMMERCIAL WARSZAWA TWARDA 64. TEL. 311-38,39,40, 2603 МЕОСАВМЕ {:<:хс поооче wiehterie | 99090000 i 
© ® 

ki do k. 
3 J J J J BUKOWNIKI patent Rohowskiego ® > p) 

= TRIEURY do zbóż ozimych i jarych MAROTTA = SUKNO i BŁAWAT e 

GRZECHOTKI (ni ines. szuago © | © Frani ‚ © 
5 NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI MŁYNY gospodarskie „SVEA* i inne s na Powitanie Sezonu s 

E b p POLECA 2 jesienno-zimowego ° 

OoDUWie ® ® 
= ŻY 6 M U N T N AG R 0 D 2 K į ® zapraszamy Naszą Szanowną Klijentelę celem zwie Ф 
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