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URJER WILEŃSKI 
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Palta i ubrania męskie gotowe i na zamówienia 
Płaszcze damskie 

Galanterja męska i damska. 
WIL. DOM TOW. PRZEM. 

WILNO, 
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BRACIA JABŁKOWSCY Sp. 
MICKIEWICZA 18. 

Prosimy zwrócić awagę na wystawy w 16 oknach magazynu. 
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Przyjmuje zgłoszenia 
do egzaminów wstęp- 
nych do klas I-VII 

na zasadzie zezwolenia 

Kuratorjum 
O. S. Wileńskiego 
z dnia 14-VIII b r. 

N II-29714/28. Portowa 5. 

(-klasowe Gimnazjum Humanistyczne 
Modukacyjne twa Pedagogów 
z prawami szkół państwowych 

KANCELARJA 

od godz. 11—1. 

Przy gimnazjum 

powszechna. 

czynna codziennie 

3-klasowa szkoła 

Egzaminy wstępne odbę- 
dą się 29, 30 i 31 sierpnia 

2656-1 12 i 3 września. 
  

  

  

przy ul. Adama Mickiewicza 18. 

Związek Spółdzielń Polskich Oddział w Wilnie 
1h. 2 września r. b. przenosi swoją siedzibę do nowego lokalu 

Lokal Banku Związ. Sp. Zarob. 
2690     
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Bank Związku Spółek Zarobkowyc 
Oddział Wileński 

Z dn. 3-go września r. b. przenosi swoją siedzibę na ul. 

Mickiewicza 18. 
(Gmach B-ci Jabłkowskich I piętro). 

zr о0000 

Wileńskie Biuro Homisowo-Handlowe 
Gai IOkaly gliuki I pożyczki. załatwia: 
przez wybitne siły fachowe. Pisze podania, tłomaczy i przepisuje na maszynach. 

Pośredniczy wynajmie mieszkań. 2551-0 

    
  

Mickiewicza 

21, tel. 152. 

Pośredniczy w kupnie i sprzedaży wszel- 
kich nieruchomości. Dokonywa szacunków 
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KSIĘGARNIA WACŁAWA MIKULSKIEGO 
B WILNO, Wileńska 25. Tel. 664. 

Celem uniknięcia tłoku radzi wcześniej zaopatrywać się w PODRĘCZNIKI SZKOLNE, 
g kt6re posiada juž w komplecie, wedtug najuowszych spisėw Szkolnych. 
g Ponadto kupuje i sprzedaje podręczniki używane płacąc najwyższe 
В ceny Oraz zamienia na nowe. 2688-1 
eo JO | | |>| 0-0 0 |-0> | 0 | -0-| -0- [OJ 0 |-0-| >| -0-|-0-| CEE 

nan au 
P . A , Ni Piast a 

Nytwómia Galanierji Skórkowej Zakładów Wythowawayh "Asia, Eanos 
POLBCA 

wszelkie wyroby skórkowe jak: portfele, portmonetki, papiercšnice i t. d. 
Wyroby powyźsze nabyó można na I-sych TARGACH PÓŁNOCNYCH (w głównym pawilonie). 

£ Ceny niskie — wykonanie solidne z jaknajlepszych materjałów we własnej pracowni 2681 z 
DLL Е nam   

  

8-mio Klasowe Liceum Koedukacyjne 
z polsko -franc, jęz. nauczania 

N SZEPOWALNIKOWOWEJ Teocta 7. 
Re podaje do wiadomości, że podania o dopuszczenie do egzaminów wstępnych w jesieni 

(klasy I, Il I Ill) kancelarja przyjmuje codziennie od godz. 11 — 13. Przy liceum klasy wstępne. 
Liceum posiada internat. Zajęcia rozpoczną się 3 września. 2586     

  

POSADY WOLNE 
DLA KILKU INTELIGENTNYCH PANÓW w celu podróżowania na mieś- 
cie i prowincji dla wielkopolskiej Sp. Akc. Posada stała. Uzdol- 
nionym awans. Eaergiczni i wymowni pierwszeństwo. Tylko poważnie 
traktujący winni się zgłosić z dowodami osobistemi w dniach 27 i 28 bm. 
w godz. 10—13 u kierownika Bakszta 2/1 dawniej hotel Niszkowski. 2709 
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Francuski Ogródek Dziecięcy 

М. Szepowalnikowowej Trocta 1. 
Zapisy dzieci w kancelarji codziennie od godz. 11 — 13.     2582 
  

Popierajcie przemysł krajowy. 

    

      

     

         
  

DOD PROTEKTORATEM MNUZAŁKA 
OZEFA PIŁ/UD/KIEGO 

LD 

  

Koncerty 85 pułku piechoty. 

PRANIE ESO ZAWARTA PZWACKORYSCKHK ZYERADE 0) 

piómienne?? 

KRÓLEWSKA Nr. 1. 

księgarnia Stow. Mancz. Polskieg 
Telefon 314. 

  

2708 

2687 

Zbliża się sezon szkolny 
(dzie kupić kalążki i material 

We_ wszystko najdogodniej można 

aopalryć się w jednym sklepie 

    

  

fabryka wódek i likierów 

„DzikóW” 
własność 

żytnie wódki.   Pawilon własny w alejach głównych. 

Z. hr. Tarnowskiego 
poleca likiery, nalewki i prawdziwe 

2695     

3 do 6 popoł. 

ul. Uniwersytecka 1. 

  

TT lima 
Haliny Siewiczowej 
Racjonalne przygotowanie do szkół 

średnich. Zapisy dzieci codziennie od 

w kancelarji szkoły 

2630-1 | 

  

   
    

  

Żądajcie wyłącznie = 

wyrobow krajo- (kd 

wych firmy    

   
Е „ПП!П-ЕШЕШП-ГЩБШ PRZEMYSŁ GUMOWY” 

„GENTLEMAN“ 
KALOSZE к 

i ŠNIEGOWCE RP 

OBUWIE sportowe, ludowe i tenisowe 
PŁASZCZE NIEPRZEMAKALNE 

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

Filje i składy konsygnacyjne: 
WILNO, Rudnicka 6, tel. 14—47 

WARSZAWA, Gęsia 6 

GDAŃSK, Brotbankengasse 43 

POZNAŃ, Woźna 10 
LWÓW, Trybunalska 1 
KRAKÓW, Gertrudy 26 
BIAŁYSTOK, Giełdowa 7 

ŁÓDŹ, Wschodnia 76. 
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    Do numeru dzisiejszego załączamy dodatek bezpłatny objętości 
20 str. p. t. „l-sze Targi Północne i Wystawa Rolniczo-Przemysłowa 
w Wilnie”. 
  

  

USSR EDTA (EZR з ° _ | Dzień polityczny. 
FAJANS Profesor uniwersytetu Stejana Bato“ 
PORCELANA rego Stanisław Władyczko uzyskał cd. SZKŁO władz litewskich wizę na wjazd do Lit- PLATERY wy, dokąd udaje się w celu nawiązania 

kontaktu z tamtejszemi 
ukowemi. 

sferami na- NACZYNIA KUCHENNE 
^ * 

Głowa Cerkwi Prawosławnej w Polsce, 
metropolita Dyonizy, wystosował do du- 
chowiefistwa orędzie, w którem uznaje ję- 
zyk ukraiński za jeden z równouprawni. 
nych języków cierkiewnych i poleca ducho- 
wieństwu dopomagać w przeprowa(zeniu 
ukrainizacji nabożeństw, oraz bezwzględnie 
stosowoć język ukraiński w kazaniach, a 
także przy wykładaniu religii w szkołach. 

Orędzie metropolity Dyonizego wy- 
wołało wielkie wrażenie w kołach ukraiń- 
skich, które uważają ten akt, jako zapo- 
wiedź dalszych kroków w kierunku odru- 
szczenia cerkwi prawosławnej w Polsce, 
Oraz zbliżenia władzy cerkiewnej do ukra- 
ińskiej ludności prawosławnej. 

2578 2 

Wobec wyprzedaży oddajemy 
po cenach znacznie zniżonych. W dniu 27 sierpnia rb. odbędzie się 

w Ministerstwie Komunikacji konferencja z 
przedstawicielami wszystkich dyrekcyj kolei 
państwowych, na której zapadną postano- 
wienia co do wniosków na tegoroczną eu- 
ropejską konferencję dla rozkładów jazdy, 
która się odbędzie w Wiedniu w drugiej 
połowie października rb. Na konferencji w 
Ministerstwie Komunikacji zapadną rów- 
nież decyzje o zmianach w rozkładzie jaz- 
dy pociągów w ruchu pasażerskim w se- 
zonie zimowym. 

   
   

  

KSIĘGARNIA 

(ebethnea i Wolfa | 5-ki 
w Wilnie, ul. Mickiewicza 7. 

KSIĄŻKI. HUTY. PISMA.    
    
В 
  

Dnia 25 bm. przybył pociąglem po- 
oj Śpiesznym z Wilna do Warszawy minister 

 |reform rolnych prof. Staniawicz i objął u- 
rzędowanie. 

  

POWIEŚĆ REGJONALNA! 

„MAMIGNIGA 
z DŻTRĄ BRAMĄ 

WAKDY NIEDZIAŁKOWSKIEJ-DORACZEWSKIEJ. 

Cena zł. 3,50. 

Do nabycia we wszystkich księ- 
garniach 1 w Administracji „Kur= 

jera Wileńskiego". 

POWIEŚĆ REGJONALNA! 
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Wczoraj rozpoczął obrady V Kon* 
gres Ligi akademickiej stowarzyszeń przy” 

3 |laciół Lig! Narodów, w którym biorą u- 
dział delegacje 15 krajów. Przedmiotem 

5 |obrad jest sprawa uczynienia interesów 
| n łodzieży zagadnieniem międzynarodowem. 

