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i stauracja czynna będzie w salach dolnej i górnej. 
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Br W ostatnich czasach jesteśmy Świad- i dąży do zwołania jeszcze na jesieni roku 

LŽ "ami bardzo żywej i bardzo intensywnej ł bieżącego polskiego Soboru Prowincjonal- 

*  „łałalności naczelnej hierarchji Cerkwi nego. 

*rawosławnej w Polsce. | 
zuj Dobrze zazwyczaj poinformowane źró- į 

ny dła agencyjne doniosły, że metropolita į 
Djonizy osiągnął „porozumienie* w całym | gzieh że Cerkiew rosyjska, do której nale- 

DD śeregu niezwykle doniosłych spraw w or- | żała przed wojną i Cerkiew polska, prze- 
ganizacji Cerkwi polskiej, że zamierza me- ; mocą poddana Moskwie, nie miała od cza- 

tropolita Djonizy i Sobór Biskupów zwo- sów Piotra Wielkiego ustroju sobornego i 

[ÓTN( żać na jesień roku bieżącego polski Sobór | dopiero sobór moskiewski 1917—18 roku 
rmji prowincjonalny, że ta sama władza cer- | usilowal bezskutecznie wskrzesič dawny u- 

kiewna czyni starania co do powiększenia, strój Cerkwi. 
i 15 istniejącej ilości diecezyj prawosławnych w Z tym stanem rzeczy—bezsoborowości 

Polsce, że mianowała dwóch nowych arcy- | w ustroju Cerkwi—godził się dotąd me” 

„215 biskupów: grodzieńskiego i poleskiego tropolita Djonizy, pozostający u steru wła- 

— - dotąd będących biskupami, że zarządziła ! dzy cerkiewnej od pięciu lat, i dopiero te- 

+ opracowanie, w poruczonym zakresie, po-, raz zdecydował się, i to w ciągu kilku mie- 

| gzczególnym diecezjom projektu statutu; słęcy, zwołać sobór polski. 
| wewnętrznego ustroju Cerkwi w Polsce Sobór Prowincjonalny jest w ustroju 
e dtd.i td. mr najwyższą władzą: prawodawczą, 

To są sprawy z dziedziny ustroju ij sądową i kontrolującą. Zwołanie takiego 

64 organizacji Cerkwi doniosłości pierwszo-, soboru powinno zazwyczaj poprzedzać 
239 rzędnej, a zaktualizowane obecnie przez gruntowne jego przygotowanie i równie 

TT“ Głowę Cerkwi Prawosławnej w Polsce. | gruntowne opracowanie programu jego 

Istnieje też silny ruch i od dołu. Raz Prac. Tymczasem widzimy, że w życiu Cet- 
po raz dowładujemy się o rozroście prawo- | kwi polskiej jest cały szereg spraw dotąd 

l s'awja w b. Galicji, gdzie całe wsie do-, nieuregulowanych, a które mogą być wy- 
syfy niedawna unickie przechodzą na prawo-, równane drogą rozporządzeń administra- 

slawję. Nie są to sporadyczne wypadki, cyjno-kościelnych władzy cerkiewnej w poro- 

al=, jak można wnioskować, zorganizowa-, zumieniu z Rządem. Dość wymienić nie- 
921 ny ruch, poparty od góry i kierowany , ustalenie dotąd parafij na Wołyniu, tarcia 
24i przez władzę cerkiewną. j narodowościowe na tle „polityki personal- 

2 Wszystkie te objawy Świadczą wy- nej* metropolji prawosławnej i t. d. Otóż 

Taka instytucja jak Sobór Prowincjo- 
nalny jest epokomem zazwyczaj wydarze” 

niem w życiu Cerkwi wschodniej tembar- 
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) Uroczyste otwarcie Cyrku 

Pierwszor :ędne atrakcje krajowe i zagrani- walk zapaśniczych 
į czne oraz Wielki Międzynarodowy Turniej 

o mistrzostwo i nagrody 12000 zł. Na czele turnieju 3.ch asów zapaśnictwa: Aleksander 
GARKAWIENKO, Karol NOWINA-SZCZERBINSKI, Izaak HELCZER i inne, 

Szczegóły w afiszach i programach. — Początek przedstawienia o godzinie 8-ej wieczorem. 
Początek walk o godz. 10-ej wieczorem, — Bilety od 1—5 zł. w kasie cyrku. 
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Lecznica Položniczo-Ginekologiczna 
й 3 DOKTOROW : 

liecowa, Siedlisa, Gauroiskiej, Kopafio i Papa 3 

zostala 
MAŁA POHULANKA Nr 19, 

otwarta dnia 11-go sierpnia r. b. 
    

Sytuacja w Jugosławii. 
Aresztowania wśród Macedończyków 

WIEDEŃ, 16 VIII (Pat). Do dzienników wiedeńskich donoszą z Sofji, że Rada 
Ministrów na wczorajszem posiedzeniu przyjęła do wiadomości sprawozdanie mi- 

| 
! 
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nistra spraw zagr. Burowa co do demarche Anglji i Francji. 
ceptowała zachowanie się ministra spraw zagranicznych. 

Policja rozpoczęła już rewizje i perlustracje Macedończyków. Kilka osób zo- 
stało aresztowanych i odstawionych na prowincję, gdzie pozostawać będą pod su- 
rowym nadzorem policyjnym. Pomiędzy aresztowanymi znajdują się również dwaj 
wybitni działacze, których nazwiska trzymane są w tajemnicy. 

cji macedońskiej 
nia nielegalnym jej przekroczeniom. 

Poseł angielski oświadczył przy tej spo- 

Rada Ministrów ak- 

\ 

Żądanie rozwiązania organiza 
WIEDEŃ, 16.ViI (Pat). Dzienniki donoszą 

z Sofjł, że dyplomatyczni przedstawiciele Anglji i 

zawiadamia, że w okresie Targów Północnych 
i Wystawy Roln.-Przemysłowej w Wilnie Re- 

Podczas obiadów i kolacyj przygrywać będą dwa zespoły koncertowe. 
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mownie, że władze cerkiewne porzuciły Wyrównanie tych niedomagań powinno po- 
dotychczasowe bierne stanowisko w spra- Przedzić Sobór Prowincjonalny. 
wie ustroju wewnętrznego i położenia | Niewątpliwie sobór taki może stać się 
prawnego Cerkwi Prawosławnej w Polsce niezwykle pożytecznem, z punktu widzenia 
i rozpoczęły bardzo aktywną działalność. państwowego, wydarzeniem w życiu polskiej 

Aktywność tę podkreślamy z całym Cerkwi, jeżeli zdoła w odpowiednio poważ- 

Francji podję!i u rządu bułgarskiego wspólne 
kroki, w sprawie rozwiązania organizacji mace- 
cońskiej. Mocarstwa zalecają rządowi bułgarskie- 
mu, aby wystącił przeciwko tej organizacji przy 
użyciu wszystkich rozporządzalnych środków, za- 
nim ta organizacją znowu się nie wzmocni. Nota 
domsga się aresztowania przywódców organizacji 
macedońskiej i udziela rad rządowi bułgarskiemu, 

sobności, że rząd angielski uniemożliwi dojście i 
do skutku pożyczki dla Bułgarji w tym wypadku, 
gdyby rząd bułgarski nie wystąpił szybko i zde- 
cydowanie przeciwko organizacji macedońskiej, 
Zwraca uwagę fakt, że Włochy nie przyłączyły 
się do tego kroku francusko - angielskiego. 

Prasa bułgarska zaznacza, że w razie wy- 
stąpienia rządu bułgarskiego przeciwko organi- 

\ 4 
21: 

naciskiem, gdyż wykazany przez władze 

cerkiewne pośpiech rażąco odbija od do- 

tychczasowej bierności w tych sprawach 

szy hjerarchji cerkiewnej. 

| Dość powiedzieć, że najbardziej zaog- 

num nione doniedawna sprawy jak stosunki 

wzajemne Ukraińców wyznania prawosław- 
а nego i metropolity pozostawiały bardzo 

wiele do życzenia i istniejący na tem tle 

A antagonizm bynajmniej nie pochodził ze 
„7x strony wyłącznie ukraińskiej. A teraz na- 
m.. gle władze cerkiewne rozgłaszają urbi et 

21!  orbi, że pomiędzy przedstawicielami ludnoś* 
ci ukraińskiej, nie wyłączając najbardziej 
radykalnych w poglądach na ustrój odręb- 

ny cerkwi ukraińskiej w Polsce, a metro- 
politą osiągnięto całkowite porozumienie, 
a co więcej, ludność ukraińska nietylko 
rzekomo nie żąda już biskupa — Ukraiń- 

ca na Wołyniu, ale prosi metropolitę Djoni- 
zego o zachowanie dla niego diecezji wo* 
łyńskiej. jakże ciekawe byłyby kulisy tej 
nagle zainscenizowanej zmiany poglądów i 
nastrojów. 

A oto inny przykład nagłego zwrotu. 
Przez sześć zgórą lat hjerarchja cerkiewna 

rządziła autokratycznie Cerkwią Prawosław- 

mą w Polsce, wzorując się na synodalno- 

konsystorskim ustroju Cerkwi w Rosji—aż 

ca. 

Le- 
ej. 

nej- atmosferze uregulować ustrój wewnętrz- 

ny Cerkwi. Zawsze twierdzić będziemy, że 

jsobór taki może dodatnio wpłynąć na 

uregulowanie ostateczne tak szeroko poru- 

szanej I dyskutowanej, z punktu widzenia 

prawnego i kanonicznego, sprawy autoke- 

falji polskiej. Zapewne z punktu widzenia 

państwowego i cerkiewnego jest ta sprawa 

uregulowana i nie może podlegać dyskusji. 

Jednakowoż uchwała soboru zamknęłaby 
mcżliwość takiej dyskusji ze strony wro- 
gów autokefalji polskiej. 

Pośpiech w pracy nad zwołaniem so- 

boru i opracowaaiem statutu nie jest ni- 
czem uzasadniony. Są toljsprawy, które 

wymagają głębokiego opracowania i wpłyną 

decydująco na położenie Cerkwl w Polsce. 

Gruntowne studja historyczne i wyczucie 

tradycyjnych form i zwyczajów Cerkwi Grec- 
ko-Wschodniej w Kzeczypospolitej przed- 

rozbiorowej powinny cechować pracę, zwią” 
zaną z temi zagadnieniami. Stąd pośpiech 

władzy cerkiewnej nie jest zrozumiały. 

Wszystkie poruszone tu zagadnienia 

z życia Cerkwi Prawosławnej w Polsce po: 

siadają duże znaczenie dla państwa i po- 

winny być realizowane przy najbliższem za- 
interesowaniu odpowiednich czynników pań- 

stwowych. Skądinąd wiemy, że w czasach   "tu nagle dowiadujemy się, że metropolita ostatnich władze państwowe dokonały sze- 

aby porozumiał się z rządem jugosłowiańskim co, 
do skutecznej obrony granicy, celem zapobieże- 

Po ratyfikacji traktatu nettuńskiego — mani- 
festacja. 

2... RZYM. 14. VIII, (Pat.). Agencja Stefaniego donosi, że grupa młodzieży jugosławiańskiej w 
Splinie urządziła wrogą manifestację pz kawiarnią, gdzie znajdowali się konsul i wice-konsul 
włoski. Jeden z manifestantów rzucił krzesło, raniąc lekko wice-konsula w ramię. Poseł włoski w 
Biełogrodzie otrzymał polecenie przedstawienia formalnego protestu i żądania zado ść uczynkeniz. 

Trocki w Berlinie? 

zacji macedońskiej mogłaby wybuchnąć w Bułgarji 
wojna domowa. 
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Dzień polityczny 
P. minister Komunikacji inżynier A/- 

jons Kiihn wyjedzie dnia 17-go b.m. na dwu- 
dniową podróż inspekcyjną do Wilna w 
towarzystwie dyrektora departamentu bu- 
dowlanego Ministerstwa Komunikacji Cie: 
chanowieckiego i sekretarza osobistego Ro - 
żałowskiego. P. minister dokona inspekcji 
całego okręgu wileńskiej dyrekcji P. K. P. 
wraz ze stacjami granicznemi polsko - so- 
wieckiemi, zwiedzi główną stację graniczną 
Stołpce, przez którą przechodzą pociągi 
międzynarodowe, łączące zachód z Dale- 
kim Wschodem, P. minister wyjedzie z 
powrotem do Warszawy z niedzielę daia 
19 go b. m. 

Jak się dowiadujemy w Wileńskiej. 

Dyrekcji Kolei Państwowych p. minister 

Komunikacji inżynier Kihn wyjedzie z 

Warszawy dnia 17-go b..m. specjalnym po- 

ciągiem o godzie 8 min. 30 rano, zatrzy- 
ma się w Łapach, by odbyć inspekcję tam- 

tejszych wielkich warsztatów kolejowych, 

następnie podąży przez Białystok, Grodno 

do Wilna, gdzie spodziewany jest w piątek 
wieczorem o godz. 19-tej. 

W sobotę dnia 18-go b. m. p. Mini- 

ster Kuhn weźmie udział w otwarciu Tar- 
gów Północnych, i w ciągu tego dnia od- 

będzie konferencję w Dyrekcji Kolei Pań- 
stwowych, poczem w nocy z soboty na 
niedzielę wyjedzie do Stołpców. Dałsza pod- 
róż inspekcyjna p. ministra pójdzie ze 
Stołpców przez Baranowicze, Łuniniec i 
Pińsk do Brześcia. W nocy z niedzieli na 
poniedziałek odbędzie p. minister podróż 
powrotną do Warszawy. 

