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mleczarskich udzielać O 

Po przejściowej niepogodzie niedziel- 

nej nastąpił b. piękny, słoneczny, niemal 
upalny dzień jesienny — dzień otwarcia 9 
Zgromadzenia Ogólnego Ligi. Już wczoraj 

na frontonach licznych hoteli nad brzegiem 

Lemanu wywieszono różnobarwne flagi 
wskazujące gdzie zamieszkały delegacje 

państw—członków Ligi. Niektóre z „gru- 

bych ryb* zjawiły się w niedzielę wieczo- 

rem: Briand, nieprzyjemnie zaskoczony 

nagłą tragiczną śmiercią swego kolegi w 

gabinecie, ministra handlu Bokanowskiego; 

kanclerz Rzeszy, Hermann Miiller, który 
po drodze z Berlina, konferował z przeby- 

wającym na kuracji w Badenie, min. Stre- 
semannem; kanclerz austrjacki, ks. prałat 

Seipel, który w drodze z Wiednia spędził 

daleń niedzielny w kiasztorze tyroiskim 

Mehreran na czynnościach właściwych je- 

go stanowi duchownemu. 
Ludność genewska okazuje zaintere- 

sowanie obradami Lig! przewaźnie pod ką- 

tem spotęgowanych w ich Okresie korzy- 

ści doczesnych. Przywykła iuż zresztą do 

tego dorocznego teatrum międzynarodowe- | 

go, które sianowi w liczbie miejscowych 

imprez sezonowych poważną pozycję i u- 

waża, że płynące dla niej z niej korzyści 
prawnie i słusznie jej się należą, 2 

Duża część ludności tej jest zorgani- 

zowans niejako zawodowo w „Association 
des interóts de Geneve*, której celem jest 

przygotowanie atrakcyj dla cudzoziemców 

i sprawiedliwy podzisł zysków, Każdy więc 

przyjezdny otrzymuje odrazu piękny kata- 

log owych „festivitós, expositions, concur8 

et congrės“ na cały rok. Katalog taki na 

rok bieżący zawiera ni mniej ni więcej jak 

90 „numerów* owych atrakcyj, pomiędzy 

któremi figuruje na odpowiedniem chrono- 

logicznie miejscu pozycja p. t. „Zgroma- 

dzenie Ogólne Ligi Narodów*. 
jest to gratka nielada, Podobno ka- 

żdy z hoteli, w którym zatrzymuje się de- 
legacja któregoś z większych państw, ma 
już zapewniony dochód wystarczający na 
cały rok. A przecież oprócz pięćdziesięciu 
kilku delegacyj zjeżdża na ten okres do 

Genewy wielka ilość ciekawskich, bezpo- 

średnio z obradami nie związanych, lecz 
odznaczających się posiadaniem ogromnej 

ilości zbędnej gotówki. Są to głównie 

przedstawiciele rasy anglosaskiej Oraz 
przeróżnych nieraz bardzo egzotycznych 

państw pozaeuropejskich. 

Genewczycy nie tracą czasu na 0glą- 
danie swoich tylokrotnie widzianych już 

gości. 
Kiedy więc około godziny 4 i pół 

przed salę Reformacji zaczęły zaježdžač 
auta, wiozące członków różnych delegacyj, 

nie wywołało to skutków zwykle u nas 
przy wszelkich podobnych okazjach obser” 

wowanych. Nieznaczna ilość publiczności, 

oddzielona od wejścia sznurkiem, przyglą- 
da się wysiadającym z aut, kilku policjan- 
tów w galowych frójgraniastych kapelu- 
szach pilnuje porządku. Kilkunastu foto* 
grafów czatuje na co ważniejsze grupy i 
osobistości. Wókoło śali w kuluarach i na 
clasnych schodkach rebi się tłok, Zadziwia 
wpróst niedostosowanie lokalu do tego co 
się w nim odbywa. Żadnej 'etykiety ani 
rozgraniczania kategoryj osób "uprawnio- 

nych do wejścia do gmachu. Dopiero przy 
samiem wejściu na salę następuje podział. 
Delegacje zajmują miejsca w parterze, za 
niemi urzędnicy Ligi oraz osobistości ofl- 
cjalne. Na balkonie I-go piętra dyplomacja, 

reprezentowana przeważnie przez płeć pię- 
kną (nie należy tego określenia brać tu 
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związek Spóldzielń Mleczarskich i Jajczarskich w Warszawie. 
Oddział w Wilnie — ul. KOŃSKA 42, tel. 4-94, 

Zawiadamia, że na Wystawie Rolniczo-Przemysłowej od dn. 6 do 9 
b. m. włącznie będzie uruchomiona mleczarnia o napędzia elek- 
trycznym, która będzie czynna w godzinach rannych, południo- 

wych i wieczorowych. 
będą p.p. lustratorowie Związku Rewizyjnego Spółdzielń Rolniczych i Związku Spółdzielń Polskich. 
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Otwarcie 9-go Zgromadzenia Ligi 
dosłownie). Boczne miejsca balkonu zaj- 

muje prasa, galerję Il-go piętra publiczność 
zwykła, która dostąpiła zaszczytu asysto- 
waria obradom. 

Wyjątkowo szpetna sala robi wraże- 
nie kina w prowincjosalnem mieście. Za- 
miast sufitu—dach na żelaznych  prętsch. 
Światło pada z góry przez wielką szybę w 
dachu. Wisi kilka niezapalonych lamp elek- 
trycznych, przykrytych brudnawemi klosza- 
mi z jakiejś żółtej draperji. Tegoż koloru 
zasłona oddziela przód estrady od jej głębi, 
skąd wychodzą urzędnicy  Sekretarjaiu i 
obsiadają ławy za fotelem  prezydjalnym. 
U dołu kilka stolików dla stenogratow, 
wokoło których kręci się spora ilość dość 

przekwitłych i kościstych niewiast. 

Sala powoli zaczyna się zapełniać, 
Dalegacje siadają w alfabetycznym porząd- 
(ku przy pulpitach w rzędy ustawionych. 

„Rodzinę marodów* rozpoczyna Afryka 
Południowa i Albanja, kończy Urugwaj i 

Wenezuela. 
Pierwszy od przejścia Środkowego 

przed estradą zasiada kanclerz Miller © 

twarzy dobrze odżywianego pastora, obok 

niego ,„spychacze'' nieobecnego Streseman- 
na: socjalista Breitscheid, który juź po raz 
drugi zjawia SIę na Zgromadzenie bez czer* 
woncego znaczka w butonjerce i coraz sta- 
ranniej ubrany, Oraz ks. prałat Kaas, ta” 
woryt centrum na następcę Stresemanna. 
W drugim rzędzie z lewej strony brakuje 
charakterystycznej twarzy Chamberlaina, 
na którego miejscu siedzi wielki otyły si- 
wy lord Cushendun, 

Powoli przeciska się na swoje miejs- 
ce p. Herluf Zahle, poseł duński w Berli- 
nie, desygnowany od wczoraj na przewo- 
dajczącego obecnego Zgromadzenia — wy- 
golony o okrągłej twarzy, b. starannie u- 
brany—30:jal-demokrata duński. 