* 

W dniu 24 b. m. został podpisa- 
ny międzywolnem miastem Gdańskiem, a 

$ | Rzecząpospolitą Polską protokuł, dotyczący 
zastosowania ceł wywozowych w zastosc- 

$ |waniu umowy polsko-gdańskiej z 12 sier< 
p | pnia 1925 roku. Na mocy tego protokulu 
d | Rząd polski wyda niebawem rozporządze- 

nie, aby wprowadz ć przewidywane umową 
 |uregulowanie sprawy na przeciąg roku 

gospodarczego cd 1 kwietnia 1928 roku 
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   do 31 marca 1929 roku. 

 



  
  

Znaczenie paktu Kelloga. 
Są w historji ludzkości daty zapisy» 

wane złotemi zgłoskami, są w dziejach 

kultury momenty, które stanowią zasadni- 

cze punkty zwrotne, oddzielające od siebie 

dwa, wykluczające się wzajem światy, 2 
których jeden jest zazwyczaj synonimem 

zła, drugi dobra, jeden cechuje egoizm i 

zacofanie, drugi humanitaryzm i postęp. 

Takim momentem mogłaby być data 27-70 

sierpnia b. r., t. į. dzień, w którym zjež- 

dżają do Paryża przedstawiciele grających 

w koncercie światowym główną rolę mo- 

carstw, a w tej liczbie i Polski, aby zło- 

żyć swoje podpisy pod wykluczającym woj- 

nę jako instrument polityki międzynarodo- 

wej aktem, który od imienia projektodaw- 

cy przyjął historyczną nazwę paktu Kello- 

ga. Piszemy warunkowo mogłaby być, 

gdyż samo tylko. formalne wyrzeczenie 

się wojny, wyrażona choćby w  najuro- 
czystszej formie i w asystencji najmożniej- 

szych tego Świata, ale bez odpowiednich 

Sankcyj, jeszcze nie przekreśla możliwości 

wybuchu wojny. Mieliśmy tego dobitne 

przykłady na losie zicszczęsnej Gruzji, na 

kilku konfliktach albańskich, na ciągle 

wrzącym kotle chińskim i środkowo ame- 

rykańskim. W myś! regulaminu Rady Ligi 

Narodów w szeregu przytoczonych tu wy- 

padków, państwa należące do tej skąd- 
inąd celowej i b. pożytecznej instytucji 

winne były wystąpić przeciwko stronie, co 

do której nie było żadnych wątpliwości, że 

w swoich poczynaniach powoduje się Ii 

tylko agresją. Nia nastąpiło to, gdyż w po- 

dobnych wypadkach regulamin Ligi nie 

przewiduje jasno skrystalizowanych sank- 

cyj. Mówi wprawdzie o obowiązku niesie- 

nia pomocy stronie napadniętej, ale ten o- 

bowiązek jest tęk sformułowany, że gdyby 

jakieś zagrożogz, a słabsze od swego wro- 
ga państwo m się zdać na łaskę należ- 

nej mu formalnie pomocy i czekało aż Try- 

bunał Międzynarodowy ustali, która strona 

jest zaczepną, a która się tylko broni, mu- 

siałoby w międzyczasie dawno paść plac- 
kiem przed swym przeciwnikiem. 

Pakt Kelioga, który w dniu jutrzej- 

szym ma być podpisany przez przedstawi- 

cieli narazie tylko trzynastu państw nie 
idzie w tym kierunku dalej niż odnośne 

artykuły statutu Ligi Narodów. Dlatego też 
sam w sobie w praktycznem zastosowaniu 

nie stanowi jakiejś przełomowej daty w 
historji świata politycznego. 

Co najwyżej można tu na jego ko- 
rzyść podnieść fakt, że Ameryka, która do- 

tąd na konferencjach poruszających zagad- 

nienie pacyfikacji stosunków międzypań- 

stwowych (konferencje rozbrojeniowe, Lo- 
carno i t.p.) brała udział tylko w roli ob- 

serwatora, obecnie przez swój podpis pa- 

ryški, usi siłą rzeczy z polityki na kon- 

tynencie europejskim w miarę pasywnej 

przejść do aktywnej, musi sprząc się ze 

sprawami starego Świata. Ale i to podwa- 

runkiem, że podpisany przez Kelloga jego 

własny twór nie spotka się w jego ojczy- 

znie z losem, jaki przypadł w udziale. hi- 

storycznym „czternastu przykazaniom*Wil- 

sona. Nie wykłuczonem bowiem jest, że 

jak te przykazania, którym zawdxijęszamy 
Ligę Narodów, tak i pakt Kelloga nie znaj- 
dzie */4 zwolenników przy ratyfikacji. 

Powodów po temu mogą Amerykanie 

znaleźć wiele. Obawa przed domaganiem 
się ze strony Anglji zmniejszenia floty ame- 

rykańskiej, niechęć do mieszania się Ame- 
ryki w zawikłane sprawy europejskie mo- 

gą wystarczyć najzupełniej do obalenia na 

tamtejszym przynajmaiej gruncie paktu. 

Ale czy przez to pakt Kelloga nie 

ma wogóle żadnego praktycznego znacze- 

nia? Nie trzeba być zbytrim optymistą 

aby twierdzić, że pomimo to wszystko zna” 
czenie jutrzejszej uroczystości paryskiej 

jest duże. W psychice poszczególnych na- 

rodów, w psychice poszczególnego obywa- 

tela, bez względu na to jakiemu on sztan* 
darowi państwowemu hołduje, nastąpiło po 

katastrofie dziejowej, po wojnie światowej 
wielkie przeobrażenie pojęć moralnych, 

nastąpiło przewartościowanie wartości etycz- 

nych, dla którego punktem wyjścia były do- 

świadczenia wojenne. Ludzkość przekonała 
się podczas wielkiej wojny naocznie, że poza 

walką o wyzwolenie narodowe, poza obro- 

ną konieczną niema takiego ideału, dla 

którego możnaby jak stada baranów gnać 
całe dziesiątki narodów na świadomą i 

niezawinioną rzeź. | ludzkość nie chciała 
już w końcu walczyć. Walczyła jednak do 
kończ, ale w imię najwyższego w tym wy- 

padku idesłu, bo w imię danej jej po tej i 
po tamtej stronie obietnicy, że walczy—jak 
to pięknie powiedział onegdaj przy powi- 

taniu Kelloga w Hawrze mer tego miasta— 

ażeby zapobiec raz na zawsze powrotowi 

wojny. 

Powtórzenie tej danej niegdyś ludz- 
kości obietnicy wśród huku armat, wśród 

jęków miljonów rannych i konających i, co 
główne, w poczuciu niebezpieczeństwa, 0- 

becnie, w czasie stabilizacji stosunków po- 
wojennych i to w tak uroczystej formie i 

przy udziale głównych mocarstw, do któ- 

rych dołączą się 42 państwa, a więc Świat 

cały — takie powtórzenie wiąże. I to nie- 
tylko reprezentacje polityczne państw. Ma- 

sy, którym nieznane są źródła, drcgi i ce- 

le podobnych uroczystych aktów, znają 
tylko magi fakt, którym w danym wypad- 

ku jest potępienie wojny. 
To wiąże reprezentacje polityczne 

wobec mas. To wytwarza w masach prze- 

świadczenie, że wojna jest złem, jest ujem- 

nością, że wojna, — jak opiewał wniosek   

polski złożony w Lidze Narodów i zaak- 

ceptowany przez parlament Światowy — 

jest zbrodnią międzynarodową. Na przy- 

szłość więc, gdyby nawet jakieś państwo 

pomimo to chciało wywołać wojnę, będzie 

wpierw musiało przełamać antywojenną 

psychikę swych obywateli. To nie będzie 

rzeczą łatwą. Zmaganie się z własnem 

społeczeństwem prowadzi w większości 

wypadków do zamieszek wewnętrznych, do 

rewolucji, a w tych warunkach żadne pań- 

stwo nie odważy się prowadzić wojny. 
W tem, może zbyt optymistycznem, 

ale jednak bliskiem prawdy oświetleniu, 

pakt Kelioga zyskuje na znaczeniu. Przez 

to zwiększa się waga polskiego antywojen- 

nego wniosku, którego pakt Kelloga jest 

tylko zjawiskiem zbieżaem. lit 

Po 60-ciu latach flaga niemiecka w Paryżu. 

PARYŻ, 25-VIII. (Pat). Z okazji uroczystości podpisania trakta- 
tu przeciwwojennege, w Paryżu po raz pierwszy „od roku 1870 po- 

wiewa flaga niemiecka. 

Wizyta Stresemanna u Brianda i Poincarego. 

BERLIN, 25-VIll. (Pat). Do biura Wolfia donoszą z Paryża, że w niedzielę popo- 

łudniu odbędzie się oficjalna wizyta Stresemanna u Brianda, poczem francuski mini- 

ster Spraw Zagranicznych będzie rewizytował Stresemanna w niemieckiej ambasadzie. 

W poniedziałek Strese'mann odwiedzi premjera Poincarego. 
I KOKS NETIKS 

Budowa pancernika przeciwko Polsce. 
BERLIN, 25, 8. Pat. Dzisiaj odbyło się publiczne posiedzenie niemieckiej Ligi i 

Obrony Praw Człowieka i Obywatela w sprawie budowy pancernika „A”. Na zgro- 

madzeniu tem redaktor radykalnego pisma „Welt am Abend”, p. Helmut Gierlach, 

oświadczył kategorycznie, że zmyślonemi są pogłoski, jakoby pancernik, który ma być 

budowany, miał być użyty przeciwko Rosji. Faktem jest natomiast, że 

szowiniści niemieccy, utraciwszy po traktacie lokar- 

neńskim i innych, odwiecznego wroga, Francję, znaleźl 
sobie innego odwiecznego wroga w Polsce. 

Przeciw Polsce budowany jest pancernik „A*, Gerlach wy- 

powiedział się za najsilniejszem poparciem plebiscytu, żądającego zakazu budowy pan- 

cernika i oświadczył, że nie należy się cofać w tej sprawie nawet przed groźbą kryzy” 

su na stanowisku prezydenta Rzeszy. To zaś jest o tyle prawdopodobne, że prezydent 

Hin-enburg złożyłby swój urząd, gdyby sprawa przez niego popierana i leżąca mu na 

sercu, została obalona. 