Onegdaj odbyło się w Warszawie 
końcowe posiedzenie Kongresu Prawa Mię- 

; dzynarodowego. Posiedzenie uwieńczyło ty- 
dzień prac wielkiej liczby delegatów zagra- 
nicznych i polskich, pośród których należy 
wymienić przedewszystkiem profesorów: 
Makowskiego, Babińskiego, Cybichowskie- 
go, Konica i Rappaporta. Ostatnią Sesja 
objęła sprawozćanie sekcji ekstradycji, 
prawa wojny, konfliktów prawnych, zaka 
zanego handlu, arbtrażu handlowego, ko- 
dyfikacji, znaków ochronnych, prawa lot- 
niczego i t. d. Na przyszły rok wpłynęło 
dodatkowo zaproszenie odbycia kongresy 
w Hiszparji. Ž 

Do Krakowa przybyta wycieczka wyż- 
szych oficerów szkoły sztabu generalnego 
armji rumuńskiej. W _ wycieczce bierze 
udział kilkunastu wojskowych, którzy w to- 
warzystwie oficerów zwiedzą zabytki Kra-     BERLIN, 16.VIII.(Pat). W związku z doniesieniem jednej z tutejszych agent.vi 

prasowych o przybyciu Trockiego do Berlina, korespondent berliūski „Chicago 
Tribune" potwierdza, że wczoraj widział i poznał Trockiego w Berlinie w chwili, 
kiedy tenże wsiadał do zakrytego samochodu. Korespondent dowiaduje się, że Tro- 
cki wyjechał do Niemiec z wiedzą i zezwoleniem władz sowieckich i ma zamiar 
zająć się tu swojemi pracami publicystycznemi. 

Przed wyjazdem jednak musiał złożyć uroczyste przyrzeczenie, że nie będzie 
podejmował zagranicą żadnej akcji, skierowanej przeciwko Sowietom. 

Polska Agencja Telegr. nie otrzymała potwierdzenia tej wiadomości, 
BERLIN. 16.VIII. (Pat). Jak należało przewidywać sensacyjna wiadomość o rzekomym pobycie 

Trockiego w Niemczech, którą rozpowszechnił dziennik „Chicago Tribune* okazała się czczym wy- 
mysłem, co stwierdza oficjalny komunikst tutejszej ambasady sowieckiej, pokreślający jak naidobit: 
niej, że Trocki znajduje się nadal na wygnaniu w środkowej Azji. Znamiennem jest, że mimo roz- 
powszechnienia tej wiadomości, żadne z poważniejszych pism berlińskich wiadomości tej nie zamie- 
Ściło, natomiast, podały ją nic nie znaczące pisemka nacjonalistyczne. 

czas, wyznaczony przez hjerarchję cerkiew- 
ną na opracowanie zagadnień ustrojowych 
Cerkwi, nie odbije się ujemnie na tej pra- 

łożenia prawnego jej w państwie. Jeżelil cy ze szkodą dla państwa i Cerkwi. W 
obecna akcja czynników kierowniczych | przeciwnym wypadku akcja ta bylaby bez- 
Cerkwi idzie po linji ustalonych dezydera- | owocną i zwiększałaby tylko dezorganizację 

1 

regu posunięć w sprawie Cerkwi polskiej, 
zmierzających do przyśpieszenia . ureguło- 

wania ustroju wewnętrznego Cerkwi i po-   

kowa. Goście zabawią w Krakowie 2 dni, 
w clągu których zwiedzą również $aliny 
w Wieliczce. ‚ 

Towarzystwo polsko-węgierskie w Bu- 
dapeszcie zorganizowało w szeregu miej- 
scowości obchody z okazji 8-2j rocznicy 
bitwy pod Warszawą. Towarzystwo uchwa- 
liło wysłać depeszę do Marszałka Pilsud- 
skiego z wyrazami hołdu. 

Dnia 14-g0 b. m. zsstęsujący bawią- 
cego na urlopie prezesa Rady Ministrów — 
ministvr Moraczewski wyjechał na urlop 
wypoczynkowy, funkcje zaś premjera prze- 
kazał ministrowi Skarbu, Gabrjełowi Cze 
<chowiczowi. 

* 

We wszystkich ministerstwach wr. 5 kowa S nad zestawieniem budżetów k B 1928/29. Ministerstwo Skarbu zażądało od posz- czególnych ministerstw przedłożenia choćby ry- czałtowych sum budżetowych do końca bieżące- go trgodnia, tak, aby w c'ągu następnych kilku         tów Rządu—oczekiwać należy, że krótki| Cerkwi polskiej. Wik. 
AE było zestawić budżet dla całego pan- 

 



Woldemaras 

  

  

KURJER WILERSKI 

zdjął maskę. 
Manjackie przewidywania kowieńskiego polityka. 

Huggenbergowski „Dęr Tag" ogłasza 
wywiad swego specjalnego korespondenta 
z premierem litewskim  Woldemarasem na 
temat współpracy między Niemcami a Lit- 
wą w Sprawach polityki wschodniej. 

Woldemaras zaznaczył na wstępie 
swego wywiadu,że „granice Polski nie zo- 
stały jeszcze ostatecznie ustalone" i „że 
istnieją w dalszym ciągu polityczne zagad- 
nienia, których załatwienia nie można Żad- 
ną miarą osiągnąć przez stosowanie pol- 
skiego systemu, polegającego na stwarza- 
niu korytarzy”. Korytarz pomorski i litew- 
ski muszą—zdaniem Woldemarasa—zniknąć 
lub też ulec rczszerzeniu. Zadaniem ich 
miało być ułatwienie Polsce zawładnięcia 
dalszemi obszarami jak p. p. Prusami 
Wschodnlemi, 

W Polsce uprawiano od samego po- 
czątku tego rodzaju politykę aneksyiną. 
Marszałek Piłsudski—powiedział Woldema- 
ras dalej niemieckiemu dziennikarzowi — 
jest zwolennikiem rozszerzenia granic obec- 
nych Polski, i w tym celu przedsięwziął w 
roku 1920 wyprawę na Kijów. „Zmiana 
konstytucji ma uczynić z Polski państwo 
federalistyczne”, 

Stoimy—oświadcza Woldemaras—wo- 
bec następującego zagadnienia: Polska 
większa lub mniejsza, gdyż w tej formie, 
jak obecnie, nie może ona bezwarunkowo 
pozostać w przyszłości, a o zmianie рай- 
stwa polskiego na państwo związkowe nie 
ma mowy, ponieważ konieczna byłaby do 
tego zgoda zainteresowanych narodów. O 
ile zaś chodzi o Litwę i Ukrainę, to nie 
zgodzą się one nigdy należeć do takiego 
państwa, zastosowanie zaś przymusu, ce- 
lem połączenia Polski z Litwą unją, mogło- 
by tylko poróżnić Polskę ze wszystkimi 
jej sąsiadami. 

Moskwa wie również o tem, jakie 
niebezpieczeństwo zagraża jej w razie za- 
jęcia Litwy przez Polskę. Ze strony pol- 
skiej oświadczono wreszcie, że granice pol- 
sko-lotewskie nie zostały jeszcze ustalone. 

Polska spodziewa się, że uda się jej 
w przyszłości zagarnąć Dynaburg. Prusom 
Wschodnim również zagrażałoby niebezpie- 
czeństwo z chwilą, gdy wojska polskie 
wkroczyłyby na terytorium Litwy, wówczas 
musiałyby one podzielić los państwa litew- 
skiego. ь 

Z samej więc natury rzeczy wynika 
konieczność Ścisłej współpracy politycznej 
między Niemcami a Litwą. * 

W dziedzinie gospodarczej nie istnieją 
większe przeszkody, ponieważ oba krzje 
wzajemnie się dopełniają. To są fakty, 
które pozostaną niezmienione, bez względu 
na to, jak się O nich myśli. Załatwienie 
kwestji wileńskiej—wywodził Woldemaras— 
możliwe jest tylio w związku z załatwie” 
niem innych zsgadnień wschodnich. W 
sprawie tej wchodzi w rachubę pozatem 
również interes Niemiec i Sowietów. 

Wogóle — zdaniem Woldemarasa — 
kwestja wileńska nie może być w obecnej 
chwili załatwiona, ponieważ nie dojrzała 
jeszcze w dostatecznej mierze i dlatego w 
Lidze Narodów -może znaleźć co najwyżej 
rozwiązanie werbalne, nie zaś realne. 

W dalszym ciągu podkreślił Wolde- 
maras, że nie wierzy w to, ażeby Polska 
miała dążyć do uzyskania swobody działa- 
nia w stosunku do Litwy, gdyż wojna pol- 
sko-litewska nie dałaby się zlokalizować i 
wywołałaby dalsze konflikty zbrojne. Z 
drugiej strony nie da się pomyśleć, ażeby 
Polska podpisywała jedną ręką pakt pzre- 
ciw wojnie i miała się przygotowywać do 
zadania drugą ręką ciosu państwu litew- 
skiemu. 

Co do polityki angielskiej Woldema- 
ras oświadczył, że stanowisko Anglji w 
sprawach wschodnich nie może być utoż- 
samiane. ze stanowiskiem Niemiec, pozatem 
nie wierzy оп w pogłoski o angielskiej 
polityce okrążania. Próba wywarcia na- 
cisku na Litwę miałaby wątpliwe znaczenie. 

Tak samo Francja nie może tu wiele 
uczynić. Traktat sojuszniczy polsko-fran- 

cuski zawiera postanowienie, że oba pań-. 
stwa będą prowadziły tę samą politykę w 

kwestji wschodniej i środkowej Europy. 
Jeżeliby Francja miała przedsiębrać 

jakiś krok, to mógłby on mieć tylko takie 
Same znaczenie, jakie posiada wystąpienie 
ze strony Polski. 

Na zapytanie korespondenta, czy rząd 

litewski zgadza się ra propozycję polską, 

ażeby rokowania polsko-litewskie zostały 

wznowione w dniu 30 b. m. -w Genewie, 

Woldemaras wskazał na to, że propozycja 

polska nie jest podpisana przez ministra 

Zaleskiego a równocześnie zauważył, że 

nawet wtedy gdyby minister Zaleski pod- 

pisał tę propozycję, Litwa nie mogłaby 

przyjąć jej w obecnej formie, poniewałnie 

możliwe jest prowadzenie równoczesnie 

dwu rokowań w Genewie, a misnowicie 
narad związanych z sesją genewską Ligi 
Narodów oraz korferencji polsko-litewskiej ”. 

Do tych manjackich womysłów ko- 
wieńskiego polityka powrócimy w jednym 

z następnych artykułów (Red.) 

  

1 pobyla p. wojewody Raczkiewicza w 
Warszawie. 

(Tel. od wł. kor. z Warszawy). 

W Warszawie bawi wojeweda wilefi- 
ski pan Włądysław Raczkiewicz. Pobyt je- 
go w sprawach służbowych potrwa 1 
dzień. Wczoraj wojewoda Raczkiewicz zo- 
stał przyjęty przez zastępującego premjera 
ministrów Czechowicza i podsekretarza 
Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych 
Jaroszyńskiego. 

Legia inwalidów u p. Marszałkowej. 
Nawiązując do notatki zamieszczonej 

w niedzielnym numerze naszego pisma ko- 
munikujemy, že Pani Marszałkowa Piłsud- 
ska w imieniu chwilowo niedysponowane- 
go z powodu przemęczenia uroczystościa- 
mi legjonowemi Pana Marszałka przyjęła 
na audjencji delegację Legli Inwalidów .Wojsk 
Polskich w osobach Prezesa Zarządu Głó- 
wnege Dr. M. T. Nittmana i Prezesa Od- 
działu Wileńskiego majora E Kozłowskiego. 

Delegacja w imieniu Legji Inwalidów 
Wojsk Polskich złożyła na ręce Pani Mar- 
szałkowej hołd dla Pana Marszałka oraz 
wręczyła artystycznie wykonaną z bronzu 
płaskorzeźbę przedstawiającą popiersie Mar 
szałka Piłsudskiego z napisem „Ukochane- 
mu Komendantowi w dniu Vil Zjazdu 
Legjonistów — Legja Inwalidów Wojsk 
Polskich. Wilno dnia 12. VIII. 1928 r.* 

Pani Marszałkowa okazała żywe za* 
interesowanie sprawami inwalidów Wojsk 
Polskich i po przeszło godzinnej rozmo- 
wie, w czasie której delegacja przedstawiła 
szereg dezyderatów mających na celu zła* 
godzenie dolegliwości bytu inwalidów Wojsk 
Polskich, przyrzekła dołożyć wszelkich sta- 
rań, by ulżyć doli polskiego inwalidy. 

Prezes tw. Legjonistów uległ wypadkowi 
samochodowemu. 

Dyrektor Departamentu Służby, pre- 
zes Związku Legjonistów, dr. Piestrzyński 
w drodze powrotnej z uroczystości legjo- 
nistów w Wilnie uległ wypadkowi samo- 
chodowemu pod Lidą. Przy wymijaniu fur- 
mauki samochód zjechał z drogi i wywró- 
cił się. 

Dyrektor Piestrzyński doznał uszko- 
dzenia kolana. Skutkiem krwawego wysią- 
ku w kolanie, będzie on musiał przejść 
długą kurację. 

Dr. S. Margolis 
roentgenolog 

powrócił. 
Wileńska 39 (róg Mostowej) tel. 9-20. 
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gę delegatów. 

tewskiej. 

stępca przewodniczącego delegacji polskiej, 

ministra Zaleskiego. 

no za pozbawione podstaw. 

pod adresem Polski. 

dzielić pozwolenia na wyjazd do Wilna. 

z takim spokojem. 

groźby, skierowanej przeciwko Litwie. 

tych ponownie zapanowało uspokojenie. 

WIEDEŃ 16. Vill. P A. T. „Neue 
Freu Presse" poświęca artykuł wstęp- 
ny konfliktowi polsko-litewskiemu. Dzien- 
nik wiedeński przypomina scenę, która się 
rozegrała w grudniu ub. roku w Genewie 
między Marszałkiem Piłsudskim, a Wolde- 
marasem, gdy na zapytanie Marszałka: 
„Pokój czy wojna* odpowiedział Wolde- 
maras: „Pokój ”. 