Jak zwykle największą uwagę zwraca 
na siebie Briand, który wchodzi trochę 
później wraz z Paul-Boncour'em, wita się 
b. uprzejmie z Millerem i zasiada w 4-ym 
rzędzie. Podchodzi do niego i wita się sze- 
reg innych delegatów, zapewne też składa 
kondolencje z powodu śmierci Bokanow- 
skiego. Mocno zgarbiona postać francuskie- 
go ministra kilka razy podnosi się lekko 
z krzesła. Konwencjonalny uprzejmy u- 
śmiech zjawia się pod rozstrzęsioną siwa- 
wą czupryną i znów ustępuje miejsca zu- 
pełnie obojętnemu wyrazowi twarzy. Briand 
nie dotyka nawet leżących przed nim na 
pulpicie papierów i ma minę człowieka, 
który za dużo w nocy nie spał. Obok nie- 
go energiczna harda twarz Paul-Boncour'a. 

W dalszych rzędach po prawej stro” 
nie sali widać niezmiernie charakterystycz- 
ną głowę 70-cioletniego hr. Apponyi, dele- 
gata Węgier. Niedaleko za nim siedzi p. 
Woldemaras w towarzystwie pp. Zauniusa 
i Sidzikauskasa. W tym samym rzędzie po 
lewej stronie sali zajmuje swe miejsca de- 
legacja polska z min. Zaleskim i min. So- 
kalem na czele. Przed sobą ma delegację 
łotewską, za sobą rumuńską i paragwajską. 

Kanclerz austrjącki ks. Selpel idzie 
wolno wzdłuż przejścia, jakby kogoś szukał 
i wita się kolejno z szefami poszczególnych 
delegacyj. 

Z kilkuminitowem opóźnieniem — о- 
twiera posiedzenie uderzeniem dużego młot- 
ka p. Procopć niezmiernie młodo wyglą- 
dający minister spraw zagranicznych Fine 
laadji i kolejny przewodniczący obecnej 
Sesji Rady Ligi. Po lewej jego stronie za- 
słada Sekretarz Generainy Ligi: sir Erik   Drummond, po prawej znakomity tłumacz 

Wilno, Piątek 7 września 4928 p. Cena 20 groszy 
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> lastyfn Nauk Handlowo togpodarczych 
w Wilnie. 

Wobec organizowanego równoległego kursu l-go, Dyrekcja przyjmuje podania 
bez przerwy nadal. Wstęp dla osób płci obojga po ukończeniu 6 klas gimna- 

zjum lub Świadectwa równoznacznego. 

Instytut korzysta z praw uczelni państwowych 
Informacje i zapisy w sekretarjacie, ul. MICKIEWICZA 18, IV piętro. Telefon 14—14. 
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„SZOPEN“ 
Skład browaru: Jagielońska 9, Tel. 5 44.—6-72, 1 

  

    Żądajcie wszędzie 

  

      

  

browaru 

        

  

D. Commerlynck, który też tłumaczy na- 

tychmiast mowę inauguracyjną przewodni- 
czącego, trwającą całe 45 minut. Oklaski 
przerywają ustępy mowy, zawierające po- 

witanie powrotu Hiszpaaji do Ligi, pacy- 

fikację stosunków w Chinach oraz dojście 
do skutku paktu Kelloga, 

Przy tym ostatnim p. Procopó z u- 
znaniem podkreślił rolę wniosku polskiego 
przeciwko wojnie, przyjętego na poprze- 
dniem Zgromadzeniu Ligi, w końcu kilka 
słów podziękowania dla pracy Sekretarjatu 
Ligi na ręce p. Drummonda. 

Następuje wybór Komisji Weryfika- 
cyjnej, która po półgodzinnej przerwie wno- 
si o zatwierdzenie mandatów, co Zgro- 
madzenie przyjmuje. Przewodniczący powo- 
łuje 2-ch dawnych prezesów Zgromadzenia 
p. p. Hymansa i Guani do skrutynjum dla 
wyboru stałego przewodniczącego. Dele- 
gacje w porządku alfabetycznym składają 
swe głosy, w imieniu delegacji polskiej 
czyni to dr. Chodźko. Na 50 oddanych 
kartek 44 otrzymuje p. Zahle, delegat 
Danji. Umiarkowene oklaski. P. Procopó 
wita wybór i zaprasza nowego prezesa do 
stołu prezydjalnego. Gratulacje, długie po- 
trząsanie rąk. ..› 
“P. Zalie wafłiw wchodzi na estradę, 

wyjmuje z kieszeni kilka kartek papieru i 
odczytuje krótkie przemówienie. Znów 
rządkie oklaski, na sali zaczyna się ruch. 
Zapowiedź dalszych obrad (przyjęcie po- 
rządku dziennego, ukonstytuowanie się ko- 
misyj i wybór sześciu wiceprezesów) po 
południu. Sala się powoli opróżnia. 

Podczas przerwy iprzy wyjściu tłok 
jak w kościele. Dziennikarze nurkują po- 
między delegacjami. Brak wszelkiego skrę- 
powania. Wiele osób w kapeluszach na 

Į gtowie. Aby uaiknąć tłoku w ciasnej szat- 
ni, wiesza się kapelusze na wszystkich koł- 
kach i kładzie laski na stołach. Nikomu 
tu do głowy nie przyjdzie, że kapelusz na 
głowie jest oznaką braku uszanowania — 
jak w Polsce. Duszno i gorąco niesłycha- 
nie. Wszvscy ocierają pot z czoła. Istna 
wieża Babel wszelkich możliwych języków 
i typów ludzkich, Uderza wielka ilość Chiń- 
czyków i Japończyków pośród publicznoś- 
ci. Siedzi też sporo Hindusów o twarzach 
niemęskich i jakby opuchłych w pstrych 
turbanach na głowie. Zrzadka Hinduska z 
szalem ze złotej lamy na szyi (podobno 
oznaka dziewictwa) i o dziwnie melan- 
cholijnym wyrazie twarzy. 

O przeciągnięciu obrad poza czas 
przeznaczony na Śniadanie, mowy niema. 
Czas posiłków jest tu nietykalny. Zupełne 
przeciwieństwo stosunków polskich. Stosi- 
jemy się więc i my do tego obyczajowego 
nakazu. 

Genewa, 3. IX. 28 r. Testis. 