Delegacja niemiecka na sesję Ligi Narodów. 
BERLIN, 25.VII (Pat). Delegacja niemiecka na genewską sesję Rady Ligi Narodów i Zgroma- 

dzenie Ligi Narodów odjeżdża pod przewodnictwem sekretarza stanu Schuberta we wtorek do Ge- 

ncwy. Kanclerz Muller przybędzie do Genewy dopiero na dzień 3 września, 
W skład delegacjł niemieckiej wchodzą ponadto podsekretarz stanu Binder, dalej hr. Bernsdorf, 

który aczkolwiek nie jest posłem, ale nada! reprezentuje w delegacji stronnictwo demokratyczne, 

baron Rheinbaben (z niemieckiej partji ludowej), prałat Kaas (centrum), dr. Breiifeld (socjalista). 

Wreszcie w skład delegacji wchodzą rzeczoznawcy fachowi. 

Narodowy komitet europejskiej współpracy. 
BERLIN, 25-V. (Pat). W salach Reichstsgu odbyło się posiedzenie parlamenta- 

rzystów wszystkich niemal delegacyj NE. poświęco: organizacji związku, dla 

europejskiej współpracy. Uchwałono nazwać tę organizację zystkich państw europej- 

skich „Narodowym Komitetem Europejskiej Współpracy". Formalne ukonstytuowanie 

tego związku nastąpi na specjalnej konferencji 24 listopada. W dyskusji na dzisiejszem 

posiedzeniu brał wybitny udział delegat polski p. Thugutt. 

Treść tekstu anglo-francuskiego układu? 
BERLIN. 25.Vill. (Pat). „Vosische Ztg." i „Berl. Tageblatt" w depeszach nowojorskich podają 

treść rzekomego tajnego morskiego układu angiel.-francus. Umowa ma mieć charakter listu Chamber- 

lsina do Brianda i ma formułować osiągnięte porozumienie oraz ustala, że pomiędzy angielskimi 

i francuskimi rzeczoznawcami marynarki mają się odbywać perjodyczne narady, obie strony mają 

wzajemnie komunikować sobie rozlokowanie swoich flot. f 

Pozatem list Chamberlsina ma przewidywač rzekomo wypracowanie wspėlnego programu mor- 

skiego i współpracę obu flot na oceanie Spokojnym i Atlantyckim, flota angielska ma objąć ochronę 

wschodniej części morza Śródziemnego, a francuska zachodniej. 

Po rozruchach komunistycznych na Łotwie. 
RYGA, 25.VIII. (Ate). Ostataie rozruchy komunistyczne na Łotwie, a w szczegól- 

ności w Rydze, gdzie tłam demonstrantów usiłował wtargnąć do gmachu Sądu Okrę- | 

gowego prawdopodobnie pociągnie za sobą poważne konsekwencje. Sledztwo wykaza- 

ło, że rozruchy były organizowane przez tak zw. Niezawisłą Partję Socjalistów. Mini- 

sterstwo Spraw Zagranicznych przedłożyło wczoraj Sądowi Okręgowemu projekt zli- 
kwidowania Niezawisłych Socjalistów Łotewskich. 

Zamknięcie niezawisłyci partyj socjalistycznych po niedawnem zlikwidowaniu 

związków zawodowych, będzie poważnem ostrzeżeniem dla elementu komunistycznego 
na Łoiwie, zwłaszcza w ckresie przed wyborami. 

Walka ze szkolnictwem polskiem na Litwie. 
Pogróżki władz litewstich o mującej nastąpić likwidacji szkolnictwa polskiego na Litwie ko - 

wieńskiej nabierają cech prawdopodobieństwa prawdziwości. Dnia 20 bm do naczelnika pow. wiłko- 
mierskiego i olickiego, zostały wysłane polecenia zamknięcia wszystkich szkół polskich w powiatach 
graniczących z Polską oraz zakazania nauczycielstwu polskiemu „zajmowania się swą poprzednią 

pracą". Według układanej przez litewskie władze szkolne sieci szkolnictwa, szkoły polskie będą 

mA znajdować się tylko na terenie zachodniej częś:i Kowieńszczyzny t. j. tam gdzie najmniej jest 
olaków. 

Pełne zadośćuczynienie dla rządu włoskiego. 
RZYM. 25.VIII. Agencja Stefani ogłasza od- ji Sebenico formalne przeproszenie z powodu zna- 

powiedź rządu jugosłowiańskiego na dwie noty | nych zajść. Prreproszenie to nastąpiło w dniu 

poselstwa włoskiego w Białogrodzie w sprawie 
zajść w Splicie i Sobenico. Odpowiedź zaznacza, 
że na podstawie wyniku przeprowadzonego śledz- 
twa oraz w celu przeszkodzenia zą wszelką cenę 
podobnym zajściom i utrzymania z królestwem 
włoskiem stosunku najlepszej przyjaźni, Minister- 
stwo Spr. Zagranicznych, w chęci zadośćuczynienia 
żądaniom sformułowanym w notach włoskich, 
czuje się w obowiązku oświadczyć co następuje: 

„Przedstawicielom jugesłowiańskich lokal- 
nych władz państwowych polecono złożyć na rę- 
ce konsula i wice-konsula włoskiego w Splicie 

dzisiejszym. Wydane zostało zarządzenie, ażeby 
wszyscy winni zejść zostali przykładnie ukarani. 
Naogół zostało to już dokonane. Rząd jugosło- 
wiański wyraża gotowość wynagrodzenia szkód 
wyrządzonych na parowcach włoskich Oraz 0- 
świadcza, że osoby odpowiedzialne za utrzymanie 
porządku i bezpieczeństwa publicznego pociągnię- 
te będą przez właściwe sądy”. 3 

Jak oświadcza urzędowa agencja Stefaniego 
rząd włoski przyjął odpowiedź rządu jugosłowiań- 
skiego z zadowoleniem do wiadomości i uważa 
incydent za zlikwidowany. 

Operetkowy król w operetkowej koronie. 
TIRANA. 25.VIII, (Pat). Uroczyste posiedzenie albańskiego zgromadzenia konstytucyjnego 

uchwaliło przez aklamację proklamowanie królem albańskim dotychczasowego prezydenta Ach- 
meda Zogu, który oświadczył, że koronę królewską przyjmuje. 

Ekspedycja do bieguna południowego. 
„WIEDEŃ 25.8. Do dzienników wiedeńskich | kładzie parowca „City of New-York", któ- 

donoszą z Nowego Jorku, żeekspedycja Byr | ry wyjeżdża do Nowej Zelandji, stamtąd 

da wyruszyła do południowego bieguna dziś | we wrześniu Byrd wyruszy w dalszą drogę   w sobztę 25 bież. m. Składać s'ę będzie z 31 | do bieguna południowego. 

osób. Narazie wyprawa wyruszy na po- 

  

Dziś: M. B. Częstochowsk. 

    

  

  

Niedziela] Jytro; Przen. rel. św. Kaźmy. 
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METEOROLOGICZNA, 

— Spostrzeżenia Zakładu Meteorologi- 
canego U. S. B. z dn. 25. VIII. b. r. Ciśnienie 
średnie w milimetrach 760. Temperatura średnia 
++180C. Opad w mil metrach—. Wiatr przeważają- 
cy południowo-zachodni. Pogodnie. Pierścień do- 
okoła słońca. Maksimum na dobę+-227 C. 5 

Tendencja barometryczna: spadek cišnie- 

MIEJSKA. 
— Posiedzenie Komisji Ogrodowej. We 

środę 29 b. m. w lokalu Magistratu odbędzie się 
posiedzenie miejskiej Komisji Ogrodniczej, na 
którem omawiane będą sprawy związane z pcd- 
niesieniem poziomu ogrodnictwa mielskiego. 

— Regulacja ul. W. Stefańskiej. Ostatnio 
Sekcja Techniczna Magistratu m. Wi!lna przystą- 
piła do regulacji ul. W. Stefańskiej. Jednocześnie 
przeprowadzone są tam roboty kanzlizacyjne. 

SPRAWY SZKOLNE. 

— Kierowni.two Żeńskiej Szkoły Zawo- 
dowej Dokształcającej im. M. Konopnickiej i 
kursu czapnictwa i modnictwa polskiego T-wa 
pracy oświatowej „Światło” w Wilnie oznajmia, 
że lekcje rozpoczną się 3-go września b. r.! 

Zapisy przyjmuje i informacyj udziela Se- 
kretarjat Szkoły (Wileńska 10. Lokal Państwowej 
Szkoły Przem. Handlowej im. E. Dmochowskiej) 
codziennie od godz. 5 — 7 popoł. 2106-2 

— Dyrekcja Męskiej Szkoły Odzieżowej 
im. Promienistych w Wilnie Polskiego T-wa Pra- 
cy Oświatowej „Światło" powiadamia, że w bie- 
żącym roku szkolnym uruchomiony będzie dzisł 
krawiecki. 

Zapisy pczajonie i informacyj udziela se- 
kretarjzt szkoły (W. Pohulanka 14 piętro lil) co- 
dziennie od godz. 10 do 12. — 

— Kierownictwo Męskiej Szkoły Zawodo- 
wej im. Promienistych w Wilnie Pol. T-wa Pracy 
Oświatowej Światło powiadamia, że zsięcia roz- 
poczną się 3 września b. r, Zapisy przyjmuje i in- 
formacyj udziela szkretarjat szkoły (W. Pohulan- 
ka 14 piętro III) codziennie od godz. 5 — 7 po- 

poł. 2107-2 

ZE ZWIĄZ. I STOWARZ. 

— Zebranie Zw. Zawodowego Krawców i; 
Krawczyń. W dniu 28 sierpnia 1928 r. 0 godz.i 
19-ej w lokalu przy ul. Zawałnej 1, m. 4 odbędz e 
się Walne Zebranie członków Związku Zawodo- 
wego Krawców i Krawczyń w Wilnie.  Wszyst- 
kich członków uprasza się O jaknajliczniejsze i 
punktualne przybycie. 