W myśl tego przyjęto jednomyślnie 
rezolucję Ligi Narodów polecającą obu* 
stronne podjęcie bezpośrednich rokowań. 
Od tego czasu upłynęły trzy kwartały, a 
rokowania nie dają żadnych rezultatów. 
To co było przedtem przeszkodą do poro- 
zumienia jest i nadal przeszkodą. Litwa 
nie chce się zrzec Wilna i w rokowaniach 
z delegacją polską wraca ustawicznie do 
tego samego punktu. 

Wobec tego zrozumisiem jest, że 
Polska musiała odpowiedzieć na manifes- 
tacje litewskie. W związku z tem dziennik 
omawia niedzielną manifestację polską w 
Wilnie i podkreśla fakt, że tak Marszałek 

Dokola zatargu polsko-lit. 
Tekst noty litewskiej. 

Rząd polski przygotowuje odpowiedž. 
Dziš Ministerstwo Spraw Zagranicznych otrzymalo tekst odpowiedzi Woldemarasa 

na propozycję Polski odbycia konferencji polsko-litewskiej w dniu 20 b. m. w Genewie. 

Odpowiedź Litwy odrzuca propozycję Polski pod tym pozorem, że w tym czasie 
zaczną się na terenie Genewy prace Ligi Narodów, które muszą pochłaniać całą uwa- 

Jak się dowiadujemy Ministerstwo Spraw Zagranicznych natychmiast po otrzyma- 
niu tekstu odpowiedzi Woldemarasa przystąsiło do pracy nad odpowiedzią rządu pol- 

skiego, która w ciągu najbliższych dni zostanie zakomunikowana Woldemaraso i. 
W związku z tem jutro minister Zaleski będzie przyjęty przez Marszałka Piłsudskiego. 
Konferencja Marszałka z ministrem Zaleskim poświęcona będzie sytuacji polsko-li- 

Koła polityczne w Warszawie nową notę litewską przyjęły jako nowy wykręt 
Woldemarasa, ponieważ Woldemaras w tej nocie czyni zarzuty, że ostatnia nota pol- 
ska podpisana jest n'e przez ministra Zaleskiego, lecz przez naczelnika Wydziału 

Wschodniego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, pana Hołówkę. 

W kołach politycznych w Warszawie zwrócono uwagę, że zarzut ten nie wytrzy- 
muje żadnej krytyki, gdyż pan Hołówko, odczytując notę polską, występował jsko za- 

a pozatem działał on, na wyraźne zlecenie 

Nowy popis Woldemarasa. 
GENEWA 16.VIII. (Pat). Sekretarz generalny Ligi Nar. otrzymał od premje- 

ra lit. Woldemarasa mapę granicy polsko-litewskiej z wskazaniem miejsca postoju 
wojsk polskich (? Red.). Przesyłka ta nosi datę 8 sierpnia, jest więc tylko о 2 
dni późniejsza od daty listu sekretarza generalnego do Woldemarasa oraz człon- 
ków Rady Ligi Nar., w którym to liście wystąpienie Woldemarasa z 23 lipca uzna- 

Dzisiaj otrzymano w Genewie wiadomość kolportowaną przez prasę © nega- 
tywnej odpowiedzi Woldemarasa na propozycję polską odbycia konferencji polsko- 
litewskiej w Genewie w dniu 30 bm. Oba powyższe fakty oceniane są powszech- 
nie jako dowód nieustępliwości Woldemarasa i braku chęci z jego strony podpo- 
rządkowania się rezolucji Rady Ligi Nar. 

Echa pobytu dziennikarzy litewskich w Wilnie. 
KOWNO, 16, 8, (ATE.) Pisma litewskie pełne są bezsensownych 'insynuacyj 

Jak donoszą dzienniki 
chwili nie chciał pozwolić dziennikarzom litewskim na wyjazd do Wilna i dopiero w 
przededniu zjazdu w Wilnie Woldemaras doszedł do przekonania, że wyjazd dzienni- 
karzy litewskich do Wilna może być wyzyskany jako propaganda anutypolska. Tem 
tłumaczą, że dopiero w ostatniej chwili i nieoczekiwanie Woldemaras zdecydował u- 

% 10 grudnia 1927 r. 

litewskie — Woldemaras do ostatniej 

Jak twierdzi korespondent „Siegodnia” odjazd dziennikarzy nastąpił tak szybko, 
że niektórzy z nich nie zdążyli nawet zabrać ze sobą pieniędzy. 

W Kownie uspokojenie. 
GDAŃSK, 16.VIII. (Pat). Z Kowna donoszą: Organ rządowy „Lietuvos Aidas* 

omawia w dłuższym artykule ponownie mowę Marszałka Piłsudskiego, wygłoszoną 
w Wilnie. Dziennik Kowieński wyraża zdziwienie, 

Dziennik dopatruje się w ostatnim ustępie mowy p. Marszałka, 
w.którym mówił on o legjonistach jako o zwycięscach, którzy wkroczyli do Wilna, 

iż zjazd przyjął mowę Marszałka 

Jak jednak donoszą z Kowna do pism tutejszych, tego rodzaju interpretacja mo- 
wy Marszałka Piłsudskiego i nadawanie jej charakteru jakiejś politycznej akcji skiero- 
wanej przeciwko Litwie nie jest podzielana w kołach rządowych litewskich. W kołach 

Głos wiedeński o kenflikcie pol.-lit. 
Piłsudski jak i inni mówcy wśród ogól- 
nego entuzjazmu zaznaczyli, że Wilno jest 
polskie i pozostanie polskie. Woldemaras 
nie chce się zgodzić na uznanie status quo 
i odrzucił propozycję polską, by rokowa- 
nia polsko litewskie odbyły się w Gene- 
wie. Sprawozdawca Ligi Narodów przed- 
stawiciel Holandji nie będzie też miał nic 
zakomunikować Radzie Ligi Narodów, jako 
że rokowania pozostały dotychczas bez 
skutku. 

Co na to uczyni Liga Narodów? 
Kwestja jest bardzo drażliwa i omó- 

wienie jej zajmie niewątpliwie dużo  miej- 
sca w obradach genewskich. Byłoby wiel- 
kim błędem, gdyby sądzono, że spór pół- 
nocno-wschodni jest dla zachodniej Euro- 
py małoważny. Byłoby to polityką zgubną, 
gdyby Liga Narodów nie uczyniła wszyst- 
kiego co możliwe, aby znaleść wyjście, 
albowiem w Europie może dojść łatwo do 
burzy, która zmieni się w ogólno-europej- 
ski orkan. 

Nr. 186 (1233) 

1 liwy Bowieńskiej. 
Nadzwyczajne posiedzenie Rady 

Ministrów w Kownie. 
Jak donoszą z Kowna, w dniu 22-go 

b. m. odbędzie się tam nadzwyczajne po- 
siedzenie Rady Ministrów, na którem Wol- 
demaras złoży sprawozdanie z sytuacji 
międzynarodowej, zreferuje sprawę zatargu 
polsko-litewskiego i omówi horoskopy Lit- 
wy na wrześniowej sesji Ligi Narodów. 

$ Państw Bafygkich. 
Min. Spr. Zagr. Estonji w Rydze. 

RYGA, 168. (Ate). 16-g0 b. m. przy- 
był do Rygi Minister Spraw Zagranicznych 
Estonji Rebane w towarzystwie małżonki i 
Dyrektora Departamentu Politycznego Lep- 
ika. 

у Minister Rebane jest gościem Mini- 
stra Ballodzisa, z którym odbędzie konfe- 
rencję w sprawie zagadnień wysuniętych na 

porządku obrad Zgromadzenia Ligi Naro- 
dów, a także w sprawie paktu Kelloga i 
wyjaśnienia stosunków . ekonomicznych 
Łotwy i Estonii. 

Minister Rebane udzielił wywiadu 
przedstawicielom prasy, oświadczając, że 
Estonja będzie występowała solidarnie z 
Łotwą we wszystkich sprawach, stojących 

na porządku obrad zgromadzenia Ligi Na- 
rodów. 

Oświadczenie to jest tem znamien- 
niejsze, że, jak wiadomo, delegacja łotewska 
ma na Zgromadzeniu Ligi Narodów роги- 
szyć sprawę Odkrycia kolei libawsko-rom- 
neńskiej oraz sprawę związku państw bał- 
tyckich. Minister Rebane oświadczył, że 
Estonja stale dąży do zgromadzenia państw 
Bałtyckich. Spotykając na powyższej dro- 
dze cały szereg trudności w sprawie kon- 
fliktu polsko-litewskiego. Estonja podobnie 
jak Łotwa zachowuje pełną neutralność. 

Minister Rebane wyraził nadzieję, że 
sprawa koniliktu polsko litewskiego będzie 
ostatecznie pomyślnie załatwiora. 

RYGA, 16.VIII. (Pat). Dziś do Rygi 
przybył estoński minister spraw zagranicz- 
nych Rebane w towarzystwie dyrektora de- 
pariamentu politycznego Leppika i swojej 
małżonki. Natychmiast po przybyciu do 

Rygi p. Rebane z małżonką udali się na 
wybrzeże morskie do willi ministra spraw 
zagranicznych Łotwy Balodisa, którego bę- 
dą gośćmi. W dniu dzisiejszym odbyły się 

pierwsze narady między obu ministrami. 

Omawiane były następujące sprawy: 1) 

uzgodnienia akcji obu państw na Zgroma- 
dzeniu Ligi Narodów, 2) stosunek do paktu 
Kelloga i 3)sprawa zawarcia traktatu arbi- 
trażowego ze Stanami Zjednoczonemi. 

Co do punktu pierwszego osiągnięto 
zupsłną zgodność zapatrywań, przyczem 
szczególną uwagę zwrócono ma kwestie 
bezpieczeństwa rozbrojenia i arbitrażu. Co 

do drugiego punktu postanowiono przyłą- 

czyć się zasadniczo do paktu Kel'oza i 

przedsięwziąć niezbędne kroki dla wprowa- 
dzenia tej decyzji w życie. 
wreszcie wystąpić zgodnie w sprawie za- 
warcia traktatu arbitrażowego ze Stanami 
Zjednoczonemi. Jutro narady obu mini- 
strów będą kontynuowane. Rebane zabawi 
na Łotwie do niedzieli. 

Kronika telegraficzna. 
= Pogrzeb zmarłego b. księcia Frydery- 

ka Badeńskiego odbył się wczoraj w Karlsruhe. 
| | = Zjazd nacjonalistów chińskich w Nanki- 

nie zakończył się wczoraj. Najważniejszą uchwa- 
łą zjazdu jest wniosek domagający się zwołania 
zgromadzenia narodowego chińskiego w dniu 1 
stycznia 1929 roku. W zgromadzeniu tem mają 

* m Lotnik niemiecki Martens rozpoczął na 
awjonetce francuskiej lot propagandowy dokoła 
Europy. > 

= Lord Cushendune w zastępstwie Cham- 
berlaina podpisać ma traktat potępiający wojnę. 

Śściła Paryż, wyrażając pod adresem ludności i 
władz miasta Paryża szczere podziękowanie za 

zyjazne przyjęcie. Delegacja zaprosiła do Ber- 
ina studeptówkfrancusk ich. 

IM. lyrzyska Olimpijskie. 
Suk:esy naszych szermierzy, jeźdźców, 

i wioślarzye=s'art bokserów, kolarzy, pł:- 

waków i żeglarzy — pokaz gimnastyczny 

sokołów. į 

Amsterdam w sierpniu. 

Wielkie święto lekkiej atletyki minęło, 
pozostawiając po sobie niezapomniane wra- 
żenia wśród wielotysięcznych widzów, któ- 
rzy mieli możność oglądania naocznie tych 
największych w dziejach sportu igrzysk. 

Zaabsorbowani dotąd tygodniem lek- 
koatletycznym mniej mogliśmy poświęcać 

uwagi i czasu innym dzialom sportu, to 
też gdy tylko lekkoatleci zeszli z areny, 
wówczas dopiero zaczęliśmy odwiedzać in- 
ne imprezy sportowe, rozgrywane w 
różnych punktach miasta olimpijskiego. 

Z imprez tych najwięcej emocji i wra- 
żeń dała nam szermierka z racji wybitnego 
udziału w niej polskich szermierzy. 

Jak gdyby przeczuwając, że walka bę- 
dzie zacięta i że nasi reprezentanci potrze- 
bują przyjaznej i serdecznej atmosfery ro- 
daków zebraliśmy się niezwykle licznie w 
pięknym pawilon'e szermierczym, wybudo- 
wanym specjalnie z okazji igrzysk przez 
komitet holenderski. 

W pawilonie tym odbywały się spot- 
kania kilku nmaroców jedu.ocześnie na 5 
znakomicie urządżonych planszach. 

Polska drużyna szermiercza (szablo- 
wa) w składzie: 

Friedrich, Laskowski, Segda Pape'e 
miała w swojej grupie walczyć z Anglika- 
mi, Amerykanami, Belgami i Włochami i 
dopiero po ewentualnem uporaniu się z 
tymi przeciwnikami, mogła się zakwalifiko- 
iwać do dalszych spotkań. 

Szanse nasze, musimy to zgóry stwier- 
dzić, były minimalne, jeżeli brać pod uwagę 
klasę przeciwników i teoretyczne oblicze- 
nia sił. 

Wszak 4 lata temu Ameryka wygrała 
z naszą drużyną szablową w stosunku 11:4, 
a Holandja pokonała nas w stosunku 11:0. 

„Wprawdzie i my poczyniliśmy od 
tego czasu postępy, ale przeciwnicy na- 
si również nie próżnowali”,—tak oto rozu- 
mowali ci, którym nawet na myśł nie przy- 
chodziło, aby Polska mogła znaleźć się 
wśród finalistów. 