Od Redakcji. Z powodu otrzymania po- wyższego artykułu z Genewy zapowiedziany wczo- 
raj artykuł o projekcie podziału terytorjalnego Rzplitej ukaże się w następnym zina = 

Fabryka SUKNA 
i SAMODZIAŁÓW 

w maj. ŁOSOŚNA-NADNIEMEŃSKA 
Ryszard Jakółkowski, poczta Grodno, Skrz 9. 
BURKI SŁAWUCKIE 

miękkie, pledy i dery kraciaste, kołdry 
puszyste, materjały sport.-mundurowe itd. 
Sprzedaż —Zamówienia.—Ceny fabryczne 
Ważne dla rolników — zamiana wełny 

Е na materjały. 
Prosimy, obejrzeć na Targach Pół, w pawilonie 

  

Skład Hurtowy G. Pitkowski i M. Jabłoński 
ul. Bazyljańska 6 (d. dom Strumiłły, naprzec. Hali Miejgk.). Tel. 12—13, 
POLECA SŁONINĘ i SZMALEC AMERYKAŃSKI 

Na prowincję wysyłamy za zaliczen. kolejo- Ę marki „a w | Žr Geny przystępne. wem po otrzymaniu zadatku, 2898 

Znowu polski lot transoceaniczny. 
NOWY YORK. 6. IX. (Pat.) Lotnik polski Kundler wystartował dziś do raidu 

lotniczego Nowy Yerk—Los Angelos. Długość raidu wynosl 5.000 kilometrów. W razie udania się tego lotu lotaik Kundler, na swoim samolocie, noszącym nazwę „łościuszko*, zamierza dokonać lotu z Nowego Yorku do Warszawy. 

W hołdzie Prezydentowi i Marszałkowi 
Piłsudskiemu. 

NOWY YORK. 6. IX. (Pat.) Inż. Welsblatt, przedstawiciel komitetu, organizują- 
cego drugi lot Kubali i Idzikowskiego, wyjeżdża dziś do Warszawy, wioząz ze sobą 
albumy hołdownicze dla Prezydenta Rzeczypospolitej Mościckiego i Marszałka Piłsud- 
skiego. Komitet objął pełną odpowiedzialność finansową za zorganizowanie drugiego lotu. 

Polonja amerykańska dła wodzów narodu. 
NOWY YORK. 6.1X, PAT. Cenzor związku narodowego polskiego p. Sypniewski ma wyje- 

chać w najbliższym czasie do kraju, wioząc dyplomy członków honorowych Związku dla Prezydenta 
Rzeczypospolitej, Marszałka Piłsudskiego, biskupa Bandurskiego i gen. Żeligowskiego. 
Likus a ina ia a ИОСЫОНИлиОиг й 

Katastrofa lotnicza w Molodecznie. 
Dwóch lotników ciężko rannych. 

(Tel. od własnego kor. z Mołodeczna). 

W dniu wczorajszym o godz. 7-ej rano na lotnisku w Mołodecz- 
nie miał miejsce nieszczęśliwy wypadek. Oto plut. Uniński Aleksan- 
der oraz podpor. obserwator Nowacki Wacław z 5-go pułku lotni- 
czego w Lidzie podczas dokonywania lotów ćwiczebńych na apara- 
cie „Spad* Nr. 40—9 wskutek defektu motoru spadli z wysokości 
40 metrów i w odległości zaledwie 200 metrów od lotniska. Samo- 
lot uległ kompletnemu rozbiciu, a ze szczątków aparatu wyniesiono 
b. ciężko rannych lotników. Podpor. Nowacki uległ b. poważnym 
potłuczeniom zewnętrznym i stau jego zdrowia aczkolwiek poważny 
nie jest beznadziejny. Natomiast plut. Uniński został dosłownie po- 
łamany. Obaj lotnicy odwiezieni zostali południowym pociągiem do 
Wilna. Stan zdrowia plut. Unińskiego jest beznadziejny. Rannych 
opatrzył lekarz powiatowy dr. Werkowski. Na miejsce wypadku przy- 
jechał wojsk. sędzia śledczy Chrzanowski z Lidy. 

  
    

                

    

   

  

   

  

   

  

Straszliwy wybuch dynamitu. 
WIEDEŃ, 5, IX, (Pat). United Presse donosi z Johanesburgu, że na przedmieściu tego 

miasta nastąpił straszliwy wybuch, wyrządzając wielkie szkody. Wagon tramwajowy, wykołei- 
wszy się z defektu motoru, zderzył się z pociągiem towarowym, w którym było 10 
ae ża 2 Dynamit eksplodował wśród silnego huku, niszcząc wiele domów. Strat w lu- 

ziach nie było. 
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| Dzień polityczny. 
W dniu 7 bm. przybywają do Wilna 

w celu zwiedzenia działu hodowlanego Wys- 
tawy Rolniczej p. min. Rolnictwa Karol 
Niezabytowski, min. Sprawiedliwości p. 
Aleksander Meysztowicz i min. Reform 
Rolnych prof. Witold. Staniewicz. 

  

EEE! 

P. minister sprawiedliwości Meyszto- 
wicz przyjeżdża w dniu dzisiejszym na dni 
kilka do Wilna w celu zwiedzenia pierw- 
szych Targów Północnych oraz wzięcia u- 
działu w uroczystościach, związanych z 
zamknięciem tych Targów. Pozatem p. mi- 
nister odbędzie na miejscu kilka konferen- 
cyj z poszczególnymi przedstawicielami są- 
du, prokuratury i więziennictwa. 

  

Dziś ministerPracy i Opieki Społecz- 
nej p. Jurkiewicz przyjeżdża do Wilna, 
gdzie przeprowadzi lustrację urzędów i in- 
stytucyj społecznych, podległych Min. Pre- 
cy i Opieki Społecznej. 

Jednocześnie p. Minister zwiedzi Tar- 
gl Póło. oraz Wystawę Regjona!n 4 w Wil- 
nie. 

Wczorsj ambasador francuski p. La- 
roche złożył w Min. Spraw Zagr. podzię- 
kowanie za wyrazy współczucia, złożone 
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  2929 przez rząd polski rządowi francuskiemu z 
powodu tragicz. śmierci mia. Bokanowskiego 

głównym lewe skrzydło, stoisko 205. 2881 2 
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Dalsze uregulowanie stosunków po- 
działu terytorialnego pod względem admi- 
nistracyjnym idzie po linji wyrównania 
drobniejszych niedogodności granicznych 
i w tym zakresie złożone są wnioski Ra- 

_ dzie Ministrów. Oprócz powyższego prze 
prowadzony został również nowy podział 
na gminn w powiatach wil.-trockim, 'bra- 
sławskim, postawskim, i częściowo _wilej- 
skim. Uregulowanie pozostałych powiatów 
pod względem podziału na gminy, znajdu- 
je się w opracowaniu. 