SPRAWY ROBOTNICZE. 

— Wypłata zasiłków bezrobotnym pra- 
cownikom umysłowym. Ministerstwo Pracy i 
Opieki Społecznej przekazało ostatnio do dy- 
spo yg i Obwodowego Biura Funduszu Bezobncia 
w Wilnie sumę 13 tys. zł. dla uskutecznienia wy- 
płaty zasiłków dla bezrobotnych pracowników u- 
Yo za m-c sierpień. 

ypłata odbędzie się w dniu 31 b. m. 
— Dalszy spadek bezrobocia. Podług о- 

statnich danych statystycznych bezrobocie na te- 
renie m. Wilna przedstawia się w cyfrach nastę- 
pujących: robotników hutniczych — 39; metalo- 
wych — 102; budowlanych — 210; innych wykwa- 
lilikowanych — 746; niewykwalifikowanych—1001 
robotników rolnych — 28 i pracowników umy- 
słowych — 602. Ogólna cyfra wynosi 2728 bez- 
robotnych, w tej liczbie 1738 mężczyzn i 990 
kobiet. 

W stosunku do tygodnia poprzedniego bez- 
robocie zmniejszyło się o 117 osób. 

— Walka z bezrobociem, W tygodniu u- 
biegłym Magistrat m. Wilna znowu zatrudnił 45 
bezrobotnych, z czego pokaźna ilość pracowników 
umysłowych. е 

— Wynik rekrutacji robotników rolnych 
do Francji. W dniach 21, 22 i 23 b. m. odbyła się 
w Mołodecznie, Święcianach i Wilnie rekrutacja 
robotników rolnych do Francji. Ogółem zrekru- 
towano 27 osób, z czego 20 kobiet. 

W dniu wczorajszym zrekrutowani robotni- 
cy opuścili Wilno, udając s'ędo Francji. 

Z KASY CHORYCH 

— Kasa Chorych m. Wilna zawiadamia, że 
od składek za m. lipiec 1928 r., niewpłaconych 
do 31 sierpnia 1928 r., będą pobierane procenty 
zwłoki, oraz po tym terminie zaległe składki bę- 
dą ściągane w drodze egzekucji wraz z procenta- 

„ mi zwłoki i kosztami egzekucyjnemi. 
Nakazy płatnicze zostały wysłane, — nie- 

otrzymanie rachunku nie wstrzymuje obowiązku 
płacenia. 2684 

Teatr I muzyka. 
TEATR REDUTA (na Pohulance). 

` Dzis—,„Sułkowski'—St. Żeromskiego z Ju- 
ljuszem Osterwą w postaci tytułowej. 

lane postacie odtworzą: E. Sciborowa, T. 
Białkowski, S. Butkiewicz, Z. Chmielewski, W. 
Jssiński, J. Karbowski, J. Klejer, St. Larewicz, 

A. Mikołajewski, M. Pill. W. Ścibor, J. Wasilew- 
ski, L. Wołłejko, W. Wybrański, K. Vorbrodt, K. 
Pągowski, R. Piotrowski. 

Oprawa sceniczna Iwa Galia, muzykę skom- 
ponował E. Dziewulski. Stylowe ubiory wykona- 
no w pracowniach Reduty, 

„Sułkowski'--powtórzony będzie jutro t, j. 
w poniedziałek, dnia 27 b. m. 

We wtorek, 28 b. m. powieść sceniczna J. 
Żuławskiego p. t. „Eros i Psyche", malująca w 7 
rozdziałach scenicznych—siedem epok ludzkości— 
a na ich tle — konflikt dwóch odwiecznych pier- 
wiastków duszy ludzkiej. — 

Postacie główne kreują: Psyche—H. Gallo- 
wa, Eros—J. Wasilewski, Blaks—Z. Chmielewski. 
Resztę obsady stanowi cały Zespół Reduty. 

Bilety w cenie od 50 gr, — 5 zł. wcześniej 
do nabycia w kasie wejściowej Targów Północ- 
nych, a wieczorem od 18.30 w kasie teatru. 

TEATR POLSKI (sala „Lutnia''). 

— Ostatni występ M. Malanowicz-Niedzie|- 
skiej. Dziś świetna artystka M, Malanowicz-Nie- 
dzielska pożegna publiczność wileńską, tworząc 
niezapomnianą kreację w doskonałej sztuce G. 
Zapolskiej „Žabusia“. W rolach główniejszych 
wystąpią E. Frenklówna, Z. Molska, W. Malinow= 

ski rusikiewicz i A. Łodziński. 
„Żabusia” po przedstawieniu dzisiejszem 

schodzi z repertuaru, ustępując miejsca krotoch- 
wili Hennequina „Chrześnizk wojenny”. 

‚ — Jutrzejsza premiera. Jutro „„Chrzešniak 
wojenny'—Hennequina, w wykonaniu najlepszych 
sił naszego teatru z E. Frenklówną, L. Śniadec- 
ką, D. Lubowską, K. Wyrwicz-Wichrowskim, A. 
Łodzińskim, S. Brusikiewiczem i L. Detkowskim 
na czele. : Ё 

Wieczoru dopełnią siostry Korzeniewskie     w całkowicie nowym programie tańców. 

  

— Dzisiejsza popołudniówka. Dziś 0 godz. 
$-ej pp. ukaże się po rsz ostatni komedja Devala 
„Simona“ w premjerowej obsadzie z M. Malano- 
wicz-Niedzielską w roli tytułowej. Ceny miejsc 
zniżone od 20 gr. 

Radijo. 
PROGRAM STACJI WILEŃSKIEJ. 

Fala 435 mtr. 
NIEDZIELA dn. 26 sierpnia 1928 r. 
8.15—12.00: Transmisja uroczystości Doży- 

nek z siedziby Prezydenta Rzeczypospolitej w 
Spale. 1200—12 10: Transmisja z Warszawy: syg- 
nał czasu, hejnał z Wieży Marjackiej w Krakowie, 
komunikat meteorologiczny. 12.15—13.00: Poranek 
orkiestry symfonicznej. Transmisja z terenu Tar- 
gów. 1400—21.00: Dziszy ciąg transmisji z Spały. 
21.00 — 22.00: Transmisja z Warszawy. Koncert 
wieczorny. 22.00—22.30: Transmisja z Warszawy: 
sygnał czasu, komunikaty: P. A. T, policyjny, 
sportowy inne. 22.30—23.30: Transmisja muzyki 
tanecznej z restauracji „Oaza* w Warszawie. 

PONIEDZIAŁEK, dn. 27 sierpnia 1928 r. 

13.60: Transmisja z Warszawy: sygnał cza- 
su, hejnał z Wieży Marjackiej w Krakowie, ko- 
munikaty:—meteorologiczny i inne. 16.30 — 16.45: 
Chwilka litewska. 16.45—17.00: Wiadomości o I 
Targach Północnych. 1700—17.30: Muzyka z 
gramofonowych firmy Józef Weksier w War- 
szawie, ul. Marszałkowska 132. 17.30 — 17.55: 
„Jak budowsść ogniotrwałe*? Odczy wygł. Dziekan 
Wydz. Sztuk Pięknych U. S. B. prof. Jułjusz Kłos. 
18.00—19.00: Koncert popołudniowy. 19.00—19.25; 
Druga wędrówka po wystawie"—wypowie artysta 

Teatru Polskiego w Wilnie Wacław Malinowski. 
19.25—19.50: Pogadanka radjotechniczns, 19 50; 
Komunikaty. 20.00—22.C0: Transmisja z Warsza- 
wy: koncert wieczorny. 22.00—22,30: Transmisja 
z Warszawy: sygnał cząsu, komunikaty, P. A. T., 
policyjny sportowy i inne. 

№ wileńskim ВОИ 
— Znowu samobójstwo. W dniu wczoraj- 

szym Jadwiga Epsztejnowa lat 38 (Mickiewicza 
62) w celu samobójczym zażyła większą dozę 
opium. 

Epsztejnową w stanie cizężkim przewiezio- 
no karetką pogotowia do szpitala żydowskiego. 

— Jednak się powiesiła. Dnia 23 b. m. Ita 
Rywa Okuszko zam.. Nowogródzka 6 o której po- 
dawaliśmy, że usiłowała się raz powiesić popełni- 
ła samobójstwo przez powieszenie się. Przyczy- 
na — rozstrój nerwowy. 

— Dezerter z 77 p. p. wpadł w sidła policji. 
Dnia 23 b. m. został zatrzymany zawodowy zło- 
dziej, który zdezerterował z 77 p. p. w Lidzie To- 
maszewicz Stanisław. 

SPORT. 
Decydująca wałka o tytuł mistrza Okrę- 

gu W leńskiego. 
Dziś na boisku 6 p. p. Leg. (Antokol) o 

gods. 16-ej odbędzie się decydujący o mistrzostwo 
mecz pomiędzy drużynami 1 p. p. Leg. i Makabi. 
Spotkanie to ze względu na dobrą formę obu dru- 
żyn zapowiada się bardzo ciekawie. 

Wyścigi jesienne. 
W dniach 2, 5, 8 19 września r. b, na tc- 

rze wyścigowym w Pośpieszce odbędą się wyści 
gi konne, urządzane staraniem Wileńskiego T-wa- 
Hodowli Koni i Popierania Sportu Konnego. W 
związku z powyźszem w dniu wczorajszym odbyło 
sę posiedzenie Wileńskiego T-wa Hodowli Koni, 
na którem rozważano sprawę organizacji wyści- 
gów. Podczas obrad stwierdzono, iż ilość koni 
zgłoszonych na wyścigi przekracza w chwilł obecnej 
40 sztuk. Spodziewane są dalsze zgłoszenia. 

Walki w cyrku. 
W ósmym dniu turnieju w cyrku wystąpiły 

na arenę trzy pary zapaśników. Wyniki tych walk 
były następujące: Pierwsza para Helcer—Czykosz 
zakończyła się zwycięstwem Helcera. 