Rzeczywistość zadała kłam wszelkim 
przypuszczeniom i horoskopom. 

Polacy bili się tak dobrze, że według 
zgodnej opinji międzynarodowych sędziów 
słusznie należy im się miano 3-ej zkolei 
po Węgrach i Włochach najlepszej drużyny 
szermierczej Świata (w szabli). 

Już pierwsze spotkanie z Anglją za- 
kończone naszem zwycięstwem w stosun- 
ku 11:5 było wielką niespodzianką dla wi- 
downi, przepełnionej w większości zwolen- 
nikami synów Albionu, a gdy zkolei Ame- 

į rykanie ulegli nam 9:7 zainteresowanie się 
naszą ekipą szermierczą zaczęło wzrastać. 

Walka z Amerykanami była tak emo- 
cjonująca jak żadna inna potem, za wyjąt- 
= może późniejszego spotkania z Niem- 
cami.   

Wpatrzeni w błysk polskiej szabli by- 
liśmy sercem i duszą z naszymi szermie- 
rzami, zaognialiśmy ich i podniecali do 
walki i zwycięstw. 

To samo zresztą Czynili po drugiej 
stronie planszy Amerykanie (Amerykanki), 
na twarzach których malowały się na zmia- 
nę: raz objawy radości, to znów objawy 
zwątpienia i rozczarowania. 

Napięcie nerwowe wśród widzów 
osiągnęło swój punkt kulminacyjny pod- 
czas walki Papóego z Huffmanem. W razie 
wygranej Amerykanina zrównalibyśmy się 
wprawdzie z Ameryką na punkty (8:8) 
jednak lepszy stosunek touchó u naszych 
przeciwników oddałby w ich ręce zwy- 
cięstwo. 

Od jednego touchóć Papćego zawisł 
los dalszego turnieju, to też gdy superar- 
biter zapowiedzizł głośno: touchć a gau- 
che (tusz na lewo) zerwała się wśród nas 
tak spontaniczna burza oklasków i okrzy- 
ków, jakiej dawno podczas walk szermier- 
czych nie słyszano. Wygraliśmy. 

Rubikon został przekroczony. „Teraz 
należało rozprawić się jeszcze z Belgią i 
Holandją. 

Od wyniku tych spotkań zależało na- 
sze wejście do finału. 

Zwyciężyliśmy pewnie Belgję 9:7 a 
Holandję 9:4 i nic już nie stało na prze- 
szkodzie, aby walczyć © 3 miejsce z groźną 
drużyną niemiecką. 

Rezerwując swoje Siły na decydujące 
spotkanie z Niemcami umyślnie osłabia- 
my drużynę w meczu Polska — Węgry 
(14:2 dla Węgrów) wstawiając rezerwo-     

wych szermierzy i dając odpoczynek Pa- 
pćemu i Friedrichowi. To samo zresztą ro- 
bią i Niemcy. którzy wyraźnie oszczędzają 
się podczas swego spotkania z Włochami. 

Nadeszła wreszcie decydująca chwila. 
Na pierwszy zaraz ogień idzie Frie- 

drich i Casmir mistrz Niemiec i jeden z 
najwybitniejszych szermierzy, świata. Fried- 
rich wygrywa 5:2. Dobry początek zro- 
biony. 

"_ Walki dalsze odbywają się ze zmien- 
nem szczęściem, ale naogół prowadzenie 
spoczywa w naszych rękach. 

Wśród Niemców nastrój klęski. Po 
naszej stronie pewność zwycięstwa wzrasta. 

Ilością tuszów górujemy nad Niem- 
cami, więc nawet ewentualne wyrównanie 
z ich strony nie może nam już wydrzeć 
zwycięstwa. 

Zwycięska walka Małeckiego z Thom- 
sonem kończy turniej przy stanie 9: 7 dla 
Polski. 

Gratulacje, owacje, okrzyki nie mają 
końca. Szerimierze schodzą z areny dobrze 
frzysłużywszy się Polsce. 

Flaga polska znów na maszcie olim- 
pijskim. 

Prawie jednocześnie z szermierzami 
staczali nasi wioślarze ciężkie walki na to- 
rze wioślarskim w kanale Sioten. 

Polskę reprezentowały 2 osady: czwór- 
ka bydgoska i ósemka A. Z. S-u warszaw- 
skiego, z których obie zakwalifikowały się 
do finału, bijąc w przedbiegach Japończy- 
ków, Holendrów, Argentyńczyków i Belgów. 

W decydującem spotkaniu o 2i3 
miejsce naszej czwórki z szwajcarską zwy* 

ciężyli Szwajcarzy, skutkiem czego w klasy- 
fikacji czwórek zajmujemy zaszczytne trze- 
cie miejsce. 

W biegu ósemek wyeliminowani zo- 
staliśmy wprawdzie przez znakomitych Ka- 
nadyjczyków, lecz osiągamy najlepszy czas 
z osad europejskich oraz punktowane 4 
miejsce. 

Tak więc i wioślarze godnie bronili 
honoru Polski i zaprezentowali poziom 
naszego wioślarstwa z jaknajlepszej strony. 

Osobna karta należy się naszym jeźdź- 
com, którzy wykazali, że śmiało można ich 
zaliczyć do najlepszych jeźdźców świata. 

W niezwykle ciężkiej konkurencji w 
t. zw. szampionami konia (składającej się 
z jazdy maneżowej, 30 kilometrowego 
biegu terenowego i konkursu skoków) nasza 
drużyna jeździecka złożona z jeźdźców: 
rtm. Trenkwalda, rtm. Antoniewicza, i płk. 
Rómmla zdobyła 3 miejsce bijąc Amery- 
kanów, Japoficzyków, Bułgarów, Szwajca- 

Finlandczyków, Duńczyków, Holendrów, 
Francuzów, Niemców i Hiszpanów. 

Ponadto w konkursie skoków O na- 
grodę narodów zajęliśmy drugie miejsce tuż 
za Hiszpanją, a przed 14 narodami. 

Nasi jeźdźcy: por. Gzowski, rtm. An: 
toniewicz i por. Szosland byli przedmiotem 
burzliwych owacyj za swą brawurową i po- 
pisową jazdę 

Jedynie przypadek zrządził, że nie wy- 
sunęliśmy się na 1 miejsce, które nam się   słusznie należs ło. 

indywidualnej W  klasyfikzcji por. 

  

Postanowiono - 

wziąć również udział Mandżurja, Mongolja i Tybet. . 

= Delegacja studentów berlińskich opu- 

rów, Belgów, Włochów, Czechów, Węgrów, - 
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> Przybyły do Wilna na Targi Północ- 

  

„ mił pokazania obecnego poziomu kultury 

  

  

WI LEN 

  

KSRIER 

Życie gospodarcze. | 
Wystawa Wołyńska 

ne prezes komitetu Wystawy Wołyńskiej 
p. Dziewałtowski-Gintowt udzielił na naszą 
prośbę następujących informacyj o Wysta- 
wie Wołyńskiej. 

Przed ogólnym przeglądem sił gospo- 
darczych Polski na Powszechnej Wystawie 
w Poznaniu społeczeństwo polskie na Zie- 
miach Wschodnich pragnie zobrazować ca- 
łokształt kilkuletniej pracy gospodarczej i 
społecznej na terenach, tak niedawno je 
szcze dotkniętych w wysokim stopniu zni- 
szczeniami wojennemi. Jak tu w Wilnie, 
stolicy Północnych Ziem, taksamo i na 
Południu w Łucku zaistniała wprost ko 
nieczność urządzenia lokalnej rewji naszych 

relaiczej i przemysłowej kraju, podsumo- 
«ania dotychczasowych wysiłków twórczych, 
ujawnienie błędów i niedostatków, by przy- 
śpieszyć zakończenie dzieła odbudowy, wy- 
Świetlić wszelkie możliwości niehamowane- 
go rozwoju gospodarczego i pobudzić sze: 
rokie warstwy społeczeństwa do bardziej 
iatensywnej pracy twórczej. 

Pomimo bezpośrednich praktycznych 
korzyści wyniku generalnego przeglądu 
wszystkich działów produkcji naszych ziem, 
jak to ożywienie stosunków handlowych 
oraz ogólne wzmożenie tempa przedsię- 
biorczoś i gospodarczej i przyrostu poten- 
cjonalnych zasobów gospodarczych, bez- 
sprzecznie komitetowi wystaw lokalnych 
przyświecała głębsza idea. 

Wzmocnienie poczucia pewnej siły i 
uzdrowienia moralnego nastroju. Duch cza- 
su—regjonalizm—ustala wytyczne, wspólne 
prawa, wspólne interesy dla ' czynników 
przedtem rozbieżnych w swych * poczyna- 
niach. Konsolidując poszczególne odłamy 
społeczeństwa w pracy gospodarczo: twór- | 
czej przyczyniamy się i do konsolidacji 
społecznej, do utrwalenia bardziej pozy 
tywnych form wywalczania lepszego jutra 
zjednoczonym frontem wszystkich państwo- 
wo-myślących czynników. To też tak w 
Wilnie jak i w Łucku dq wystawy rolni: 
czo-przemysłowej inicjowanej początkowo 
przez czynniki gospodarcze dodano wysta- 
wy regjonalne, jako sumę wysiłków szer- 
szego społeczeństwa. 

Wołyńska Wystawa Rolniczo-Przemy- 
słowa, która odbędzie się w dniach 1—7 
września rb. oprócz działów produkcji ro- 
ślinnej (sekcje: nasienna, maszyn i narzędzi 
roln., przemysłu rolnego, chmielarstwa, ty- 
tuniarstwa i przemysłu spożywczego) i pro 
dukcji zwierzęcej (hodowli koni, bydła, 
trzody chiewnej, drobiu i hodowli ryb) — 
przedstawia istotny stan potrzeb meljora- 
cyjnych, drogowych, budowlanych, pożarni- 
ctwa, leśnictwa, łowiectwa, ogrodnictwa, 
pszczelarstwa, spółdzielczości kredytowej, 
spożywczej i mleczarsko-jajczarskiej, rze- 
miosła, wyrobów ludow., sanitarji, wetery= 
narji, opieki społ., szkolnictwa i in. Spe- 
cjalna sekcja samorządowa zobrazuje cało- 

  

Targi Północne. 
— Biuro mieszkaniowe na dworcu 

kolejowym. Z dniem wczorajszym na 
dworcu kolejowym uruchomione zostało 
specjalne biuro informacyjno-kwaterunko- 
we dla przybywających na Targi Północne 
zamiejscowych gości. 

— Przed otwarciem Targów Pól- 
nocnych. W związku z otwarciem Targów 
Północnych i Wystawy Rolniczo-Przemy- 
słowej w Wilnie wojewoda wileński wysto- 
sował do wszystkich starostów okėlnik, 
którym ze względu na wielkie znaczenie 
gospodarcze i kulturalne wystawy dla wo- 
jewództw wschodnich zalecił pp. starostom 
przygotowanie do zwiedzania wystawy jak- 
najliczniejszych przedstawicieli wszystkich 
sfer ludności oraz instytucyj gminnych. 

Wobec powyższego w dniu 18 b. m. 

a Targi Wileńskie. 
kształt prac samorządu wiejskiego i miej- 
skiego. Sekcja historyczno - etnograficzna 
przedstawi swe zbiory jako zaczątek regjo- 
nalnego muzeum wołyńskiego. Sekcja eko- 
nomiczna tworzy specjalny dział pod 
nazwą „Udział Wołynia w życiu gospodar- 
czem Państwa". Sekcja wiedzy rolniczej 
wykaże stan szkolnictwa rolnego. 

Orginizecje rolnicze, bank rolny, u- 
rząd ziemski, dyrekcja lasów państwowych 
iin. dadzą na wystawie sprawozdanie z 
dotychczasowej swej dzisłalności. Specjalną 
uwagę zwiócono na statystykę, która w 
różnych działach będzie bogato przedsta” 
wiona za pomocą tablic statystycznych i! 
wykresów, by każdy zwiedzający mógł się 
zapoznać z żywotnością poszczególnych 
organizzcyj, zorjentować się, jakie rezulta- 
ty osiągnięto w różnych dziedzinach ioce- 
nić ogrom dokonanej w ciągu lat ostat- 
nich pracy zarówno gospodarczej jak i 
społecznej. 

W dniu 2 września jest Oczekiwany 
w Łucku Pan Prezydent Rzeczypospolitej, 
w dniu tym będzie poświęcony hangar lot- 
niczy imienia Prezydenta Mościckiego, ad- 
będą się dożynki wołyńskiej młodzieży 
wiejskiej, złot harcerstwa, przegląd organi” 
zacyj przysposobienia wojskowego i wy- 
chowania fizycznego, wyścigi konne, kon- 
kursy myśliwskie, orkiestr i chórów, kon- 
kursy zaprzęgów konnych luksusowych i 
wiejskich. Podczas trwania wystawy urzą- 
dzane będą codziennie pokazy narzędzi 
rolniczych w pracy oraz zostanie wygło- 
szonych w kilku lokalach kilkadziesiąt od- 
czytów ze ws»ystkich dziedzin życia go- 
spodarczego. W ten sposób wystawa wy- 
kona poważne zadanie dydaktyczne, będąc 
jakby skróconą szkołą rolniczą i ogólno- 
kształcącą dla kilkunastu tysięcy rolników, 
których zbierają na wystawę zor- 
ganizowane we wszystkich powiatach 
Wołynia „Powiatowe Komitety Popierania 
Wystawy*. 

W dniu 4-go września po otwarciu 
Targów Lwowskich mają przybyć ze Lwo- 
wa osobnym pociągiem wycieczki sier prze- 
mysłowo-handlowych, akademickie i in. 
Wycieczki te po raz pierwszy wykorzystają 
bezpośrednie połączenie Lwowa z Łuckiem 
przez niedawno otwartą nową linję kolejo- 
wą Stojanów — Sienkiewiczówka. 