Przekroczenia administracyjne. 
Referat Karny Wydz. Adm. przedsta- 

wił 2 tablice, ilustrujące ilcść spraw kar- 
nych rozpatrzonych w trzech ostatnich 
kwartałach r. 1927 oraz w pierwszym 
kwartale rb. przez poszczególne Starostwa. 
W wykresach tych wziętezostały pod uwa- 
gę tylko dwa najbardziej typowe rodzaje 
przekroczeń podlegających kompetencji 
władz administracyjnych, a mianowicie: 
przekroczenia przepisów sanitarnych oraz 
ustawy antyalkoholowej. - 

Mając na uwadze konieczność pod- 
niesienia stanu sanitarnego miasta i wsi 
władze administracyjne z początkiem roku 
1927 przystąpiły do energicznego zwalcza- 
nia wszelkich wykroczeń przeciwko prze- 
pisom sanitarnym, zdając sobie sprawę, że 
przyczyni się to nietylko do znacznego 
podniesienia stanu higieny i zdrowia miast 
i wsi mocno zaniedbanych pod tym wzglę- 
dem jeszcze dzięki starym  przyzwyczaje- 
niom z czasów zaborczych i powojennych, 
ale również podniesie w znacznym stopniu 
wygląd estetyczny osiedli. 

Jak widać z wykresu, nasilenia akcji 
sanitarnej, poczynając od drugiego kwarta- 
łu 1927 r. stopniowo wzrasta, dochodząc 
do największego napięcia w końcu r. 1927. 
W pierwszym kwartale 1928 r. daje się za- 
uważyć nieznaczne odprężenie z wyjątkiem 
jedynie niektórych powiatów. Swiadczy to 
o sanacji stosunków w tym względzie. 

  

Słostnki zdmilstanjnn rarodownciowe woj. wileńsk. 

  
  

  

Większość spraw tego rodzaju przypada na 
Starostwo Grodzkie w Wilnie, minimum 
na Starostwo Święciańskie. 

Największa ilość spraw karnych do- 
tyczących przekroczenia ustawy antyalko- 
holowej przypada również na Starostwo 
Grodzkie w Wilnie. Ilość tych spraw stop- 
niowo wzrasta, dosięgając w czwartym 
kwartale 1927 r. cyfry 970, wtedy, gdy w 
pierwszym kwartale tegoż roku było ich 
tylko 340. Co się tyczy inaych powłatów 
cyfry utrzymują się mniej więcej w tych 
samych granicach. Jedynie może pierwszy 
kwartał 1928 r. z wyjątkiem Starostwa 
Grodzkiego w Wilnie wykazuje pewne 
zmniejszenie się ilości tych spraw. Co do 
samego rodzaju przekroczeń, to większość 
kar nałożonych przez władze administra- 
cyjne dotyczy opiłstwa, przyczem jest cha- 
rakterystycznem, że przeważna ilość uka- 
ranych woli ulec karze grzywny, aniżeli 
aresztu, poza wypadkami, Oczywiście, gdzie 
włedze administracyjne uważały za koniecz- 
ne orzec areszt bezwzględny. Te ostatnie 
wypadki jednak mają stosunkowo rzadkie 
miejsce. 

Pewna ilość kar dotyczy również kon- 
cesjonarjuszy, sprzedających alkohol w 
miejscu i czasie zakazanym, przyczem po- 
wtórne ukaranie za tego rodzaju przekro- 
czenia powoduje cofnięcie koncesji na za- 
kłady alkoholowe. Naogół wobec istnienia 
na terenie województwa bardzo znacznych 
ilości wyszynków tajnych, wałka władz ad- 
ministracyjnych z alkoholizmem napotyka 
na ogromne trudności. Stąd też ilość wy- 
mierzonych kar za przekroczenia ustawy 
antyalkoholowej w porównaniu do innych 
okolic Polski jest dosyć wysoka. Mając! 
jednak na uwadze jak doniosłe znaczenie 
ma racjonalna walka z alkoholizmem, wła- 
dze administracyjne w granicach swych u- 
prawnień przedsiębiorą wszelkie środki do 
jsknajenergiczniejszego zwalczania przestę- 
pczości w tym zakresie. 

  

Sprawa pol.-lit. na forum L.N. 
Jak się zachowa polska delegacja? 

BERLIN. 6. 1X. (Pat.) Korespondent genewski „Vossische Zeitung" donosi, 

    
  

KURJER 

Polską a Litwą. Na wniosek ten Polska wyraża swą zgodę. 

  

że sprawozdanie, jakie delegat holenderski van Blockland miał przedłożyć na po- 
południowem posiedzeniu Rady Ligi w kwestjach polsko-litewskich, miało zawie- 
rać wnioski, Że rokowania pozostały bez skutku, a Rada Ligi Narodów wobec 
tego musi się zastanowić, co ma dalej czynić. Korespondent „Vos. Ztg.“ zapo- 
wiada, że minister Zaleski zachować się ma najzupełaiej pasywnie i zaczekać, 
jakie stanowisko zajmą w tej sprawie inni członkowie Rady. 

Sprawozdanie w sprawie sporu polsko- 
litewskiego. 

GENEWA. 6. IX. (Pat.) Na dzisiejįszem popotudniowem posie- 
dzeniu publicznem Rada Ligi Naredów pod przewodnictwem mini- 
stra Prokope dyskutowała najpierw nad sprawą wprowadzenia uje- 
dnostajnioneį terminologji technicznej w zakresie żeglugi powietrznej. 
Następnie przystąpiono do wysłuchania sprawozdania ministra van 
Blocklanda w sprawie konfliktu polsko-litewskiego. 

GENEWA 6.IX (Pat). O godz. 3.30 Prokope (Finlandja) otworzył posiedzenie 
Rady. Porządek dzienny zawiera dwa punkty: 1) sprawozdanie delegata Polski o pra- 
cach międzynarodowej komisji nawigacji powietrznej oraz sprawozdania przedstawiciela 
Holandji Belaertsa van Biocklanda o stanie rokowań polsko-litewskich. Pomimo wcze- 

snego popołudnia i wielkiego gorąca posiedzenie wywołało wielkie zainteresowanie. 
Nowa przebudowana i powiększona sala obrad przepełniona była publicznością i dzien- 

nikarzami. Belaerts vas Blockland odczytał raport o stanie rokowań polsko-litewskich. 
Oplerając się na dostarczonym materjalc faktycznym Oraz na protokółach konferencyj 
królewieckich, sprawozdawca konkluduje: „Jak dotąd, wyrazić mogę wobec Rady 

tylko rozczarowanie, jakiego doznałem, widząc że pertraktacje bynajmniej nie dały 
tych rezultatów, jakich można było się spodziewać”. 