Ciekawą była walka dwóch popularnych w 
Wilnie zapaśników groźnego rywala Cyganie- 
wicza—Garkawienki ze Szczerbińskim z polonii 
amerykańskiej. Walka ta zakończyła się po 20 
minutach wynikiem remisowym. W trzeciem spot- 
kaniu Rasso — Waligóra, zwyciężył Waligóra. 

BTI ETO RIO AS UTI NIN SSRS KITI 

Muzeum w Wilnie. 
Od dawna o tem marzą ci, co posiadając 

zbiory odnośne do dziejów naszego miasta, ra- 
dziby niemi Wilno obdarzyć, a nie mają gdzie 
składać ofiary, Obecnie widok pięknych, tak ob- 
ficie zgromadzonych zbiorów etnograficznych 
nasuwa myśl, że przecie muszą one w całości 
FED w mieście i otrzymać odpowiedni lokal, 
y pozwolić zwiedzać je przez wycieczki czy za- 

interesowanych. 
Ale nietylko tak ciekawa i bogata u nas 

etnografja. Mamy w Wiinie samem wiele ukry- 
tych, ciekawych zbiorów, niewyzyskanych, mało, 
lub wcale nieznanych, nie odegrywających więc 
tej roli kulturalnej, którą powinny i do jakiej są 
właściwie przeznaczone. Przytem, gdy się pomyśli, 
jak często są one po macoszemu traktowane, nie 
ze złej woli, ale wskutek nieznajomości właści- 
cieli, jak grozi im wciąż pożar, kurz, robactwo, 
to pragnienie, by powstało u nas muzeum, wzra- 
sta. Gdybyż wreszcie stanął gmach odpowiedni, 
a umiejętna propaganda przyniosłą do jego wnę- 
trza zabytki z naszego, jakże wyniszczonego pod 
tym także względem kraju] | 

Obecnie mamy udostępnione poniekąd dla 
publiczności: zbiory Tow. Przyj. Nauk, prof, Ru- 
szczyca w wydziale sziuki, w Bibl, Wróblewskich, 
zbiory tow, białoruskiego, litewskiego i żydow- 
skiego. Gdy się je zna wszystkie, widzi się 
oczami wyobraźni, połączone, z dodatkiem pry- 
watnych zbiorów, i dopiero roztacza się widok 
wspaniałego całokształtu Wilna, jako miasta na 
rozgraniczu dwóch światów, dwóch kultur, miasta 
o tak bogatej i różnorodnej przeszłości, niejedno- 
litej, ale właśnie wskutek tych burz dziejowych, 
jakie przeszło, ciekawej. Prof Ehrenkreutz, jeden 
z najgorliwszych „twórców*, wileńskich targów, 
(wiemy coś z boku, jakiej wymowy trzeba było, 
by Warszawę przekonać O ich konieczności), ten 
mąż opatrznościowy odgraża się, że za lat parę 
będzie Muzeum Wileńskie w Wilnie. Takie słowa 
z ust człowieka, co tyle dokonał, to już coś, To 
więcej znaczy niż czek do banku, 

Tembardziej, że zbiory p. prof. Ehrene 
kreutzowej proszą o godne umieszczenie. Jakie by 
to zajmujące odczyty mogła słyszeć młodzież 
wśród takich sprzętów i ubiorów ludowych, któ» 
rych znacznie, symbole i barwy wytłumaczą znawcy. 

Jakżeby na retrospektywnej wystawie obra- 
zów ew. galerji opowiadał prof. Ruszczyc 0 wi- 
leńskich artystach i ich epoce. Obyż społeczeń- 
stwo to ztozumialo i przyszło z pomocą. Obecna 
wystawa retrospektywna byłaby daleko obficiej 
obesłana, gdyby się ludzie sami zgłaszali z wiado- 
mością, że takie a takie antyki, obrazy, meble 
posiadają. Organizatorowie tyle mają do roboty, 
że bieganie po mieszkaniach jest prawie niemoż- 
liwe. A przecież warto skarby naszego miasta, 
ukrywane zazdrośnie przed okiem ciekawych uka- 
zać przyjezdnym! ‚ К, 

  

RONIK A. 
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Nr. 194 (1241) 

Targi Północne. 
Przyjazd dygnitarzy państwowych 

W. poniedziałek 27 b. m. 
przybywają do Wilna w celu zwiedzenia 
Targów Półnecnych i Wystawy Regjonal- 
nej — minister pełnemocny p. Bertoni z 
M. S. Z. oraz p. inż. Konopka z Minister” 
stwa Robót Publ. Należy zaznaczyć, że p. 
minister Bertoni jest Komisarzem  Rządo- 
wym dla Powszechnej Wystawy Krajowej 
w Poznaniu. 

Goście na Targach. 
W dniu wczorajszym przybyli do Wilna 

i odwiedzili Targi prezydent m. Poznania p. Cy- 
ryl Ratajski i prezes Rady Miejskiej m. Poznania 

    

——> 

p. Witold Hedinger. Wieczorem byli oni obecni 
| teatrze Reduta. W imieniu miasta przybyłych 
witał wiceprezydent p. Czyż. 

Frekwencja na Targach. 
W dniu wczorajszym zwiedziło Targi do 

10 tys. osób, w tem do 1200 osób stanowiły wy- 
cieczki, z których 16 wycieczek było miejscowych, 
a 4 z powiatów Wileńszczyzny, W dniu dzisiej- 
szym odbędą się dwa koncerty symfoniczne w 
godzinach 10—12 i 16.50—21,%, 

Katalog ż Wystawy Rodowianej. 
Na czas Otwarcia Wystawy Hodowlanej- 

ukaże się katalog tego działu. Wobec tego, że 
na ten czas przewidziany jest zjazd rolników, w 
interesie firm rolniczo-przemysłowych, handlo- 
wych i instytucyj rolniczych będzie umieszczenie 
ich ogłoszeń. Ogłoszenia do gowyższego wydaw- ! najdalszych zakątków Polski. Sądzimy, że wydaw- 
nictwa przyjmuje Biuro Reklamowe S. Grabow 
skiego w Wilnie, Garbarska 1, tel.882. 

     
  

A) PAWILON GŁÓWNY stoisko Nr 86 (na 
głównego wejścia) i stoisko Nr 14. 

Uwaga! Bogaty asortyment 
najnowszych fasonów. 

Przedstawicielstwo | skład fabryczny 

M. ZŁATIN, 
Wilno, Niemiecka 28 

TELEFON 13-21. 

  

  

Żarówki 

  

Firma egz. od r. 1908, 

Wszystko na raty i za gotówkę. 

Głośniki 

  

KALOSZE i ŚWIEGOWOE 

  

Targi PółnOGNE = 

„PHILIPS“ 

Składy Elektro-Radjotechniczne 

Zawsze na składzie: DETEKTORKI i ODBIORNIKI LAMPOWE po ce- 
nach tabr. SŁUCHAWKI różnych fabryk krajowych i zagranicznych po 

cenie od zł. 12.50, 

Sprzęt radjowy i elektryczny 
po censch konkurencyjnych. 

„PHILIPS“ 

        

  

ПЛОО ААА 
Bezinteresowniel 

Czytelnikom 
„Kurjera Wileń- 
skiego". Napisz 
imię, rmazwisko, V 
miesiąc urodze- 
nia, otrzymasz 
darmo broszurę, 
określenie ch a- 
rakteru, zdolno- 
ści, przeznaczenia. Po znasz kim 
jesteś, kim być możesz. Adre- 
suj: Warszawa, Redakcja „Wie- 
dza Tajemna*, skrzynka po- 
cztowa 571. Załączyć niniejsze 
ogłoszenie, znaczek pocztowy 
na przesyłkę. 2594—0 

VNVNINVAINANIANI 

Pracowaia okryć i sukien 
„WIKTORJA“ 

Królewska 3—5. 
Podług najnowszych żurzali 
przyjmuje roboty futrzane, 

palta, | | | | 
| | kostjumy, 

wszelkie przeróbki i 

kombinacje. 
Pod kierownictwem współ. 
pracownika pierwszorzęd- 
nych firm stoł. Warszawy. 
Oraz suknie, podług naj- 

nowszej metody kroju. 
Długoletnia praktyka. 

2604—1 

    

  

     

Бмо ой 

  

Folwark 
pod Wilnem 15 ha, z zabu- 
dowaniami sprzedamy zaraz 

Dom HK. „ZACHĘTA, 
Mickiewicza 1, telef. 9-05. 

2605-0 

Internat Gy: 
rozpoczął zapisy nowowstępu- 
jących uczniów. Ul. Zarzecz- 

2663-3 

      
2693   

  

| Biuro Techniczno- 

„Deutz 

„E W. Hofimam 
„Ria 

„Benno Schilić 

Oferty, kosztorysy i prospekty nn Ži 

ER; 

Pocztówki wystawowe. 
Imponujący wysiłek uczyniony przez orga- 

nizatorów Targów Północnych i Wystawy Regio- 
nalnej i wspaniałe rezultaty tego wysiłku, podzi- 
wiane przez swoich i obcych zasługują na jaknaj- 
szerszą popularyzację. Trzeba, mianowicie, aby 
cała Polska wiedziała o tym czynie Wilna, aby 
każdy w kraju, kto interesuje się życiem kultu* 
ralnem i gospodarczem tej olbrzymiej części Pań- 
stwa, zwanej popularnie a niesłusznie „Kresami*— 
skorzystał z nadarzającej się sposobności i ujrzał 
dzieło wystawowe. Zasługuje ono na największą 
reklamę, na którą nie stać organizatorów. m- 
czasem do spopularyzowania Targów poza Wileń- 
szczyzną znakomicie mogłyby się przyczynić pocz- 
tówki z widokami pawilonów i terenów wystawo- 
wych, które dregą korespondencji dotarłyby do 

E R PELE IW 

  nictwo serji takich „widokówek* całkowicie by się 
opłaciło, asprawie propagandy wystawy oddałoby 

    
Składy dla Wileńszczyzny ulica 
Za maszyny nasze wydajemy pełną gwarancję. Dla kupców, Spółdzielni, Kółek 

sK I! 

wielkie usługi. 
Jako punkt sprzedaży żaakomicie nadaje się 

istniejący na Targach urząd pocztowo-telegralicz- 
Może nam ruchliwy „Ruch podjąłby się tego ny. 

wdzięcznego zadania? 