Zewszechmiar wskazanem jest zor- 
ganizowanie przez Komitet Pierwszych Tar- 
gów Północnych i Wystawy Wileńskiej 
większej wycieczki z Wilna, któraby spe- 
cjalnym pociągiem mogła zwiedzić Pierw- 
szą Wystawę Wołyńską, zaś z Łucka prze- 
jechać do Lwowa na Targi — osiągając w 
ten sposób wielki cel gospodarczego i kul- 
turalnego zbliżenia się Ziem Północno- 
Wschodnich z Południowemi. Wycieczkę 
taką należałoby zorganizować do dnia 3 
września, kiedy zostanie zakończona wy- 
stawa inwentarza żywego. 

w otwarciu targów wezmą udział staro- 
stowie wszystkich powiatów województwa 
wileńskiego i przedstawiciele gmin. W o- 
statnich 4-ch dniach targów, w których 
odbywać się będą pokazy rolnicze oraz 
imprezy © charakterze gospodarczo-rolni- 
czym spodziewany jest przyjazd licznych 
wycieczek z poszczególnych powiatów. 

Należy oczekiwać, że wszyscy zainte- 
resowani w rozwoju kuliuralno-gospodar- 
czym województw północno-wschodnich 
skorzystają z możności dokładnego zapo- 
znania się z dorobkiem pracy na tem polu 
osiągniętym w ciągu lat ostatnich. 

— Urząd pocztowo-telegraficzny na 
Targach. Z dniem 15 sierpnia r. b. uru- 
chomiony został nadawczy Urząd Pocz- 
towo-Telegraficzny w Ogrodzie Bernardyń- 
skim z nazwą „Wilno Targi Północne”, 

Loa mui Ll ia i ADO ZTZOOZACZA TOI SROZĄ 

Gzowski zajął 4 miejsce, cožrGwniež należy 
uznać za wybitny sukces. 

Skoro już piszemy o polskich sukce- 
sach na arenie olimpijskiej nie można 
przemilczeć o występie naszych bokserów, 
aczkolwiek nie był on uwieńczony efektyw- 
nem zwycięstwem. 

Zarówno Glou (waga kogucia), jak i 
Majchrzycki (waga lekka) Snopek (waga 
Średnia) i Górny (waga piórkowa) walczyli 
ze swymi przeciwnikami jak równi z rów- 
nymi, wykazując doskonałe wyszkolenie 
techniczne. 

Stosunkowo największe sukcesy osią- 
gnęli: Majchrzycki, który w jednej z walk 
pokonał Węgra Sobokiego i Górny, który 
znokantował Kanadyjczyka Wolkersa, jed- 
nak w dalszych walkach bokserzy nasi zo- 
stali wyeliminowani, ulegając swym  prze- 
ciwnikom na punkty, у 

Miarą doskonałego wrażenia, jakie 
zrobili Polacy jest to, że bokserzy nasi 
otrzymali zaproszenie bezpośrednio 

aOlimpjadzie na mecz bokserski do Berlina. 
Również prasa zagraniczna podnosiła kil- 
kakrotnie wybitne walory sportowe pol- 
skich bokserów. 

Jedynem może rozczarowaniem, jakie 
nas spotkało na Olimpjadzie było niepo- 
wodzenie kolarzy, którzy poodpadali już 
w ćwierćfinałach i poza 6-m miejscem Lan- 
gego (w biegu 1000 mtr. ze startu zatrzy- 
manego) nie zajęli żadnego punktowanego 
miejsca. 

Największy stosunkowo zawód spra- 
wiła nam drużyna w 4 kim. biegu, na któ 
rą stosunkowo najwięcej liczyliśmy, należy 

jednak wziąć pod uwagę, że zespół nasz 
został osłabiony przez wyjazd Szymczyka 
(z powodu Śmierci ojca) i że mieliśmy b. 
silnych przeciwników. Niczem natomiast 
nie można usprawiedliwić słabego wyniku 
naszych kolarzy w szosowym biegu kolar- 
skim na dystansie 165 klm., gdzie zostali- 
śmy bez miejsca nieklasyfikowani I 

W pływaniu i żeglarstwie udział nasz 
był minimalny. Są to działy sportu u nas 
stosunkowo najsłabiej stojące, nic więc 
dziwnego, że w tych konkurencjach nie o- 
degraliśmy żadnej roli. 

Jedyny pływak polski Kuncewicz, któ. 
ry stawał do biegu 100 metr. stylem do- 
wolnym, wyeliminowany został zaraz w 
pierwszym przedbiegu, osiągając mimo to 
czas 1:10,8, lepszy od rekordu polskiego. 

Parę słów wreszcie wspomnieć wypa- 
da © naszej drużynie gimnastycznej. 

Zespół polski gimnastyczny złożony 
z sokołów, a prowadzony przez naczelnika 

po|Zw. Sokolego p. Fasanowicza, zademon- 
strował ćwiczenia wolne, które spotkały się 
z ogólnem uznaniem. Również ćwiczenia 
па przyrządach wypadły bardzo dodatnio. 
Mam wrażenie, że błędem było niezgłosze- 
nie naszej drażyny gimnastycznej w kon- 
kursie, gdyż nie była gorszą od wielu in- 
nych drużyn. 

W klasyfikacji ogólnej narodów zaję- 
liśmy 17-e miejsce (12 pktów), mając za 
sobą 17 narodów. Napawa to nas jaknaj- 
lepszemi nadziejami na przyszłość. 

T. Kawalec.   
który czynny będzie do 12 września r. В. ! 

włącznie. Zakres działania tego urzędu o- 
bejmie: 1) w dziale pocztowym przyjmo- 
wanie wszelkiego rodzaju przesyłek, pocz- 
ty listowej i paczkowej, 2) w dziale tele- 
graficznym przyjmowanie telegramów, 3) 
w dziale telefonicznym przeprowadzanie 
rozmów miejscowych i międzymiastowych 

kto przybywa na Targi 
Jak się dowiaduje: Polska Agencja 

Telegraficzna, do tej pory (16 b. m. godz. 
20-ta) zapowiedzieli przyjazd swój na uro- 
czyste otwarcie Targów Północnych, Wy- 
stawy Rolniczo- Przemysłowej i Wystawy 
Regjonalnej w sobotę dnia 18 sierpnia na 
stępujący przedstawiciele rządu: minister 
reform rolnych prof. dr. Witold Staniewicz, 
minister komunikacji inż, Alfons Kiihn (mi- 
nistra spraw wewnętrznych, jak wiadomo, 
reprezentować będzie na specjalne jego žy- 
czenie p. wojewoda Władysław Raczkiewicz), 
wiceminister spraw zagranicznych dr. Al- 
fred Wysocki, wiceminister przemysłu i han- 
dlu Doleżal, wiceminister spraw wojsko- 
wych generał Konarzewski, dyrektor de. 
partamentujMinisterstwa Robót Publicznych 
Opolski, dyrektor departamentu Minister- 
stwa Rolnictwa Czekanowski, naczelnik 
wydziału Ministerstwa Pracy i Opieki Spo- 
łecznej Wojnarowski i prezes Państwo- 
wego Banku Rolaego prof. Sev:ryn Lud- 
kiewicz. 

Program otwarcia Targów. 
Program otwarcia Targów Północ- 

„nych, Wystawy Rolniczej i Wystawy Regio- 
| nalnej w Wilnie w dniu 18 sierpnia 1928 
w sobotę przedstawia się jak następuje: 

Godzina 8 rano: powitanie przedsta- 
wicieli rządu i przybyłych gości na dworcu 
wileńskim. 

Godz. 8.45 nabożeństwo w Bazylice, 
celebrowane przez Metropolitę ks. Arcyb. 
Jałbrzykowskiego. 

Godz. 10 przed poł. Otwarcie Tar- 
gów Północnych, Wystawy Rolniczej i Wy- 
stawy Regionalnej. 

Godz. 12 min. 30 w południe: Śnia- 
danie, wydane przez preżydenta miasta i 
Komitet Targów Północnych w Klubie 
Szlacheckim. 

Godz. 4 popołudniu wycieczka osób 
zaproszonych na otwarcie Targów parow- 
cami do Werek. 

Godz. 8 wieczór uroczyste przedsta- 
wienie w teatrze Reduta. Odegrany będzie 
„Fircyk w zalotach” z dyrektorem Oster- 
wą w roli tytułowej. 

Godz. 10 wieczór  raut wydany 
przez p. wojewodę w salach Pałacu. 

— Strój na raucie i na rzedstawieniu, Proszeni jestešmy o zamieszczenie, że na raucie u p.wojewody oraz na przedstawieniu w Reducie w Be. p. Targów obowiązuje strój wie- 
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DEWIŁY: 
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Stokholm . ‚ 238,58—239,18 
Wiedeń ‚ 125,12—125,41 
Włochy | : ‚ — 46,64—46,48 
marka nlemiecka 212.33. 

Prato recjonalne Jedynki. 
Obrady Grupy Parlamentarnej z udzia-. 

łem prezesa posła Sławka. 
W Białymstoku odbył się zjazd  Parlamenfarnej Grupy Regionalnej I opayjnego Bloku Współ- pracy z Rząd!«m. W zjeździe wziął udział przy- były specjalnie z Warszawy prezes Klubu B. B. —poseł Sławek, oraz wojewoda białostoc- ki p. Kirst. Zagaił zjazd przewodniczący Grupy senator Roman, który Įzorjentowai prezesa Klubu o stanie prac B. B. na terenie woj. bia- łostockiego. Prezes Sławek udzielał w toku obrad 
wskazówek, dotyczących prac organizacyjnych, 
przyczem szczególny nacisk położył na koniecz- 
ność dalszego organizowania powiatowych rad 
spoleczno Zospodarczych, jako ciał opinjodaw- czych Regionalnej Grupy Parlamentarnej. Tegoż 
dnia odbyła się konferencja urzędników władz ad- 
ministracji politycznej, na którą wojewoda Kirst zaprosił grupę posłów i senatorów. Poza spra- 
wami ogólnemi Grupa Regjonalna przedyskuto- wała sprawy odbudowy, meljoracji, przemysłu lu- dowe: i Siris Unas, by móc z pa 

iedzinach przyjść realnie z pomoc; udnos woj. białostockiego. и я 
Ścisła współpraca z regjonalnemi ko- 

lami B. B. 
Grupa Parlamentarna B. B. woj. Įnowo- 

ródzkiego rozwija intensywnie swą działalność. 
tatnio przystąpiono do organizacji powiato- 

wych komitetów B. B., powołując do komitetów 
przedstawicieli różnych stronnictw i zrzeszeń 5ро- 
łecznych. Zebranie takie odbyło się w Lidzie z 
udziałem posła Łojki. „Po dłuższem przemówie- 
niu, w którem pos. Łojko podkreślił znaczenie i 
potrzebę nawiązania ścisłego kontaktu społeczeń- 
Stwa miejscowego z regjonalnem kołem  posel- 
skiem w Nowogródku oraz charakteryzował ujem- 
ną działalność partyj politycznych na terenie Sej- 
mu, zebrani wyrazili swą zgodę ma utworzenie 
wspólnemi siłami powiatowego komitetu B. B., 
którego przewodniczącym obrany został dr. So-   poćko, sekretarzem prot, Kozicki, zastępcą prze- , 
wodniczącego ławnik Januszewski, 

Około 20 bm. 
Bartel. Należy się 

wewnątrz państwa. 

błędów rządu litewskiego Polska usiłowała 

dzenie tej akcji polskiej. W tych warunkach 

dencje te, kończą „Izwiestja”, 
Marszałka nie została tam 
od tych, którzy Sądzą, że 

BERLIN, 16.VIII. 
wrócił z Oberhofu, 

ga. Dziennik wyraża przypuszczenie, 

śranicznym Dębkowicze na 

wali się ucieczką. 

dzenie, zarządzając 

to jeden z nich został ujęty; 
żowych pytań przyznał 

Onegdaj 

przepustek rolnych. 

KRONIKA. LIDZKA. 
— Związek Oflcerów Rezerwy. Na 

odbytem onegdaj w Lidzie zebraniu ofice- 
rów rezerwy, uchwalono założyć Związek 
Oficerów Rezerwy w Lidzie. 

Prezesem związku został d-r So- 
poćko. 

— Założenie spółdzielni szewskiej. Stara- 
niem miejscowych szewców została w Lidzie u- 
tworzona spółdzielnia szewska, na której czele 
stanął p. Baran. 

KRONIKA ŚWIĘCIANSKA. 
— Gl. komendant P. P. płk. Mali- 

szewski w Święcianach. Wczoraj bawił w 
Święcianach komendant główny płk. Mali- 
szewski i po chwilowem zatrzymaniu się 
wyjschał w kierunku Turmont na inspek- 
cję, po powrocie z Turmont p. płk. Mali- 
szewski był przyjmowany przez p. starostę 
Mydlarza w kasynie. 

— Chuligan i korespondent „Dzien- 
nika Wileńskiego* w jednej osobie. W 
dniu wczorajszym w godzinach wieczor- 
nych chuliganerja święciańska pod wodzą 
znanego w Święcianach chuligana, kores- 
pondenta „Dziennika Wileńskiego" A. 
Szulca, który został postawiony w stan о- 
skarženia za wybicie wszystkich szyb w 
dwóch żydowskich synagogach šwieciaf- 
skich — dokonała karygodnego napadu na 
niejakiego Pietkiewicza, bijąc go do krwi 
pałkami. W tej sprawie policja Święciań- 
ska prowadzi dochodzenie. 

— Janiszki za przeniesieniem siedziby 
starostwa. Wczoraj odbyło się posiedzenie Rady 
p w Janiszkach pow. święciańskiego, na 
tórem postanowiono wszcząc staranie w kierun- 

ku przeniesienia siedziby starostwa ze Starych do 
Nowych.Święcian. 