Przemówienie min. Zaleskiego. 

GENEWA, 6. 9. Pat. Po odczytaniu sprawozdania ministrą Belaertsa van Bloc- 
klanda zabrał głos minister Zaleski, który pokrótce zaznaczył, że to nie Polska wystę- 
powała wobec Rady Ligi ze skargą, lecz Litwa. Polska zastosowała się do grudnio- 
wej rezolucji Rady i z całą dobrą wolą przystąpiła do rokowań. O przebiegu tych u- 
ciążliwych prac, które, niestety, nie dały rezultatów, Polska informowała sekretarza 
generalnego Ligi, przesyłając odpisy not wymienionych pomiędzy stronami, jak rów- 
nież kopje protokółów posiedzeń konferencyj plenarnych i komisyj oraz projekty koa- 
wencyj. Akty te zostały zakomunikowane członkom Rady Głównej. Wobec tego stanu 
rzeczy minister oświadcza, iż w związku ze sprawozdaniem van Blocklanda niema nic 
więcej do dodaniz. 

Tasiemcowe wywody Woldemarasa. 

Następnie zabiera głos Woldemaras, który do tego punktu porządku dziennego 
zostaje zaproszony do stołu Rady Ligi i w długiem przemówieniu przypomina całą 
historję powojennych stosunków polsko litewskich, w swojej interpretacji wszystkim 
już dawno znanej. Zainteresowanie słuchaczy powoli słabnie, a gdy Woldemaras prze- 
chodzi do znanych oskarżeń pod adresem Polski zarzucając formowanie band zbroi- 
nych pośród emigracji litewskiej i wskazując przy tem na obecnego na sali na miej- 
scach dyplomatów pana Hołówkę, jako na organizatora tych band, zbliża się do Wol- 
demarasa dyrektor sekcji politycznej generalnego sekretarjatu Ligi Sigirovra i coś prze- 
konywująco mu tłumaczy. 

Wywiera to pewien skutek, gdyż Woldemaras zmienia temat, po pewnym: jed- 
rax czasie wraca znowu do osoby p. Hełówki, oświadczając, że jest on zle widzia- 
ny na Litwie i że podczas demenstracyj w Kownie w obronie p. Hełówki ranieno 
paru policjantów. O godz. 5 Woldemaras jeszcze przemawiał, przyczem widoczne 
było powszechne znużenie jego wywodami. Gdy zamierzał on sdczytywać jakiś arty- 
kuł miesięcznika francuskiego, przewodniczący proponuje mu przerwanie przemó- 
wienia dla ułatwienia pracy tłumaczom. Pe przetłumaczeniu pierwszej części mowy, 
oraz krótkiej przerwie, Weldemaras przemawiał jeszcze trzy kwadranse, wywodzące 
rozwiekle, dlaczego Litwini uzneli za niemożliwe do przyjęcia projekty pelskie, 
Powszechne zdumienie wzbudza uzasadnienie Woldemarasa pożyteczności komuni- 
kacji bezpośredniej pomiędzy Litwą i Polską przez Łotwę zamiast wprost przez 
granicę. Argument jego o bezpośredniej komunikącji Niemiec z Hiszpanją przez 
kraje pośrednie wzbudza wesołość. 

Znowu gra na zwłokę. 

GENEWA 6.IX (Pat). W zakończeniu swego przemówienia Woldemaras zaznaczył, 
że nie można spodziewać się szybkich i pomyślnych rezultatów rokowań i że posuwać 
się one będą bardzo powoli. To koficowe oświadczenie komentowane jest jako zapo- 
wiedź dalszego zwlekania i uchylania się Woldemarasz od obowiązków wypływających 
z postanowienia Rady Ligi z grudnia 1927 r, 
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Replika min. Zaleskiego i Woldemarasa. 
GENEWA 6.1X (Pat). Po przemówie- j dotyczące tego rodzaju oświadczenia w od- 

niu Woldemarasa zabrał ponownie głos mi- | niesieniu do własnego terytorjum państwc- 
nister Zaleski, stwierdzając, że polski pro- | wego, nie może być wogóle dyskutowane. 
jekt traktatu o nieagresji I arbitrażu był w Następnie minister Zaleski podkreśla, 
swoim czasie przesłany zainteresowanym |jak Woldemaras rozumie bezpośrednią ko- 
wbrew insynuacjom Woldemarasa. Następ- | munikację. 
nie minister energicznie odpiera wywody Wtedy już w projekcie swych w art. 
litewskiego premjera, że projekt jest nie do | 13 proponuje wyłączyć możność wszelkiej 
przyjęcie, zaznaczając, że projekt polski o- | komunikacji przez bezpośrednią polsko-li- 

piera się na ostatnich zaleceniach komitetu | tewską granicę. Po replice, wykazującej 
arbitrażu i bezpieczeństwa Ligi Nar., jest |zdecydowanie, aczkolwiek w bardzo kurtua- 
zatem normalnym wzorem traktatu i nie |zyjnej formie złą wolą Woldemarasa, d9o- 
zawiera nic osobliwego. W dalszym ciągu |rzucił jeszcze parę przykrych słów za- 
swego przemówienia min. Zaleski wykazu- | stępca sekretarza generalnego Awenol, 
je obecnym, dlaczego litewski projekt tra- | który kategorycznie stwierdził, iż za- 
ktatu nie może być podstawą do dyskusji. | kwestjonowane przez Woldemarasa do 

Minister odczytuje ku zdumieniu ze- | ku necty były swego czasu przez Sekre- 
branych pierwszy artykuł projektu, w któ- |tarjat Generalny rozesłane członkom 
rym Woldemaras proponuje, by Polska | Rady I rządowi litewskiemu. Na wniosek 
uznała i podpisała, że terytorjum, położo- | przewodniczącego Rady Prokope, poparty 
ne pomiędzy granicą litewsko-rosyjską, p/g ; przez sprawozdawcę Belaeztsa van Blocklan- 
traktatu ryskiego z 1920 r. a dswną linją | da, dalszą dyskusję odroczono o godzi- 
demarkacyjną polsko-litewską z 1923 r.|nie 7-ej do następnego posiedzenia. 
obie strony uznają za sporne. Żądanie, 

Wrażenie mowy Woldemarasa. 
Wniosek Rumunji o powołanie doradców. 

(Telegram własny z Genewy). 