Wśród pism. 
= 22 numer tygodnika „Wiek XX*, ozdo- 

biony interesującemi reprodukcjami zawiera arty- 
kuły: „Olimpja i Parnas*"—Tadeusza Jakóbowicze; 

e regjonal- 
ztuka 

Zawodowy przestępca*—H. E; 
ny*—El; „Śmierć ki i 
wów”—jJuljusza Starzyńskiego; 

społecznej, literackiej, filmowej. 
W okresie miesięcy letnich numer pisma, 

ukazując się w zmniejszonej nieco objętości ko- 
sztuje zaledwie 40 gr. Jednocześnie obniżona z0- 
staje prenum. miesięczna (1.40) i kwart. (4 zł.) 

rolniczych specjalne ustępstwo. 
Maszyny nasze wystawione na WYSTAWIE i TARGACH PÓŁNOCNYCH w WILNIE. 2499 

e YET Ba GBETA 

| Handlowe TM inżyniET 
Wilno, ul. Wielka 66, telefony 13-80 i 10=47. 

dostarcza wyłącznie wyroby fabryk: 
46 w koloni: Silniki ropowe Dlesela od 6 KM. na gaz ssany z wilgotnego 

drzewa torfu i koksu od 10 KM. lokomotywy i lokomobile ropowe. 

Silniki od 2 KM. dla rolnictwa. 
«we Wrocławiu: traki ramowe (gatry), maszyny do wyrobu klepek 

i wszelkie inne maszyny do obró 
« (Zjednoczone fabryki „Seck* w Dreźnie, „Kapler* w Berlinie, „Amme-Gie- 

secke* i „Luther* w Brunswigu, oraz „Grefenius* we Frankfurcie n/M): 

bki drzewa 

wszelkie maszyny młyńskie, turbiny wodne, maszyny do wyrobu masy 
drzewnej, tektury i in. 

si w Helsteldzie: Suszarnie do drzewa, tektury, owoców i t. d. Ma- 
szyny znajdujące się obecnie na składzie konsygnacyjnym w Wilnie 
sprzedają się jeszcze po starych stawkach celnych. 

ądanie — BEZPŁATNIE. 

5 SONET OTOZ OO COOWO TOCZĄ 

2105 

  па 5-a m. 2. 

  

WILNO, Wileńska 21, tel. 655, 
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Prosimy o przekonanie się. 

2311-3   

NIGDY INIE ZAWODZI 
"a.     

EBARYKA ELEMENTÓW: BTERJI„BATRAP а 

polskie, rosyjskie 
starożytne kupię 

okazyjnie 

abunda“; „ Л 
Autonomja kina“ 

— Stan. Żabierowskiego; „Wśród książek" — ]; 
„Przegląd prasy" —Olf. oraz bogaty dział kroniki 

METY ITAR 
l 1 

    

. Polecamy do sezonu w wielkim wyborze: 

Młocarnie, Maneże, 
Wialnie, Sieczkarnie, 

Pługi, Brony sprežjone. 
i części zapasowe do nich 

najstąrszej fabryki 

T-wa Akc. 

„OSTRÓWEK 
Zawalna 51, telefon 391. 

  

Hotel „Brystol“ Nr. 2 
pokoju. Do 11-ej rano. 

2682 

  

Onym 

wejście bezpłatne. Perfum 
wagę 48 zapachów.   

NA TĄRGI i WYSTAWĘ 
perfumy % polskim składzie apte- 

WŁADYSŁAWA TRUBIŁŁY 
Ludwisarska 12 róg  Tatarskiej 

2689 — I 
na     

Poszykuję posady 

rl   Jagiellońska 3. 
  

!!! Nareszcie nastąpiła upragniona chwila !!! 
Ciągnienie V i ostatniej klasy XVII Polskiej Loterji Państwowej rozpoczyna się 

już dn. 6 września i trwać będzie do dn. 13 psździernika r. b. włącznie. 

Obywatele 
1J4 Josu za 50 zł. 
  

        

Nie omijajcie niebywałej okazji wzbogacenia się zupełnie tanim 
kosztem. Wiedzcie, że nabywając 

| 1/2 losu za 100 zł. 

możecie się stać posiadaczami 

  

1/4 losu za 200 zł. 
        

Głównej wygranej 700.000 zł. 
oraz 400.000 zł., 300 000 zł., 2—po 100.000 złot., 2—po 75.000 złot., 3—po 
50.000 zł. i wielu innych, zaś ogólna suma wygranych wynosi w klasie V-ej 

zł. 19.945.000 
Pamiętajcie o jednem: Jeżeli grać — to tylko w 

największej i najszczęśliwszej kolekturze Polsk. Loterji Państw. 

H. MINKOWSK 
Wilno, Niemiecka 35, 

która rozpoczęła już sprzedaż szczęśliwych losów do klasy V 17 P.P.L.K, 

Co drugi los bezwzględnie wygrywa! |ałe ryzyko, kolosalne szanse 

2695 

Centrala: Warszawa——Nalewki 40. 
Tel. 296—35. P.K.O. 3553. 

tel. 13-17, P.K.O. 80.928, 

Śpieszcie co rychleį do I Minkowskiego, Niemiecka 35, aby próbować swe szczęście ! 

NAT 

  

TIT 

2 

mam ukończoną szkołę 
powszechną. Łaskawe zgło- 
szenia do Adm. „Kurį. 6 

  

DRZEWKA 
2572-0 

i KRZEWY owocowe, 
jablonie, gruszy, šliwy, czerešnie, 
wišnie, agrest, porzeczki, maliny 

Nowy, wielki, dobry wybór 

oraz ozdobne zaaklimatyzowane, wyhodowane na miejscu w szkółkach. 

polecają na sezon wiosenny 
Szkółki Mazelewskie 

Wilno, Zawalna 6, m. = przystępne. 
Ceny 

OGŁOSZENIA 
W „Kurjerze Wileńskim* i we wszystkich pismach zamieszcza 

Wileńska Agencja Reklamowa 
Jana Dyszkiewicza 

Wilno— Wielka 14, telefon 12-34. 
SEE SISKEREBBA Najlepsze redakcja.— Najdogodniejsze warunki. 2609 3 

A SUKA dohorman 1et 2 

Dowiedzieć się    
  

    NANZANANZNZNZNZNANZNZNZNZNA 
GODOGUAI TI! 

  

    

L. Kulikowski, Mickiewicza 33-a. 

Pracownia KRAWIECKA 
poleca najświeższe modele. — Wybór materjałów. 

Gotowe i na obstalunek ubrania i palta.   2544 2 
  

  

  TOO 
  Cn             

Р ке й 
rytunowanego korepetytora 
POLONISTYKI DLA 
GRUPY Z OKRESU 

Zgłoszenia Mickiewicza 9 
f-ma „G. KULIK". 

Wasażystka 
natych» 
miast 

MATURY 

ul. Moniuszki 6-10.     2683 

  

„WYKWALIEIKOWANA 
Poszukuje pracy. 

Zawiadomić piśmien- 
pie: ZWIERZYNIEC, 

Flac Napoleona 
8—8 

do 2-ej ppłd. 

na 5-a m. 2. 

Popierajcie 

do sprzedania 

    

      
       

pokoje do 
wynajęcia na 

czas Targów. Ul. Zarzecz- 
2515-0 

—— Ligę Morskąi Rzeczną [AV 

  

Przy obstrukcji, zaburzeniach trawienia, 
zgadze, uderzeniach do głowy, bólach głowy i ogól- 
nem niedomaganiu, zażywa się rano naczczo 
szklankę nsturalnej wody gorzkiej „Franciszka- 
Józefa". Na podstawie doświadczeń, dokonsnych 
w klinikach chorób wewnętrznych, woda Fran- 
ciszka-Józefa jest jedynym i najskuteczniejszym 
środkiem przeczyszczającym. „Żąd. w apt.i drog.” 

  

rymity- 

  dem Pacholec. 

  

PRZYDA OSOAŃJE 3 
albo nadeślij charak- & 
ter pisma swój lub 
zainteresowanej 050- 
by. _ Zakomunikuj 
imię, rok i miesiąc : 
urodzenia, kawaler, 
żonany, wdowiśc, ilość osób 
najbliższej rodziny, a otrzymasz 
szczegółową analizę charakteru, 
określenie zalet, wad, zdolnoś- 
ci i przeznaczenia. Odpowiedzi 
na szczerze żądane pytania, jak 
również horoskop słynnego 
medjum M-lle Evigny. Czytel- 
nikom „Kurjara Wileńskiego*— 
bezinteresownie. Lecz na po- 
krycie kosztów ogłoszeń, wy- 
datków pocztowych i kancela- 
ryjsych załączyć zł 2, (można 
w znaczkach pocztowych), Oso- 
biście przyjmuje 12—7. Proto- 
kóły, odezwy, podziękowania 
najwybitniejszych osób stolicy. 
Warszawa, Psycho - Grafolog 
pz - Szkolnik, Redakcja, 

„Śwt", Nowowiejska 32 m. 6. 
Ogłoszenie załączyć do listu. 

2686/191. 
  

Od r. 1843 istnieje 

Wilenkin 
UL. TATARSKA 20 

MEBLE 
jadalne, sypialne, i gabine- 
towe, kredensy, ob вха- 

ty, łóżka i t. d. 