KRONIKA GRODZIEŃSKA. 

— Ewangelicka Rada Wyznaniowa. 
D-r Higier i dyr. Hogendyk wystąpili z 
Rady Wyznaniowej Ewangelickiej. Na ich 
miejsce zostali wybrani pp. Rudolf Klemm 
i Erest Szeps. 

— Wieńce dożynkowe złożą P. Pre- 
zydentowi Rzeczypospolitej specjalne dele- 
gacje Kół Młodzieży Wiejskiej w Hożej i 
Kamionce pow. grodzieńskiego na uroczy- 
stych dożynkach w Spale. 

— Konfiskata. Sąd Okręgowy w Grodnie 
zatwierdził konfiskatę tygodnika „Grodner Szty- 
me" za artykuł p. t. „Nowy Duch". Tygodnik 
jest organem miejscowej organizacji Bundu. 

— Lechja. Zorganizowany w r. b. policyjny 
klub sportowy „Lechja* posiada sekcję wioślar- 
ską. Ta jednak nie ma dotychczas ani jednej 
własnej łodzi sportowej, Zarząd O starania 0 
uzyskanie środków na nabycie łodzi,   — Wybory do żydowskiej gminy wyzna- 
awa Grodnie dały wyniki następujące. 

und — 3 mandaty, lista bezpartyjna na- 
rodowa — 2, przedmieścia — 2, właściciele nie- 

  

przekonać cały Świat, 
przez atak litewski i że będzie ona być może zmuszona w następstwie tego podjąć 
„środki obrony". W przeddzień zjazdu wileńskiego ustalone zostało 
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Z OSTATNIEJ _ CHWILI. 

Marszałek Piłsudski wyjeżdża do Rumunii. 
jak już donosiliśmy powróci z urlopu do Warszawy p. premier 

spodziewać, że nie wcześniej jak po powrocie p. 
końcu bm. wyjedzie na zapowiedzianą kurację do Rumunji Marszałek Piłsudski. 

Przed wyjazdem załatwi Marszałek czły szereg spraw bieżących, dotyczących re- 
sortu wojskowego, przeprowadzając narady z ministrem Zaleskim. Wreszcie po pow- 
rocie premjera Bartla odbędzie z nim konferencję, poświęconą sytuacji politycznej 

premjera, a więc w 

Sowiety ciągle węszą niebezpieczeństwo. 
MOSKWA, 16 VIII. (Pat). Agencja Tass: Omawiając przemówienie Marszałka 

Piłsudskiego wygłoszone na zjeździe legionistów „Izwiestja” podkreślają: Korzystając z 
że jest zagrożona 

całkowite niepowo- 
rząd .polzki woli naturalnie czekać па 

bardziej pomyślny woment, aby załatwić swój spór z Litwą, 
Zapewniając soble poparcie Aoglji i Francji Polska sądzi niewątpliwie, że w wy” 

niku narad nad sprawą konfliktu polsko-litewskiego w Genewie będzie 
atmosfera, której obecnie niema. Mowa Marszałka Piłsudskiego nie stwarza 
fazy w stosunkach polsko-litewskich. Stosunki 
bezpieczeństwo jak najpoważniejszych komplikacyj. 
przeszedł w milczeniu, powiedział gen. Rydz-Śmigły. 

Wojownicze przemówienie tego ostatniego, 
zamienił się w wielką manifestację wojskową ujawniły niebezpieczne tendencje agresywne, 
charakteryzujące stanowisko kół decydujących 

pomyślne 
nowej 

te są nadal naprężone wywołując nie 
To, nad czem Marszałek Piłsudski 

jak również rezolucja kongresu, który 

o losach państwa polskiego. Jeżeli ten 
nie ujawniły się w Wilnie w całej pełni, jeżeli „tajemnica 

jeszcze odsłonięta”, to stało się to ze względów niezależnych 
„ich marsz nie jest jeszcze zakończony”. 

Niemcy podpiszą pakt Kelloga. 
(Pat). „Berliner Tageblatt* donosi, że wczoraj wieczorem po- 

gdzie przebywa minister Stresemann sekretarz stanu w urzędzie 
(Spraw zagranicznych von Schubert. Dotąd nie ustalono jeszcze, kiedy wysłana zostanie 
cdpowiedź rządu niemieckiego na zaproszenie na uroczystość podpisania paktu Kello- 

że stanie się to w ciągu dnia jutrzejszego. W każ- 
dym razie odpowiedź będzie zawierała zgodę na zaproszenie. 

  

Wieści i obrazki z kraju. 
Zbrojny napad rabunkowy. 

Onegdaj na pograniczu polsko-sowieckiem w pobliżu wsi Hejnówki na odcinku 
przejeżdżających szosą handlarzy zbożem Lifszyca i Gryp- 

Sztejna dokonano zuchwałego napadu rabunkowego. Bandyci w liczbie 3-ch pod groź* 
bą rewolwerów zażądali wydania pieniędzy i biżuterji, a po dokonaniu rabunku salwo- 

Powiadomione o napadzie władze bezpieczeństwa wszczęły energiczne docho- 
natychmiastowy pościg, 

się z kilku bandytami w okolicach wsi Horszeńce. 
który doprowadził do zetknięcia 
Bandyci stawili zbrojny opór. Mimo 

jest to niejaki Władysław Hrodźko, który w ogniu krzy- 
się do udziału w napadzie. 

Współtowarzysze jego zdołali zbiec. Poszukiwania trwają. 

Polsko-sowiecka konferencja paretytowa. 
с w rejonie W. Chutor odbyła się paretytowa konferencja polsko-sowiecka. Pol w konferencji udział brali przedstawiciele miejscowych władz administracyjnych i wojskowych. a konferencji uzgodniono postępowanie w sprawie wydawanych na czas żniw granicznych 

Ze strony 

Na skutek osiągniętego porozumienia przepustki rolne nadal będą przedłużane bez specjalnego uprzedniego komunikowania się granicznych władz polsko-sowieckich. 

ruchomości — 1, ortodoksi — 3, przedstawiciele - 
„Słobódki” — 2, Szurim — 1, Poalej-Sjon — 1, 
drobni kupcy — 1, rzemieślnicy — 2. 

KRONIKA MOŁODECZAŃSKA. 
— Powrót starosty z urlopu. W dn. 

15 b. m. powrócił z czterotygodniowego 
urlopu wypoczynkowego starosta mołode- 
czański p. Jan Piekutowski. 

KRONIKĄ BRZESKA. 
— Wyjazd pani kontrolerowej na 

wywczasy. Donoszą nam z Brześcia, że 
przydelegowany tam z Wilna kontroler ko- 
lejowy p. Skwarczenko-Skwarczewski w celu 
udogodnienia podróży swej żonie wysłał z 
Brześcia do Wilna salonowy wagon Nr 173, 
który po 2 dniowym postoju dla ulokowa- 
nia żony i syna w dniu 21 lipca r. b. po- 
śpiesznym pociągiem Nr 108 odjechał do 
Gdyni. Jeżeli obliczymy skromnie własny 
koszt przebiegu wagonu tylko po 20 gr. 
za osio-kilometr 3-ch osiowego wagonu, 
to wyniesie on 1400 zł. wliczając inne 
koszta, jak utrzymanie konwojenta, pościel 
it. d. podróż p. kontrolerowej wyniesie 
górą 2000 zł., a przecież nie była to po- 
dróż służbowa. 

Niezależnie od tego p. kontroler bg- 
dąc w delegacji od kilku miesięcy zamie- | 
Szkuje równieź w salonie i pomimo po- 
bierania djet nic za to nie płaci, a prze- 
cież na to są gościnne pokoje. 

Może i w tę sprawę wejrzy Wil. Dy- 
„rekcja Kolejowa. 

KRONIKA TROCKA. 
— Samobójstwo młodej matki. W nocy z 

13 na 14 bm. Tareszwiczowa Helena, zam. w mzj. 
Waka gm. trockiej będąc w stanie chwilowego roz- 
stroju psychicznego z powodu śmierci nowonaro- 
dzonego dziecka, popełniła samobójstwo przez 
utopienie się w stawie. Zwłoki wydobyto. = 

— Ssmobėjstwo, 13 bm. we wsi Andrzeje- 
wo gm. żodziskiej, pow. wilejskiego, zastrzelił się 
Bolesław Błażko. Przyczyna nieustalona. ” 

Togi dla sędziów. 
W projekcie budżetu Ministerstwa Sprawied= 

liwości na rok 1929/30 wstawiono (kredyty na Zas 
kupienie tog dla sędziów. Tog tych jednak nie 
dostaną wszyscy sędziowie odrazu, lecz najpierw. 
sędziowie Sądu Najwyższego, następnie Apelacyj- 
nego, potem Okręgowych i tak aż do sądów po+ 
de Chodzi © to, żeb 

żony na raty. Z chwilą wprowadzenia tog w są- 
downictwie, zostaną one też wprowadzone przez 
rady adwokackie w adwokaturze. са 

  

Rozmaitošci. 2 
— Rekord wysokości na aparacie bezsilni- 

kowym. Dnia 6-go b. m. austrjacki lotnik Bron- 
feld zdobył rekord wysokości lotu na samolocie 
bezsilnikowym, żaglowym. Utrzymał się on w 
ciągu 3 i pół godzin w powietrzu, osiągając wy- 
sokość 540 metrów i pobił tem samem ustano-   wiony poprzednio przez pruskiego nauczyciela lu= 
dowego rekord wysokości 420 metrów. 

wydatek, wynoszący 0! 
koło 3 milj. zł., nie był jednorazowy, lecz rozło--
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Dziś: Jacka. 
Piątek | Jutro: Agapita, 

17 Wschód słończ—g. 3 m. 51 
serpnia.| Zachód | 418 m.57 

METEOROLOGICZNA. 
— Spostrzeżenia Zakładu Meteorologi- 

cznego U. S. B. z dn. 16. VIII. b. r.] Ciśnienie 

średnie w milimetrach 762. Temperatura średnia 

-L2I0C. Opad w milimetrach. Wiatr przewałający 

zachodn. Półpochmurao Mgła.Maks.mum na 

dobę +24 C. Е 

Tendencja barometryczna: spadek cišn'e- 

GSOBISTE. 

— Przyjęcie u p. wojewody. Onegdaj przed 
odjazdem do Warszawy p. wojewoda Raczkiewicz 
udzielił dłuższego posłuchania agronomowi panu 
Eydrygiewiczowi w sprawie zorgsnizowania po- 
kazów czyszczenia, sortowania i selekcjonowania 
nasion na wystawie rolniczo-przemysłowej przy 

  

I-ych Targach Rolniczo Przemysłowych w Wilnie. 
W dniu 17 b. m. — Powrót p. wojewody. 

powraca z Warszawy i obejmuje urzędowanie p. 
wojewoda W. Raczkiewicz. s 

— Powrót z urlopu. Naczelnik Wydziału 
Administrzcyjnego p. Włodzimierz Dworakowski 

zerwał w dniu 17 b. m. urlop wypoczynkowy 
1 objął urzędowanie. 

MIEJSKA. 
— Linja autobusowa Zarzecze—Za- 

kret. W dnia dzisiejszym zostanie otwarta 
nowa linja autobusowa, która zajmie ko- 
lejny Nr. 4 i która połączy Zarzecze z Za- 
kretem. Kursować będzie na niej narazie 6 

autobusów. : 
Na nowouruchomionej linji autobusy 

biec będą, poczynając od cmentarza Ber- 
nardyńskiego w kierunku Zskretu zatrzy- 

mując się dalej na następujących przystan- 

kach: Rynek Zarzeczny, Młynowa, Róg Za- 

rzecznej, Róg Królewskiej i Św. Anny ko- 
ło Targów Półaocnych, Róg Zamkowej i 
pl. Magdaleny koło Urz. Wojewódzkiego, 
Róg Wileńskiej i Trockiej Starostwo Gro- 
dzkie — Wileńska, Róg ul. Gdańskiej, Za 
walaa, Wielza Pohulanka, 

wiantowej, Róg Zacisza i Róg Hożej. 
— Dzieci polskie z Niemiec zwiedzają 

Wilno. Przedwczoraj wieczorem przybyła do Wil- 
na wycieczka polskiej młodzieży szkolnej z Nie- 
miec w liczbie 60-ciu dzieci. 

. Wycieczka ma charakter krajoznawczy i za- 
bawi w Wilnie kilka dni. 

| — Działalność Wydziału Opieki Społecz- 
nej Magistratu m. Wilaa w świetle cyfr. Poniżej 
przytoczone cyfry ilustrują dokładnie z każdym 
rokiem rozszerzającą się działalność Wydziału 
Op. Sp. Magistratu m. Wilna. Szczególnie jaskra- 
wo uwydatnia się to w zestawieniu cyfrowem 
roku 1924 z rokiem ubiegłym. 

Ogólny budżet Wydziału Opieki Społecznej 
w roku 1924 wynosił 169 298 zł, z czego subsy- 
dja dla instytucyj dobroczynnych — 116.0000, na 
przytułki dla starców — 41.806 zł., na pomoc le- 

‚ каг5Ка @а b'ednych—1850 zt. i na pomoc doražną 
dla bezrobotnych —9644. W omawianym roku bud- 

  

Miejski Kinematograf 

Kalturalno-Oświatowy 
SALA MIEJSKA 

Reduta, Urząd ! 
Ziemski, Figura Św. Jacka, Róg ul. Pio! 

Od dnia 15 do 19 sierpnia 1928 r. włącznie bę 

„CZŁOWIEK Z BICZEM“' Dramat w 11-tu a” 

W rolach głównych: DOUGLAS FAIRBANKS i MARY ASTOR. 
Orkiestra pod dyr. p. Wł. Szczepańskiego. Kasa czynną od g. 5.30, w niedziele i święta o й. 3.30. 