GENEWA, 6.IX godz. 22-ga. Mowa Woldemarasa, zwłaszcza jej pierw- 
sza część, naszpikowana osobistemi wycieczkami i dowcipami, zrobiła wra* 
żenie conajmniej nietaktownej. Mówił Woldemaras o armji emigrantów li- 
tewskich, co wzbudziło Śmiech, starał się zrzucić odpowiedzialność za 
niedojście do konferencji plenarnej na Polskę, powołując się na doniosłe 
zadania Litwy w Lidze, które uniemożliwiły jej jednoczesne zajmowanie 
się uregulowaniem stosunków z Polską, przyczem ironizował nad zdrowiem 
Zaleskiego, co było nietaktowne ze względu na zdrowie Chamberlaina 
i Stressemana. Woldemaras uważa, że taktyka polska zdąża do odcięcia 
Litwie dróg do posiadania Wilna i powiedział, że „Liga Narodów nie po- 

  

| winna forsować sporu polsko-litewskiego*. 
Powołał się w dalszym ciągu na opinie czterech francuskich prąwni- 

ków, którzy na jego ankietę odpowiedzieli, że Litwa może nie uznawać 
decyzji Rady Ambasadorów o granicach Polski. Żalił się w końcu, że 
nacisk mocarstw czyniony był tylko w Kownie, a nie na obie strony. 

P. min. Zaleski odpowiadał cztery minuty podkreślając, że sprawy 
sporne z Litwą na życzenie Woldemarasa znalazły się przed Ligą. oraz na 
wniosek sprawozdawcy. . ь : 

Po przemówieniach posiedzenie odroczono. Po przerwie Rumunja ma 
postawić wniosek powołania doradców dla dalszych pertraktacyj między 

Natomiast 
Litwa odrzuca kategorycznie tego rodzaju załatwienie sprawy. 

Woldemaras u Brianda. 
Po posiedzeniu Rady Ligi Narodów Briand przyjął Woldemarasa. 

Perfidja urzędówki litawskiej. 
KOWNO. 6. IX. (Pat). Dzisiejsza „Lietuvos Aidas* pisze, że rząd litewski chętnie weźmie 

K. Okulicz. 

, udział w pertraktacjąch połsko-litewskich. — Litwa już poprzedaio stała na tym punkcie widzenia- 
że przy udziale Ligi Narodów te pertraktacje dałyby bs:rdziej pożądane rezultaty. (Przy zestawieniu 

"tej wiadomości z depeszami genewskiemi, wskszującemi, że Woldemaras odrzuca pośredników wy- 

aiz 

| chodzi na jaw cała perfidja urzędówki litewskiej. Red.). 

Przemówienia przedstawicieli państw. 
GENEWA, 6.9. (fat). Na wstępie dzi- 

siejszego posiedzenia romadzenia Ligi 
Narodów przewodniczący Zahle powiado- 
mił m. i. o depeszy Stresemanna, która 
żaznacza, że po powrocie do zdrowia Mi- 
nister weźmie z powrotem udział w obra- 
dach Rady Ligi Narodów. 

Dalszą dyskusję nad sprawozdaniem 
sekretarza generalnego Ligi z działalności 
Rady Ligi rozpoczął przemówieniem swem 
delegat Australjj Mac Lschlan, dowodząc, 
że jest rzeczą stanowczo niedopuszczelną, 
ażeby Liga Narodów w zamaskowanej for- 
mie na drodze okrężnej przez międzynaro- 
dowe układy mieszała się do wewnętrznych 
spraw członków Ligi. 

Norweski prezes Rady Ministrów Mo- 
wiackiel podkreślił wielką doniosłość obo- 
wiązków rozjemstwa. 

Belgijski minister spraw zagranicznych 
Hymans zabrawszy zkolei głos, wskazał 
na wielkie znaczenie dla gospodarczej Od“   budowy Europy, zastosowania postanowień 
  

powziętych w roku 1927 przez_ Światową 
konferencję gospodarczą. Hymans Sądzi, 
że nie może mieć miejsca pesym'styczny 
pogląd na polityczne warunki obecnych 
o politycznych pomiędzy ludami 
uropy. 

W ostatnich latach uczyniono znacz- 
ne postępy w sprawie zbliżenia niegdyś 
wrogich państw. Poważny niepokój wzbu- 
dzają w każdym razie potężne zbrojenia 
na lądzie i morzu, a zwłaszcza w powie” 
trzu. Istnieje niebezpieczeństwo, że wyścig 
zbrojeń może doprowadzić do poważnych 
konfliktów. 

Jednakże Liga Narodów dzięki swym 
usiłowaniom wskazała drogę do poprawy 
stosunków, Należy tu wymienić przedew- 
szystkiem prace komitetu bezpieczeństwa 
i rozjemstwa, jak również przygotowania 
do konferencji rozbrojeniowej Ligi Naro- 
dów. Belgia—zakofńczył minister Hymars— 
poprze wszystkie te dążenia przez szczerą 
współpracę. 
  

Po spotkaniu między Briandem i Muellerem. 
BERLIN, 6-1X. (Pat). Prasa berlińska 

omawia wczorajsze spotkanie między Brian- 
dem a kancierzem Muellerem z wyraźną 
rezerwą. „Vossische Zeitung" twierdzi z op- 
tymizmem, że wszystkie dotychczasowe in- 
formacje zdają się potwierdzać wczorajsze 
wrażenie, iż wczorajsza rozmowa między 
kanclerzem a Briandem, aczkolwiek nie 
stanowiła właściwych rokowań, to jednak 
kwestję ewakuacji Nadrenji posunęła bar- 
dziej, niż można się było spodziewać. 
„Vossische Zeitung” zastrzega jednocześnie, 
że z tego pierwszego dodatniego wrażenia 
nie należy wyciągać dalej idących waiosków, | 
ponieważ owe rozmowy zasadnicze przy- 
bierają nieraz później zupełnie inny wyraz, 
gdy dochodzi do rokowań szczególnych. 

„Deutsche Allgemeine Zeitung" za-   znacza z pesymizmem, że istotnie Briand 

w rozmowie z przedstawicielami prasy na- 
zwsł wczorajsze spotkanie z kanclerzem 
nie negocjacją, ale konwersacją, co byłoby 
niezbyt dobrym znakiem i zapowiedzią 
co do dalszego toku rokowań. Vorwaerts 
w depeszy swej stwierdza, że we wczoraj- 
szej rozmowie z jednej strony Niemcy o- 
kreślili dokładnie swe podstawy moralne 
i prawne, uprawniające je do żądania ewa- 
kuacji, z drugiej strony Francja przedsta- 
wiła swój pogląd па Świadczenia, jakich 
oczekuje od Niemiec wzamian za ewakuację. 

Ponieważ kwestja finansowa była tu 
właściwie jednym punktem rozmowy, prze* 
to — jak oświadcza „Vorwaerts” — kwestje 
bezpieczeństwa a więc Locarna Wscho- 
dniego, czy też wyrzeczenia się przez 
Niemcy anschlussu, zostały usunięte z 
dyskusji. 