Wykwintne - Mocne 
Niedrogo. 

na dogodnych warun- 
kach | na raty. 1s6 

Rutyno* НОЙ hACZNOŚĆI "sny 
pedagog, wytrawny wycho- 
wawca organizuje kompie- 
ty przygotowawcze do pierw- 
szych czterech klas gimnaz., 
ze specjalnem uwzględnie- 
niem przygotowania dzie- 
ci od lat 7 do I klasy gim- 
naz. Rodzice, którzy z róż- 
nych względów nie chcą 
swych dzieci posyłać do szkół 
powszechnych, mają spo- 
sobnošč zapewnić im sta- 
ranną naukę i troskliwą 
opiekę.—Zgłoszenia przyj- 
muje i informacyj udziela 
przy ul. 3-go Mają |. 13 
m. 7 codziennie do dnia 
1 września 1928 r. od g.5 
do 7 godz.popoł.  2677-2 

      

   

          

    
    

        
   

  

Dyłoszenia 
„Narjora ileńskiego * 

przyjmuje 
na najbardziej 
dogodnych 
warunkach 

ADMINISTRACJA 
„Kurjera Wileńskiego* 

Jagiellońska 3. › 
od 9—3 ppoł. i 7—9 wiecz. 

   BYZYZYBYBYZZAYA   
   

Powrót wysiedlonych do Lilwy. 
Onegdaj na mocy zezwolenia władz 

wojewódzkich powrócił do Wilna wysie- 
dlony w swoim czasie do Litwy ks. Niko- 

          

            
      

      
   

  

     

    

  

  

ROLNICY 
zwiedzający Targi Półaocne 
znajdą na stcisku firmy 
Zygmunt Nagrodzki w Wit. 
nie następujące warte szcze- 
gólnej uwsgi artyt uży: Trie- 
ury Marote, wialniz Dreyc- 
ra, bukowniki do koniczyny 
pat. Rohowskiego' młoczr- 
nie czyszczące przewoźne 
fabr. Wichterle i Kovarzis, 
pługi i rozmaite inne narzę- 
dzia do uprawy łąk, maszy- 
ny do obróbki Inu tudzież 
młocarnie do tegoż, tre- 
szczotki i trięury do siemic- 
nia lnianego, małe motory 
naftowe Massey - Harvi:a, 
młyny gospodarskie z site» 
podsiewającem i pytelkiem, 
różne 1 przybory 
do domowego e wina, 
wreszcie prawdziwą osobli- 
wość chwili obecnej motor- 
traktor szwedzkiej fabryki 
Munktelis do ropy nafto- 
wej. 2680-3.     

  

s Lekarze m 

NUSUNZNZZORESNNNEWA 

DOKTÓR. MEDYCYNY 

R. GIMBLEA 
Choroby weneryczne 1 skórne. 
Elektrotepapja,  diatermia, 

słeńce górskie, 

Mickiewicza12 
róg Tatarskiej, 

Przyjmuje 9—2 15-27, 2151 

Dr. Genlgsherg 
CHORORY WENERYS£Z- 
NE i SKÓRNE. Pizyifie 

9—12 i 4—8. 

Mickiewicza 4, 
tei. 1090. W.ZP, 39 2150 

DOKTÓR 

BLUNOWICZ 
Choroby weneryczne, syfi- 

lis i szórne. 

Wielka 21. 
0d9—1 i 3—7. (Telef. A 

r. KAPGAN 
Choroby weneryczne 

i skórne. 
Ui. Wileńska 11, tel. 640. 
0d2—5-ej. W.Z.P. 13. 2397 

!, П ОЫО 
Choroby ucha, 
gardła i nosa. 
Przyjmuje w' Lecznicy Li- 
tewskiej (ul. Wileńska 28). 
Od 11—1 popoł. 2342 

      

Akuszerka 

Harja Brzezina 
przyjmuje od 9 rano do 7w. 
ul. Ad. Mickiewicza 30 m. 4. 

Zdr. Nr 3093 2152 

  

$ Informator grodziski 3 

Księgarnia 
Pocztowa. 

LOT“ ; 
W Grodnie gmach poczty 
otwarta od godziny 
8 rano do 11 wiecz. 
Znaczki pocztowe, znacz- 
ki stemplowe, weksle, 

wyroby tytoniowe, 
artykuły piśmiennicze i 

kancelaryjne, książki, 
widoki m. Grodna, 
zabawki, kosmetyka, cze- 
kolady i t. p. 2: 

 



4 

  

R. 

LECZNICA Litewskiego Stowarzyszenia Pomocy 
W przychodni przyjmują lekarze specjaliści: Choroby wewnętrzne od 11 — 2; chirurgiczne od 1 — 2; kobiece 11 — 1; oczu 12—2; uszu, nosa i gardła od 11—1 popot. 

zębów 10—11; skórne i weneryczne od 2—2!/; nerwowe 1—2; dziecięce od11 — 12 i od 2—2!/. ‚ 

Gabinet 
W szpitalu oddziały: wewnętrzny, chirurgiczny, ginekologiczny 

Roentgena i elektro-leczniczy. -="* momieniami, i 

    

fotografowanie, prześwietlanie. Г 
lektryczne wanny. Laboratorjum analityczne, 

E E 3 K A. 

Sanitarnej 

Diatermia. 

Wilno, ul. Wileńska 28. 
Telefon Nr. 846. 

Kwarcowa lampa. Solux. 
2341 

  

Miejski Kinematograi 

Kallaralno-Oświatowy 
SALA MIEJSKA 

(Ostrobramska 5) 

Kino-Teatr 

„KELIOS“ 
Wileńska 38. 

KINO 

„BOLONIA 

Od dnia 24 do 28 sierpnia 1928 r. włącznie będą wyświetlane filmy: 2505 
Miłość ubogiego młodzieńca (Łowca posagowy), dramat w 

Е 10 aktach podług powieści O. 
Feuillet'a. Reżyserował G. Ravel. W rolach głównych: Włodzimierz Gajdarow, Suzy 
Vernon i Maly Deleskaft. Akcja rozgrywa się na tle najpiękniejszych zakątków Francji. 
Nadprogram: „Miły wnuczek*, kom. w 3 akt. Orkiestra pod dyr. p. Wł. Szczepańskiego. 
Kasa czynna od g. 5.30, w niedziele i święta od g. 3.30. Początek seansów © g. 6-ej, w niedziele 

i święta o g. 4-ej. Następny program: „Wróbelki* w roli głównej Mary Pickford, 

Największy superszla- s 2 ® 

ger polski Mogiła Nieznanego Żołnierza 
Monument. dramat miłości i egzaltacji podług powieści ANDRZEJA STRUGA. W rolach 
głównych MARJA MALICKA. MARJA GORCZYNSKA, HALINA HULANICKA, JERZY 
MARR, JERZY LESZCZYŃSKI, KAZ. JUSTJAN. Akcja rozgrywa się w Krakowie, Warszawie, 
w Rosji, na Krymie, na froncie wojennym, wielotysięczne zastępy wojsk polskich i armji czerwonej. 

Dla młodzieży dozwolone. Każdy powinien zobaczyć. Ostatni seans o godz. 10.15. 2701 

Dziś potężny cia Ścieżka". W rolach gł.: Jack Trenor, 
film p. t. ZDRAL / L Lissi Arna, Max Maximilian i Louisa Waldera 

GŁOSY PRASY: ... Potężny film, który pierwszy od dłuższego czasu osiągnął niezatarte wrażenie... 
„„ Film ten jest piękny i wielki, będzie pomnikiem sztuki filmowej. .. 

dramat osnuty na tle głośnej powieści „Ko- 

  

* „„ Stanowczo winno się ten film widzieć, gdyż należy do arcydziel.... 

POZWIE Sh Początek seansów o godzinie 5.30. Ostatni o 10.25. 2702 _. 

artystów polskich. Kwiat Pomiędzy nimi * 
100 polskiej sceny i ekranu | nasi ulubieńcy Jadwiga Smosarska Kino 

„lecadiliy 
Wielka 42. 

Kino Kolejowe 

„Ognisko" 
I(obok dworca 
kolejowego). 

KINO 

„LUX 
Mickiewicza 11. 

CYRK 
sm Wileńskr 42   

КЕ Jumaga-Slępowski, Józed Węgrzyn, Józef Śiwicki, Wanda QGlorwina wie zrtyziie 
LEO BEL- (Na bezdrożach życia), dramat erotyczny w 12 akt. Rzecz 

MONTA STRZAŁ dzieje się w Warszawie i Łodzi. UWAGA: Film ten stwo + 
rzóny dla reprezentacji sztuki filmow. Polski zagranicą. Począt —3.30, ost, seans 10.30. Ceny nie podwyższ. 

Dziś nalciekawsz (Wielka tragedja wykolejonych). Wstrząsający 

film s. p. + Skazańcy dramat współczesny w 8-miu dużych aktach, 

reżyserji mistrza ekranu — RUDOLFA MEINERTA. W rolach głównych: ALBERT STEN 

RUCK, EUGENJUSZ KLOPFER, MAŁGORZATA SCHLEGIEL, ERICK KAISER TIETZ, 

HERMAN PICHA i FRYDA RICHARD. Rzecz dzieje się w Wiedniu i Berlinie. 
Początek seansów o godz. 6, w niedziele i święta o 4 popołudniu. 

Dziśj Potężny dramat tajników serca MOTTO: Pragnienie miłości i żar krwi okazały się 
silniejsze, niż więzy obowiązku! 

Sonata Kreutzerowska i pożada): 
w-g nieśmiertelnego arcydzieła genialnego |||, [Wa Tolstoja, Akcja filmu pełna życia i 
werwy trzyma widza w ciągłem napłęciu. W roli „Nataszy” EWA BYRON. 2700 

Dziś w niedzielę 26 sierpnia Q przedstawienia. zn'o'4.37 ав ciąć walk 
zapaśniczych. Dziś walczą 3 pary: I) Waligóra Ii Pugacz, 2) Helczeri Szczerbiń- 

ski, 3) decydująca aż do rezultatu Rasso i Czikosz. Bilety w kasie cyrku. 2672 

  

  
Św    

Medal 

skład fabryczny. 