żet opieki społecznej wynosił 3,2 proc. ogólnego 
budżetu miasta. 

W dwa lata później t. j. w roku 1927 bud- 
żet wydziałn Opieki Społecznej zamykał się już 
cytrą 1.076.355zł., z czego subsydja_dla instytucyj 
dobroczynnych pochłonęły — 478.970 zł., Opieka 
nad matką | dzieckiem—51.085 zł., miejskie przy- 
tułki dia starców — 80.460 zł., obiady bezpłatne— 
282.4000 zł., pomoc doraźna — 100.020 zł. pomoc 
lekarska biednym—75.420 zł. i dom noclegowy — 
8.000 zł. ‚ 

W roku tym budżet Wydziału Opieki Spo- 
łecznej wynosił 10 proc. ogólnego budżetu miasta. 

SAMORZĄDOWA. 

— Walka z plagą pożarów. J:k się dowia- 
dujemy, liczne pożary, jakie ostatnio nawiedziły 
teren województwa wileńskiego —zmusiły włidze 
wojewódzkie do przedsięwzięcia energicznych środ- 
ków zapobiegawczych. W tym celu zwróciły się 
one do odnośnych władz gminnych, by gminy, 
które dotychczas nie rozporządzają dostateczną 
ilością przyrządów przeciwpożarowych, niezwło- 
cznie je zakupiły. Kredyty na ten cel wyasygnują 
starostwa i odnośne sejmiki. 

WOJSKOWA. 

| — Święto żołnierza polskiego. Dnia 15-g0 
sierpnia b. r. wojsko * polskie uroczyście obcho- 

dziło święto żołnierza polskiego — 8-mą roczni- 
cę triumfu Armii Polskiej, która, staczając zwy- 
cięską bitwę pod Warszawą odsunęła nawałę barba- 
rów daleko na Wschód i uwolniła ziemie polskie od 
najazdu wykuwając orężem obecne granice, 

Dzień ten nader uroczyście obchodził i 
garnizon wileński. Już w przeddzień święta t. j. 
14 b. m. w godzinach popołudniowych odbyły się 
we wszystkich oddziałach okolicznościowe poga- 
danki na temat „wojna polsko-bolszewicka w ro- 
ku 1920 i znaczenie zwycięstwa pod Warszawą”. 

O godz. 19-ej ulicami Wilna przeciągnął 
capstrzyk orkiestr wojskowych: 

We właściwym dniu święta o godz. 9 m. 15 
odbyło się w kościele gzrnizonowym św. Jana w 
obecności przedstawicieli władz administracyjnych, 
samorządowych i wojskowych uroczyste uabo- 

żeństwo dziękczynne. Mszę św. celebrował J. Е. 
biskup Bandurski, poczem złotousty kaznodzieja 

j Legjonów w słowach podniosłych przemówił do 
zebranych, podkreślając znaczenie bohaterskiego 
wyczynu armji polskiej i rolę dziejową jaka itym 
razem przypadła w udziale Polsce, rolę obrony 

| świata chrześcijańskiego przed barbarzyńskim na- 
jeźdźcą ze Wschodu. i 

Bo skończonem nabożeństwie dowódca 
garnizonu pułk. Krok - Paszkowski przy zbiegu 
ulic Królewskiej i Zamkowej przyjął defiladę od- 

| działów wileńskich. 
W godzinach popołudniowych włądze woj- 

skowe zorganizowały dla szeregowych rozmaitego 
rodzaju rozrywki, zabawy i gry. sportowe. 

; Wieczorem teatr polski z racji święta żeł- 

nierza polskiego wystawił okolicznościową satukę 
„Wierną kochankę" Fijałkowskiego, przeznaczając 
do dyspozycji komendy garnizonu zgórą 200 bez- 
płatnych biletów. 

Z KOLEI. 

— Objęcie urzędowania. Onegdaj powrócił 
z urlopu wypoczynkowego i z dniem wczorajszym 
objął urzędowanie naczelnik Wydziału Kontroli 
Wileńskiej Dyrekcji Kolejowej inż. Maruszkin. 

SPRAWY SZKOLNE. 

— Święto niepodległości państwa polskie- 
go. W związku ze zbliżającym się terminem świę-     

  

  
dzie wyświetlany film: 

ta 10-cio lecia niepodległości państwa polskiego— 
Kuratorjum Wileńskie Okręgu Szkolnego zwróciło 
się do podległych sobie szkół średnich i pow- 
szechnych z zarządzeniem, by już obecnie poczy- 
nione żostały kroki, celem odpowiedniego przy- 
gotowania się do uroczystości święta niepod- 
ległości. 

SPRAWY ŻYDOWSKIE. 

— Pomoc Żydów amerykańskich dla Ży- 
dów polskich. Onegdaj powrócili z Ameryki de- 
legaci związku Żydów w Polsce, ubiegający się 
tam o otrzymanie subsydjów na szkolnictwo žy- 

dowskie w Polsce. Jak się dowiadujemy delega- 
ci uzyskali w Ameryce pewne subsydja. W związ- 
ku z tem pomiędzy żydowskiemi towarzystwami 
kulturalno-oświatowemi toczy się spór o podział 
funduszów. 

— Prośba komitetu gminy żydowskiej. 
Komitet gminy żydowskiej zwrócił się do Sta- 
rostwa Grodzkiego z prośbą o odłożenie terminu 
wyboru zarządu. Prośbę tę komitet umotywo- 
wał nieporozumieniami istniejącemi pomiędzy tak 
zw. blokiem a demokratami. Starostwo prośbę 
tę odrzuciło. 

— Przed wyborami do zarządu gm'ny. 
W wyborach do zarządu żydowskiej gminy wy- 
znaniowej weźmie udział 8 żydowskich ugrupo- 
wań politycznych. Jest rzeczą charakterystyczną, 
iż na skutek niedojścia do porozumienia w spra- 
wie podziału mandatów, żadoego bloku wyborcze- 
go nie zawarto. Aguda i Achdus do wyborów 
pójdą oddzielnie. Ostatnio rozbiły się również 
pertraktacje w sprawie zawarcia bloku, prowa- 
dzone pomiędzy drobnemi handlarzami a .rzemie- 
ślnikami. Kupcy również najprawdopodobniej do 
wyborów wystąpią samodzielnie. 

RÓŻNE, 

— lnformacje w sprawie Wystawy 
Wołyńskiej. Dowiadujemy się, że bawi w 

Wilnie wicewojewoda wołyński p. Gintowt- 
Dziewałtowski, który w piątek i sobotę 

dnia 17, 18 bm. w hotelu Europejskim n- 
dziela w sprawach !wystawy informacyj w 

godzinach od 5 do 7-ej popołudniu. 

Teatr i muzyka. 
.  — Reduta na Pohulance. Jutro — 

w sobotę, dn. 18 bm. uroczyste przedsta- 
wienie z okazji otwarcia Targów Północ- 
nych. Odegraną zostanie komedja Fr. Za- | 
błockiego: „Fircyk w zalotach” z Juljuszem | 
Osterwą w roli tytułowej. Inne postacis 
odtworzą: Podstolina — 1. Kunicka, Kla- 
ryssa -— I. Mielęcka, Aryst — J. Karbow- 
ski, Pustak — K. Pągowski Swistak — J. 
Wasilewski, Notarjusz — St. Larewicz. 

Nowością w oryginalnem ujęciu insce- 
nizacyjnem Reduty będzie zakończenie ko- 
msdji, które wypełni pokaz stylowego tea- 
trum. 

Sztuką tą rozpoczyna Reduta retro- 
spektywny przegląd ostatnio-sezonowego 
repertuaru. 

„Fircyk w zalotach* powtórzony bę-   
dzie w tej samej obsadzie ról w niedziele. 

W poniedziałek ukaże się komedja J. | 
Korzeniowskiego: „Wąsy i Peruka'. j 

Bilety w cenie od 1—6,50 zł. wczeš-! 
niej do nabycia w biurze „Orbis“ — Mi- | 
cklewicza 11. ! 
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(Ostrobramska 5) | Początek šeansdw 0% tej Następny progran: „Fałszywy książę” 

Kino-Teatr Dziś! Rekord pikanterji! Rekord piękności i szyku! 

„KKLIOS“ 
Wileńska 38. 

wy w 12 akt. z cza- 
rodziejsko piękną 

Parter od 80 gr. 
KINO 

„POŁONIA” 
Mickiewicza 22. 

Kino 

„Biecadilly” 
Wielka 42. 

OGŁOSZENIE. 

Dziś rewelacyjny 
film ze śpiewem 

| Marcella Albani.   
Wydział Zasobów Dyrekcji Kolei Państwowych w Wilnie 

ogłasza na dzień 7 września r. b. przetarg pubiiczny pisemny 

na dostawę w ciągu okresu rocznego do użytku Dyrekcji nitów 

żelaznych kotłowych i przedmiotów fajansowych. 

Warunki przetargu, orsz ilości podlegające dostarczeniu 

wyżej wymienionych nitów i przedmiotów są do 
w Dziale Zakupów Wydziału Zasobów Dyrekcji w 
ul. Słowackiego Nr 2, III piętro, pokój Nr 40. 

Informacje udzielają się w dni 
13 do 14-eį 

Dama z Rekordem 
LEE PARRI. 

CASANOVA 
RUDOLF KLEJN ROGGE i inni. 

Początek seansów o godzi: ie 4.30. Ostatni o 10.20. 

Kochanka oficera ochrany 
Woldemar Gajdarow, Hans Mirendort 

Ludzie—bestje. Bomby i kozacy. Wysyłki na Syberję. Egzekucje re- 

wolucjonistów i inne wstrząsające momenty. Podczas seżnsów będą wykonan: Śpiewy sy- 
birskiej katorgi i cygańskie romansy. 

na tle prawdziwego zdarzenia w Rosji. W rol. gł.: 

urzędowe ©d godziny 
2517/986/VI 

Kolosalne sceny zbiorowe! 

Dziś! poraz ostatni w Wilnie niezapomniany szlagier w nowem opracowaniu 

aktów w jednym seansie. W rolach gł.: 
król miłości, bożyszcze kobiet, ulubien. ttumów 

Iwan Mozżuchin, piaNA KARENNE, 
| serie, 00 

  

DOM DREWNIANY 
0*6 dużych pokojach, placu 
400 sąż. kw. sprzedamy na- 

tychmiast dogodnie. 
Dom H. K. „ZACHĘTA*       

” « 

przejrzenia | Mickiewicza 1,_telef. 9-05. ZPL 8 rano do 11 wiecz. в 
Wilnie przy 2478- ne ADA, NL Znaczki pocztowe, znacz do wynajęcia. Reperacja I 

zł. dziennie mogą łatwo я ki stemplowe, weksle, |] Strojenie. Ul. Mickiewicza 
zarobić doświadcz. agen- Poszukuję 24—9. Estko. * 2203 

ci, rozpowszechn. artykuł 
  

GOCABDABEEXVDARCKDDADOXDCADDKAOCLD 

ŁADOWANIE i NAPRAWA B 

AKUMULATOROW 
Tanio, Fachowo, Szybko. 
Tanie i najtrwalsze akumulatory anodowe, kato- 

dowe, samochodowe i inne. 

Wilno, Szopena 8. 

  

Zakłady Akumulatorowe i Elektrotechniczne 

E -Technik MICHAŁ GIRDA 

STBSIBSTANTALTBCIABSBSTBCTOSTAD la Luiza. 

potrzebny w každ. miesz- 
kaniu. Zamiejscowi po- 

winni przysłać 15 gr. na odpo- 
wiedž. „REKORD“, Wilno-K, 
ul. Szopena 5. Proszę wyciąć 
adres. 

Poszukuję 
adwokata wyilnie 
celem przeprowadze- 

nia rozwodu. 
Ł=skawe zgłoszenia do J.   

  

Światowym 
Akcja rozgrywa się w Berlinie, Paryżu, Wiedniu 

i Londynie. Miłość—sport—erotvzm. Wszechśwłatowy sukces. Ostatni s'ans o godz. 10.15 

Lekcje 
dzę się tylko za mieszk. ofer” 

Posady mam ukofczonych 
6 kl. gimn. Łaskawe zgło- 
szenia do Adm. „Kurj. Wil.*, 
Jagiellońska 3. 

BEZPŁATNIE 
przyjmujemy zgłoszenia na 
sprzedaż majątków, folwar- 

ków, kolonii i domów 

Wileńskie Biuro 
Komisowo - Handlowe 
Mickiewicza 21, tel 152. 

zachwyc. dramat 
e:otyczno-sporto- 

Przepiękne kobiety | 

2513 

Tr: gedja 
w 10 akt. 

222 E Pocztowa 

„LOT“ 
daję, popraw- 
ki, zastrzeżenia 
w zakresie 2 
ki. gimn. Zgo* 

artykuły piśmiennicze 
kancelaryjne, książki, 

2403-0 
kolady i t. p. 

  

    

  

    

   

  

KARBOLINEUM 
(prawdziwe, żywiczne) 

Konserwuje stare dachy i budynki drewniane. 

Użyte przy wznoszeniu budynków nowych 

zapobiega grzybkowi i znacznie utrwala. 

Koszta nieznaczne. 

POLECA 

ZYGMUNT NAGRODZKI 
Wilno, Zawalna Nr. 11-a 

$ Informator grodzieński 

Księgarnia 

W Grodnie gmach poczty 
otwarta od godziny 

"wyroby tytoniowe, 

„| ат dziewczynkę 
widoki m. Grodna, 
zabawki, kosmetyka, cze- 

2325 

KPI RAGAS 

Akuszerka 

Warja Braealna 
przyjmuje od 9rano do 7 4. 