Komunikat francuski, 
GENEWA, 6.1V. Po rozmowie p. Brianda z p. Miillerem francuski minister spraw zagranicz- 

nych przyjął przedstawicieli prasy francuskiej, którym oświsdczył, że jego rozmowa z kanclerzem 
Rzeszy nie miała charakteru urzędowych rokowań, ale zwykłej rozmowy. e stron obojga zaznaczo- 
no życzenie zacieśnienia wzajemnych stosunków. Naturalnie, że Briand będzie rewizytował Mullera. 

Komunikat 
GENEWA, 61IX. Delegacja niemiecka 

niemiecki. 
dała następujące oświadczenie: pomiędzy 

kanclerzem Rzeszy Mullerem i ministrem spraw zagranicznych Briandem odbyła się we środę popo- 
łudniu rozmowa, której przedmiotem były zagadnienia obchodzące Niemcy i Francję (ewakuacja 
Nadrenji). Rozmowa trwała półtorej godziny i miałą z natury ma charakter przygotowawczy. 
stron obojga wyrażono życzenie, żeby w Genewie nastąpiły dalsze rozmowy z przedstawicielami 
mocarstw okupacyjnych. 

Briand jak zwykle optymistą. 
GENEWA. 6. IX. (Pat), Minister Briand przyjął delegatów Francuskiego Stowarzyszenia Dzien- 

nikarzy i w rozmowie z nimi wyraził się z gorącem uznaniem o dziele Ligi   arodów, Oraz dał wyraz 
swej radości, że tylu dziennikarzy przybyło do Ganewy, w celu stwierdzenia wysiłków jako też wy- 
ników uzyskanych na rzecz utrwalenia pokoju. 

Nr 204 (1251) 

'Bział Hodowi. Wystawy Roln. 
Spacer naszego współpracownika po Wy- 

stawie. 

Dużo tych „spacerów* można odbyć 
ostatnio w Wilnie, ajakże wszystkie cieka- 
we. Wystawa Regjonalna, Targi, Wystawa 
Rolnicza,a oto już wczoraj przy niezliczonych 
tłumach cisnącej się publiczności dokonał 
p. wojewoda wileński otwarcia Działu Ho- 
dowlanego. Śmiało rzec można stanowi on 
„clou* I-szych Targów Północnych i Wy- 
stawy Roln. Przem. 

Komitet organizacyjny jakgdyby na 
deser zachował ten, pod względem gos- 
podarczym, najciekawszy dla naszych Ziem 
Póło. Wsch. „przegląd hodowlany”. 

„Rewja* wypadła wprost imponująco. 
Obecny teren dawn'go parku im! Że- 

ligowskiego całkowicie zajęty pod wystawę 
hodowlaną. Wszystkie stoiska zakupiono, 
a dla niektórych Sztuk miejsca nawet za- 
brakło. 

Od wejścia na lewo rzędem aż hen 
w koniec dawnego ogrodu rasowe konie 
stajenne z Landwarowa, Dokurniszek pow. 
oszmiańskiego, Więzowca pow. mołode- 
czańskiego i tak dalej. 

Wszystkich okazów nie zliczyć. Ogółem 
182 konie. 

Na szczególne wyróżnienie zasługuje 
stajnia p. Adama Korsaka z Piotrowszczy- 
zny pow. dziśnieńskiego a szczególnie 
piękny ogler Demon i wałach Sułtan, kary 
półkrwi Lipizaner, a także Ślicznie utrzy- 
mane stajnie sejmików, Brasławskiego, Wi- 
leńsko-Trotkiego i Państwowego Banku 
Rolnego. 

Najlepszy znawca miałby używania 
na całą dobę. Zwykły leik, co konia dob- 
rego widział tylko na obrazku, a na do- 
rożkarskiej szkapie za nic nie usiadłby 
naoklep, ogląda tylko pobieżnie i dziwiąc 
się pewnie, że mniej jakoś wąsatych, „pa- 
nie dobrodzieju** twarzy, skręca w prawo 
i ginie w labiryncie stoisk pełnych krów, 
cieląt, byków i buhai.| : 

Reprezentowane Są tu wszystkie za- 
kątki Wileńszczyzny i Nowogródczyzny, a 
więc pow. dziśnieński, wołożyński, postaw- 
ski, trocki, słonimski, święciański, brasław- 
ski, lidzki, nowogródzki, ferma w Dslaty- 
czach, szkoła rolniczą w Łazdunach, Sie- 
dliszcze, Rogalewszczyzna, ferma Hanu- 
PPR. szkoła rolnicza w Bukiszkach 
it d. 

Przeważaie obory rasy czerwonej 
polskiej. Państwowy Bank Rolny postawił 
śliczną oborę rasy nizinnej czarno-białej. 
To samo W. Soleczniki p. Karola Wagne- 
ra. Prócz tego prześliczne okązy postawił 
majątek państwowy Przytocznica Ostrze- 
rzowa — Wielkopolskiego. Przysłano do 
Wilna oczywiście najlepsze okazy jak zwy- 
kle na wystawę. 

Nie dają one wprawdzie pojęcia © 
przeciętnym stanie hodowli na Ziemiach 
Północne-Wschodnich, ale jeden tylko rzut 
oka przekona każdego z jakiem zaintere- 
sowaniem oddaje się nasz rolnik hodowli 
bydła. W całokształcie gospodarki rolnej 
jest to czynnik bardzo ważny, będzie on 
decydującym w przebudowie naszego ustro- 
ju rolnego, 

Środek zajmują godni reprezentanci 
trzody chlewnej. Stoisko od 1—10to chlew- 
nia rasy wielkiej białej angielskiej, nieustę- 
puje jej w niczem nasza zwykła Świnia ra- 
sy krajowej, także najbardziej odporna w 
naszych warunkach klimatycznych. Krzy- 
żówka rasy angielskiej z niemiecką. Owiec 
nie wiele, wprawdzie bardzo ładne. 

Wiele okazów do sprzedania. 
Mijamy stoiska psów, gdzie szcze- 

gólnie wyróżniają się cetery irlandzkie i 
szkockie oraz długonogie charty i wkracza- 
my do murowanego budynku dawniej ku- 
chni wojskowej. niemieckiej, która zmienio- 
na została na „królestwo ptaków*. 

Dwa duże pokoje, a w nich rzędami 
» obszerne klatki. 

Tłok tu bardzo znaczny — przeważ- 
nie młodzież. Szczególnie dużo gołębi, a 
wśród nich ciekawe okazy gołębi poczto- 
wych. Obok ptactwa wygodnie roztokowały 
się w kłatce dwa duże białe angorskie ko- 
ty, mrużąc zielone oczy, których zdradliwe 
błyski najwidoczniej skierowane są w stronę 
klatki z perliczkami. 