                        

   

   

towej 
sławy 

wyjątkowe wykwintne, bardzo efektowne, długotrwałe 

do telegrafów, telefonów, do siły, światła i t. d. 

z najlepszych materiałów, pierwszorzędne, długotrwałe WYRABIA 

Polskie Tow. AKUMULATOROWE L || 

Medale złote, dyplomy 

Przedstawicielstwo 

Michał Girda 
elektrotechn'k,fb.gtechnik i revizor akumulatorów P. T. A. 

Informacje, poradyffachowe, kosztorysy bezpłatniel 

Choesz otrzymać posadę? 
Musisz ukończyć kursa facho- 
we korespondencyjne prof. Se- 
kułowicza. Warszawa, Żórawia 
42. Kursa wyuczają listownie: 
buchalterji, rachunkowości ku- 
pieckiej, korespondencji han- 
dlowej, stenografji, nauki han- 
dlu, prawa, kaligrafji, pisania 
na maszynach, towaroznaw- 
stwa, angielskiego, francuskie- 
£o, niemieckiego, pisowni (or- 
tografji). Po ukończeniu świa- - 

a ` 
1     

    

METAMORABHOSA 

PETA      

  

  

    

     

        

  

kumulatory 
do radja | 

  

    

  

bardzo solidne, bez szkody na wstrząsy długiej 
żywotności, stałej pojemności KÓÓW 

  

      

     Biała k. Bielska. 
na Wystawie Radjowej w Krakowie — 1927 

złoty na Targach Wschodnich — 1926 

w Paryżu, w Frankfurcie, n/M. 
Wiedniu, Chicago i t. d. 

  

      

  

Magistrat     
   
    

Wymagane warunki: ład: ie akumulatorów , warsztaty reperacyjne, fachowe ładowanie akum 1) obysstednxo pólskie, 

urzędników państwowych z 
tacyjnym. 1 

Wilno, Szopena 8. 
2526—4 

2649 0 

  

    

   
   

  

     

21211 
zg oai 

Konie Goin 

MADA 
zastępuje 

  

  

Linoleum i dywany 
meblową, stołową Cerafę ris, 

Brezent 

krajowe 
i zagraniczne. 

nieprzemakalny 
i plandeki. 

Gobeliny do mebli 
i drelichy do materaców. 

Wojłok do drzwi. 

2615-4 
Wycieraczki «o nóz. 

Kalosze,śniegowce 
1 inne wyroby gumowe. 

poleca wyłącznie po cenach fabrycznych 

J. Wildsztejn 

  

istnieje 

Wilno, Rudaicka 2 
Telefon 11-17. 

Nr, 194 (1241) 

TOWARZYSTWO NETALUNGICZNE 
S-ka z ograniczoną odpowiedzialnością 

KRAKÓW, ul. Długa, 3. 
Telef. 370 i 3507. Adr telegr.: „Montzna* 

DOSTARCZA ZE SKŁADU 
PÓŁFABRYKATY z MIEDZI 
MOSIĄDZU i ALUMINJUM 

a mianowicie: blachy, rury, pręty, druty etc. tudzież 
„blachy cynkowe, kociołki (czaszki) i nity miedziane. 

METALE SUROWE i ALIAŻE 
t. į. cynę angielska, aluminjum, antymon, miedź, 
cynk i ołów hutniczy, mociądz, bronz, miedź fosfo- 
rową, nikiel, stopy łożyskowe i cyrę do lutowania 

ZAKUPUJE: 
wszelkiego rodzaju łom oraz Odpadki metalowe, 
popioły i szlamy nietalc-dajne po cenach targowych. 

Przedstawicielstwo na województwa: Wileńskie, 
Białostockie i Nowogródzkie, 

A. GOTLIE ‚ Wilno, ul, W. Рови!апКа 14 
tel. 10—34 2692. 

  

    
III 1. 

WILNO-LEGJONY 
Piękne wydawni.two Komite u Organizacyjnego 

VII ZJAZDU LEGJONISTÓW 
Cena zł. 4.50 

Do nebycia we wszystkich księgarniach. Skład główny w księ- 

garni W. MAKOWSKIEGO ul. ś to Jańska 11. 2529-0 

INANNRNININININAN NN ОЧИАУУ АУ ЛОРАЗО аЯ      

Istnieje 

ti 1848 r, so M. GORDON"T***| 
  

jedna z najstarszych firm w całym kraju 

WILNO, Niemiecka 26, tel. 306. 
Poleca 

Przyjeżdżającym na 

TARGI PÓŁNOCNE 
odwiedzić skład firmy 

wilki wyłór SUKNA, WEŁNY, JEDWABI 
WYROBÓW RAWKANIANYGH, TOWARÓW MMGBKOWYCH 

Otrzymane wszelkie nowości sezonu! 
dectwo. Żądajcie srosęekióe. FU EAZA K GRECO ODP 

Optyka i Foto 

(ustaw ПВЕ п 
Geodezja 

REPREZENTACJA i SKŁAD FABRYCZNY 

66 

r RUB) , Wilno 

Najstarsza frma w kau (egz. od r. 1840) 

ul. Dominikańska 17, telefon 10-58. 

Targi Północne 
Pawilon główny, stoisko Nr. 1. 

m. Trok 
ogłasza KON KURS kge aa g 

2) wykszt:tcenie wyższe (prawnicze). 
3) gruntowna znajomošč st morządu" mieįskiego, 
4) referencje 2 ch wlarcgodnych os6b. 

Wysokošė uposaženia — w granicach VII gr. plac 
20% dodaikiem reprezen- 

Podania wraz z odpisami šwiadectw i žyciorysem 
należy nadsyłać na imię Magistratu m. Trok w termi- 
nie do dnia 10 września 1928 r. 

MAGISTRAT. 

A. G. Raihenou 

2104 

  

OŚRODEK 
od 100—150 ha z łzdną sie- 
dzibą, parkiem, grunta orne 
i łąki 1 kl. las mięszany, 
2 klm. od kolei, ze zbiora- 
mi i inwentarzem, lub bez, 
sprzeddmy z  roztermino- 
waniem wpłat. 2556-0 

Wileńskie Biuro Komi- 
sowo Handlowe. 

Mickiewicza 21, tel. 152. 

Pianina 
do wynajęcia. . Reperacja i 
strojenie. UI. Mickiewicza 
24—9. Estko. 2203 

      

2696 | 

  

Przetarg. 
„ Okręgowa Dyrekcja Poczt i Telegrafów w Wilnie ogłasza 

publiczny piśmienny przetarg ofertowy na kapitalny remont 
gmachu Urzędu Pocztowo-Telegrzficznego w Słonimie, w wo- 
jewództwie nowogródzkiem. 

Szczegółowy projekt, w:runki techniczne, ogólne warunki 
budowy oraz projekt umowy są do przejrzenia w lokalu Okrę- 
gowej Dyrekcji Poczt i Telegrafów w Wilpie, przy ul. Sadowej 
25 w Oddziale Gospodarczym codziennis od godz. 10 do 13-ej. 

Tamże również są do otrzymania ślepe kosztorysy oraz 
projekt umowy za zwrotem kosztów takowych. Ślepe kosttc- 
rysy można również otrzymać w Urzędzie Pocztowo-Telegra- 
ficznym Słonim. 

Ofertę w zapieczętowanej lakową pieczęcią kopercie z na- 
pisem „Oferta na kapitalny remont gmachu Urzędu Pocztowo- 
Telegraticznego w Stonimie“ należy złożyć, względnie nadesłać 
do Dyrekcji P.i T. w Wilnie, ul. Sadowa 25 w terminie do 
godz. 10-ej dnia 13-g0 września 1928 roku. Ё 

ы Oferty złożone po powyższym terminie rczpatrywane nie 
ję dą. 

Do każdej oferty musi być dołączony dowód złeżenia do 
Kasy Główrej Urzędu Pocztowo-Telegraficznego Wilno I lub 
Kasy Urzędu Pocztowo-Telegraficznego w Słonimie na depozyt 
Dyrekcji Poczt i Telegrafów w Wilnie, wadjum w wysokości 
$ proc. od całkowitej oferowanej sumy. 

Dołączanie wadjum do oferty w gotówce lub papierach 
wartościowych jest niedopuszczalne. 

Publiczne otwarcie ofert zas w dniu 13 września w 
lokalu Okręgowej Dyrekcji Poczt i Telegresfów w Wilnie o 
o godz. 12-ej. 

Przetarg podlega zstwierdzeniu przez Ministerstwo Poczt 
i Telegrafów w Warszawie, któremu przysługiwać będzie prawo 
swobodrego wyboru oferenta, zredukowanie ilości robót w za- 
leźności od wyniku przetargu względuie nieuwzgłędnienie żad- 
nej oferty. 

Prezes Dyrekcji 
() Inż. J. Żółtowski. 

2678/1076/VI. 

  

Istnieje od 1840 r. 

cia ObK 
MAGAZYN MEBLI 

Wilno, Niemiecka Nr 3 
tel. 362. 

Parłmattera Ultramaryna 
jest bezwzględnie najlep- 
za i  najwydatniejszą 
tarbą do bielizny, wapna 

i celów malarskich. 
Odznaczona na wysta- 
wach w Brukseli, Med- 
jolanie i Paryżu złotymi 

medalami. 

3 
& 

Biuro Fabryki Ch. Perl- 
"muttera, Lwów, Słone- 

czna 26.     Wszędzie do nabycia. 

Luioną wą, wyd. przez 
P.K.U. Święciany, na imię 
Jekóba Buszmaka, zam. w 
Brasławiu, unieważnia się 

  

stołowe, sypialnie, gabi- 
netowe, salonowe, łóżka, 
kródensy, stoły, Szafy, 
biurka, krzesła i t. p. 

Dogodne w: ranki 
i na RATY. 2697 

książkę wojsko-       
IEE= Przy zakupach prosimy naszych Sz. Czytelników powoływać się na ogłoszenia w „Kurjerze Wileńskim. 

Redakcja i Administracja: Jagiellońska 3. Tel. 99. Czynna od godz. 9—3 p 

CENA PRENUMERATY: miesięcznie z odnoszeniem do domu lub przesyłką pocztową 4 zł. Zagra 
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