TEATR POLSKI (sala „Lutnia“), 

— Występy M. Malanowicz-Niedzielskiej. 
Wczoraj po raz pierwszy odegrana została sło- 
neczna komedja Devala „Simona“ z M. Malano- 
wicz-Niedzielską, K. Wyrwicz-Wichrowskim i W. 
Malinowskim w rolach gtėwnych. ' 

— „Moralność pani Dulskiej". Dziś dla 
urozmaicenia repertuaru grana będzie „Maralność 
pani Dulskiej" z M. Malanowicz-Niedzielską w 
roli Hanki, I. Jasińska w roli Dulskiej, H Dunin- 
Rychłowską, M. Makarczykówną, M. Lelską i L. 
Sniadecką, oraz W. Malinowskim i K. Wyrwicz- 
Wichrowssim. Zapowiedź tego przedstawienia 
wzbudziła ogromne zainteresowanie. 

Radjo. 
PROGRAM STACJI WILEŃSKIEJ. 

Fala 435 mtr. 

PIĄTEK, dn. 17 sierpnia 1928 r. 

12.00: Transmisja z Warszawy: sygnał cza- 
su, hejnał z Wieży Marjackiej w Krakowie, ko- 
munikat lotniczo-me teorologiczny. 16.55 — 17.10: 
Wiadomości o 1-szych Targach Północnych w 
Wilnie. 17.10—17.25: Chwilka litewska. 17.52— 
17.50: „Rok pracy Magistratu m. Wilna", Odczyt 
wygł. wice-prezydent miasta inż. Witold Czyż. 

  
! zam. Kijowska 6 zatrzymano. 

i 
& 
t 

18.00—19.00: Tr-nsmisja z Warszawy: koncert po- | 
pularny. 19.05—19.20: Audycja dla dzieci: „Ko- 
Jonja w Jerozolimce* sowie Halina Kcrkozowi- 
czówna. 19.30—19.55: „Skrzynka pocztowa” wygł. 
kierownik progr. w Wilnie Witold Hulewicz. 
19.55: Komunikaty. 20.15 — 22.00: Transmisja z 
Warszawy. Koncert symfoniczny. 22.00 — 22,30: 
Transmisja z Warszawy: Sygnał czasu, komuni- 
katy, P. A. T., policyjny sportowy I inne, 

SOBOTA , dn. 18 sierpnia 1928 r. 

10.00—10.30: Uroczystość otwarcia Targów 
Północnych i Wystawy Rolniczo-Przemysłowej w 
Wilnie, w obecności członków Rady Ministrów. 
Przewidziane przemówienia: I Marszałka Polski 
Józefa Piłsudskiego, J. E. Ks Arcybiskupa-Metro- 
polity Wileńskiego Romualda Jatbrzykowskiego 
oraz Prezydenta m. Wilna Józefa Folejewskiego. 
10.30—12.00: Transmisja koncertu popularnego z 
terenu I Targów Północnych. 13.00: Transmisja 
z Warszawy: Sygnał czasu hejnał z wieży Mar- 
jackiej w Krakowie, komunikat meteorologiczny. 
13.10 — 14.10: Muzyka z plyt gramotonowych 
firmy Józef Weksler w Warszawie ul. Marszał- 
kowska 132. 16.10 — 16.45: Chwilka litewska. 
16.45 — 17.00: Wiadomości o I Targach Północ- 
nych w Wilnie. 17.00—17.20; Reklamy i muzyka 
z płyt gramofonowych firmy Józef Weksier w 
Warszawie, ul. Marszałkowska 132. 17.35—17.50: 
Transmisja z Warszawy: Odczyt „W 150-tą rocz- 
nicę zgonu Woltera" wygł Cezary Jellenta. 18.00— 
19.00: Transmisja z Warszawy: Program ala dzie- 
ci. 19.05—19.25: Odczst organizowany w porozu- 
mieniu z Derekcją | Targów Północnych w Wil- 
nie, 19.30—19,55: Transmisja z Warszawy: Radjo- 
kronikę wygł. dr. M. Stepowski. 1900: Komuni- 
katy. 20.30—22.00: Transmisja koncertu z Warsza- 
wy. 22.00 — 22.30: Transmisja z Warszawy: syg- 
nał czasu, komunikaty: P.A.T. policyjny sportowy 
i inne. 22.30—23.30: Transmisja z Warszawy. mu- 
zyka taneczna z restauracji „Oaza*' 

Ma wileńskim brak. 
— Desperatka. 15 b. m. L. D., Kolejowa 7, 

wypiła w celu samobójczym roztworu karbolo- 
wego. Desperatkę odwieziono do szpitala żydow- 
skiego w stanie niezagrażającym życiu. 

— Pożar. 15 b. m. w mieszkaniu di. Iwan- 
tera, Mickiewicza 24, wskutek wadliwości pieca 
zapaliła się ściana. Pożar stłumiła straż ogniowa. 
Straty nieznaczne. 

róg Tatarskiej. 
Przyjmuje 9—2 i 5—7. 2151 

Dyłoszenia 
d 

„Karjera Vieisiej“ 
przyjmuje 

  

Poszukuję 

4 pokojów 
umeblowanych z używa|!- 

nością kuchni, 
łazienką 

- 1 ewentualnie telefonem. 
Zgłoszenia do Administracji 

„Kurjera Wileńskiego" 
pod „999%. — 2428-0 

Pianina 

  

  

| 
| 

  
DOKTÓR MEDYCYNY 

A. М МВЫЕА 
Elektroterapia, 

na najbardziej 
dogodnych 
warunkach 

ADMINISTRACJA 
„Kurjera Wileńskiego” 

Jagiellońska 3. 

od 9—3 ppoł. i 7—9 wiecz. 

  

— Wypadek ssmochodowy. 15 b. m. przy 
zbiegu Kwiatowej i Sadowej taksometr nr. 14155, 
prowadzony przez Jana Jasiułańca, zam. Zamko- 
wa 6, najechał na Bencjanowskiego Mojżesza, lat 
16, zam. Sadowa 5, który doznał obrażenia gło- 
wy i ciała. 

— Ucieczka umysłowo-chorej. 12 b. m. ze 
szpitala psychjatrycznego, Letnia 5, uciekła umy- 
słowo-chora Stefanja Kurowska i dotychczas nie 
powróciła. a 

— Nie udało się. 15 b. m. Olechnowicz 
Władysław, Piwna 11, zauważył w. nocy o godz. 1 
min. 50, że jakiś osobnis usiłował dostać się ok- 
nem do mieszkania Sakowicza, zam. tamże, pra- 
wdopodobnie w celu dokonania kradzieży. Ole- 
chnowicz chciał osobnika zatrzymać, a gdy ten 
począł uciekać, O. oddał trzy strzały za nim re- 
wolwerowe lecz strzały te chybiły 

— Niebogaty łup. 13 b. m. Michał Juch- 
niewicz, zam. Tokarska 12, zameldował, że tegoż 
dnia przechedząc ul. Kolejową został napadnięty 
przez pijanych osobników, którzy pobili go i zra- 
bowali 2 zł. 70 gr. Sprawcę Feliksa Jeliūskiego 

— Czego dzieci nie kradną. Zawiądowca 
stacji Porubanek Ryciński Józef, zameldował o 
wyłamaniu i kradzieży 6 par rolek doprowadza- 
jących druty uruchomiające semafor. Przypusz- 
czalnie uszkodzenia dokonały dzieci  pasące 
bydło. 2 

— Stary sposób wygrywania na naiwncš- 
ci ludzkiej. 13 b. m. Romuald Szdowski, zam. 
Połocka 3, zameldował, że w czasie jego nieo- 
becnošci do matki jego przybył nieznany osob- 
pik, i na podstawie kartki rzekomo pisanej przez | 
Sadowskiego, zabrał ubranie i 2 zł. gotówką. War- 
tość ubrania 255 zł. 

— Nieudało się 13 b. m Ch. W. zam Bo- 
saczkowa 3, usiłowała popełnić samobójstwo 
przez powieszenie się, lecz spostrzeżona przez 
domowników została uratowana i przewieziona 
do szpitala żyd. w stanie nie zagrażającym życiu. 
Przyczyna targnięcia się na życie nie ustalona. 

SPORT. 
— Zawody wioślarskie. Dnia 2 września 

na rz. Wilji odbędą się wielkie zawody wioślar- 
skie z udziałem osad wioślarskich: Wilna, War- 
szawy, Poznania i Grodna. Z pomiędzy całego 
szeregu biegów, zasługuje na uwagę bieg czwórek 
wyścigowych panów 0 mistrzostwo Wilna oraz 
bieg pań .na czwórkach pół wyścigowych. 

— Wielkie zawody pływackie. Dnia 15 
b. m. na rz. Wilji odbyły się wielkie co do trasy, 
zawody pływackie na przestrzeni Werki (przystań 
statków)—Wilno (przystań Wil. T.W.). Do biegów 
tych stanęło 4 zawodników, do mety przybył 
pw: członek W. K: S. „Pogoń* — p Plebań- 
czyk. 

— Mecze piłki nożnej. Dnia 15 b. m. odby- 
ły się 2 mecze piłki nożnej. Pierwszy mecz—Ma- 
kabi—Ognisko, rozegnany o mistrzostwo okręgu 
wileńskiego przyniósł zwycięstwo Makabi w sto- 
sunku 4:2. W drugim maczu A. Z S. I|- Makabi 
II, zwycięžyt A. Z. S. II w stosunku 2:9, 

  

! 
  

Miłosierdziu czytelników. 
„Staruszek, lat 70, syn powstańca, któremu 

skonfiskowano majątek — znajduje się wraz żoną 
w katastrofalnem położeniu materjalrem Nie mo- 
gąc z powodu podeszłego wieku, zupełnie zrujno- 
wanego zdrowia oraz ułomności fizycznej praco” 
wać, aby zarobiś na utrzymanie siebie i również 
staruszki żony—zwraca się tą drogą do foiarno- 
Ści publicznej o łaskawe wsparcie. 

Ofiary przyjmuje Administracja „Kurjera 
Wileńskiego*— Jagiellońska 3. 

1. Kenigsherg 
CHOROBY WENERYCZ- 
NE i SKÓRNE. Przyjmuje 

  

  

Choroby weneryczne I skórne. 9—12 I 4—8. 
i i diatermja, | Micklewicza 4, 
słońce górskie. tel. 1090. W.Z.P. 39 2150 

Mickiewicza 12 DOKTÓR 

BLOMOWICZ 
„ Choroby weneryczne, syfi- 

lis i skórne. 

Wielka 21. 
0d9—1 i 3—1. (Telef. 921). 

2436 

  

Choroby weneryczne 
i skórne. 

Ul. Wileńska 11, tel. 640. 

SI 
Popierajcie 

  

  

na własność 1 rok 2 miesiące 

ul. Ponarska 35—1. 2510 

  

  

Okazyjny majątek 
około 130 ha. Budynki: dom 
9 pokoj. Ładny park, rzeka, 
duże jezioro rybne, ziemia 
pierwszorzędna, łąki moroż- 
ne, w pobliżu kolei i mia- 
steczka. „Upe dogodn. 

Dom H.-K. „ZACHĘTA* 

    

        

       

  

Sp. z D.o. 

DRUKARNIA „PAX” 
UL Św. IGNACEGO 5, WILNO 

Telefon Nr. 8-93. 

WYKONUJE WSZELKIE ROBOTY 
DRUKARSKIE i INTROLIGATORSKIE 

SZYBKO 1 DOKŁADNIE. 

  

Zawadzkiej. Gdynia — Po- 2461-0 ickii i 5 ul. Ad. Mickiewicza 30 m. 4. |__ Mickiewicza I, tel. 9-05. i 
2862.03 morze, Gl. 10 AZ RTR GÓR W. zer. Nr 303 2152 257 Czy zapisałeś się na członka L.O.P.P.? 
  

EE Przy zakupach prosimy naszych Sz. Czytelników powoływać się na ogłoszenia w „Kurjerze Wileńskim". 

Redakcja i Administracja: Jagiellońska 

CENA PRENUMERATY: 

Oddział w Grodnie — Bsnkowa 25. 

Wydawca: „Kurjer Wileński” s-ka z ogr. odp. 

3. Tel. 99. Czynna od godz. 
Administrator przyjmuje od 9—2 ppoł. 

ką pocztową 4 zł. Zagranicą 7 zł. CE! ь 

(za wiersz redakcyjny), dla poszukujących pracy--509/0 zniżki, 

е Układ ogłoszeń 5-cio łamowy, 

Tow. Wyd. „Pogoń”, Druk. „Pax“, ul. św. Ignacego 5. 

miesięcznie z odnoszeniem do domu lub przesył! 

nia mieszkanicwe—10 gr. (za wiersz petitowy), kr. rekl.—nadesłane—30 gr, 

9--3 ppoł. Naczelny redaktor przyjmuje od 2—3 ppoł. Redaktor d 

7 Ogłoszenia przy „mują się od 9—3 ppoł. i 1-—9 wiecz. 

ogł. 

ziału gospodarczego przyimu, 
Kontg czekowe P.K.O. 80.750. 

OSZEŃ: za wiersz milimetrowy przed tekstem—25 gr., w ! 

ao : cyfrowe r tabelowe O 20% drożej, 

ma stronie IV 8-mio łamowy. Administracja zastrzega sobi 

le cd godz 10 do 10.30 przed połud. we wtorki i piątki. Rękopisów Redakcja nie zwraca. 
Drukarnia — ul. św. Ignacego 5. Tel. 893, 

w tekście I i II str.—30 gr., III i IV str.=25 gr., za 
ogł. z zastrzeżeniem miejsca 10%0 drożej. 

ie prawo zmiany terminu druku ogłoszeń. 

Redaktor odpowiedzialny Józef Jurkiewicz. 

tekstem—10' 
Zagraniczne A drožej. 

  

  

  

Od2—5-eį. W.Z.P. 13. 2397 

  

Ligę Morską i Rzeczną, 

Or. KAPLAN 

‚  