To już jakby i vszystko, Ale stę nie 
opamiętasz jak cię mogi same poniosą 
znowu dookoła znowu od początku i 
dziwić się będziesz po rzz setoy, ŻE w 
tak krótkim okresie lat paru powojennych, 
ze zgliszcz naszych majątków, folwarków 
i wsi trysnęła fala twórczej energji, dając 
świadectwo niezłomnej woli nietylko wy- 
trwania, ale i szerokiej, niczem niepowstrzy- 
manej ekspansywności. 

W. Heibert. 

  

Kronika telegraficzna. 
= Nacjonalistyczny rząd chiński posta- 

nowił przystąpić do paktu Kelloga. 
m Prezydent Estonji Tennison wsiadł 

wczoraj w Stokholmie o godz. 23 na okręt w ce- 
lu udania się w drogę powrotną do Tallina. 

= W składach fabryki pokładów kole- 
oo i słupów telegraficznych w St. Brieux 
tóra obsługiwała całą sieć kolejową państwa 

wybuchł wczoraj pożar, który strawił — абга 
100.000 pokładów oraz 6.000 słupów. Straty 10 
miljonów franków. 

m Stan zdrowia Venizelosa poprawił się, 
= Prezydent Rzeszy Hindenburg odje- 

chał w czwartek wieczorem do Prus Wschodnich, 
do swego majątku Neudeck, który został mu o- 
fiarowany przez przemysł i koła gospodarcze w 
dniu jego 80-ej rocznicy urodzin, 
  

Silne lotnictwo to potęga państwa!   
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KRONIKA. 
  

Dziś: Reginy. 
Jutror Narodzenia N. M. P. 

Wschód słóńcz—g. 4 m. 24 
Zachód s g. 18 m. 14 

METEOROLOGICZNA. 
— Spostrzeżenia Zakładu Meteorologi- 

cz! U. $. B. z dn. 6. IX. b. r. nieka 
Średnie w milimetrach 765. Temperatura średnia 

-+21 5C. Opad w milimetrach—, Wiatr przeważają- 
12 lowy. Pogodnie. Maksimum na dobę: 

Tendencja 

Piątek 

(września.       

barometryczna: spadek ciśnie- 

URZĘDOWA. 

: — W sobotę dnia 8 września przybywa do 
Wilna dyrektor Departamentu Sztuki Ministerstwa 
W. R.i O. P. p. Wojciech Jastrzębowski. Pan dy- 
Fektor będzie przyjmował w sprawzch artystycz- 
nych osoby prywatne i przedstawicieli zaintere- 
sowanych instytucyj tegoż dnia od godz. 12 do 
13 w Oddziale Sztuki Urzędu Wojewódzkiego. 

— Szef Łączności Armji u p. wojewody. W 
dniu 6 b m. złożył wizytę panu wojewodzie Racz- 

„ania. 

kiewiczowi szef Łączności Armji pułk. Sztabu Ge- 
neralnego Bobkowski. : 

— рп„т{и u p. wojewody. W dniu 6 bm, 
pan wojewoda Raczkiewicz przyjął przewodniczą- 
cego Sekcji aż - Gospodarczej Wojewódzkie- 
go Komitetu Regjonalnego prof. Zawadzkiego w 
Sprawie programu najbiiższych prac Sekcji. 

BIEJSKA. 
— Bank komunalny m. Wilna. W związku j 

Z powstałą koncepcją zorganizowania w Wilnie 
banku komunalnego nasunęła się konieczność 
upracowania statutu nowopowstałego banku. W 
tym celu na dzień 10 b. m. do lokalu Magistra- 
tu m. Wilna zwołane zostało posiedzenie miej- 
skiej Komisji Prawnej: 

— Posiedzenie Komisji Finansowej. We 
wtorek 11 b. m. o godz. 8-0] wiecz. w lokalu 
So m. Wilna odbędzie się posiedzenie 
miejskiej Komisji Finansowej. 

— Roboty kanalizacyjne. Z dniem 10 b. m. 
Sekcja Techniczna Magistratu m. Wilna. przystę- 

pre do zakładania kanału murowanego na ul. 
ominikańskiej na odcinku od ul. Uniwersytec- 

kiej do ul. Trockiej. Na robotach tych zatrudnio- 
nych zostanie 60 robotników. 

— Przymus kanalizacyjny. Specjalna ko- 
misja miejska przystąpiła onegdaj do kontroli, 
czy właściciele poszczególnych posesyj zastoso- 
wują się do uchwalonego w swoim czasie na Radzie 
Miejskiej przymusu kanalizacyjnego. 

— Posiedzenie lekarzy szkólnych m. Wil- 
We wtorek o godz. 7-ej w lokalu Wydziału 

>zkolnego Magistratu m. Wilna odbędzie się po- 
siedzenie lekarzy szkolnych. Na posiedzeniu tem 
poruszony zostanie szereg spraw z zakresu szkol- 
nictwa średniego i powszechnego. 

— Choroby zakaźae. W tygodniu ubiegłym 
na terenie m. Wilna zanotowano następującą ilość 
zasłabnięć na choroby zakaźne: tyfus brzuszny — 
T; plonica — 5; błonica — 1 (zmarło 1); Ospa 
wietrzna — 2; krztusiec — 24; gruźlica — 11 
(zmarło 1) i jaglica — 1. 

Razem zanotowano 51 wypadków zasłabnięć 
na choroby zakaźne, z czego 2 zakończyły się 
wynikiem śmiertelnym. 

— Podatek lokalowy. Na mocy porozu- 
mienia się Magistratu m. Wilna z niżej wymienio- 
nymi bankami, III rata podatku od lokali za rok 
1928 i II rata podatku od nieruchomości przyjmo- 
wane będą również w następujących bankach w 
Wilnie: 1) Bank Towarzystw Spółdzielczych — ul. 
Mickiewicza 29. 2) Wileński Prywatny Bank Han- 
dlowy — wl. Mickiewicza 8. 3) Spółdzielczy Bank 
dla Handlu i Rzemiosł — ul. Mickiewicza 7. 4) 
Spółdzielczy Bank Żydowski — ul Niemiecka 35. 
5) Dom Bankowy T. Bunimowicz — ul. Wiei- 
ka 72/74. 

Z POLICJI. 

— lnspekcja. Naczelnik _ Wojewódzkiego 
Urzędu Śledczego nadkomisarz Disterhoff w dniu 
wczorajszym wyjechał do Mołodeczna gdzie prze- 
(ai inspekcję oddziałów policji i Urzędu 
ledczego. 

Z POCZTY. 
—. Nowa agencja, Z dniem 16 września b.r. 

uruchamia się agencję pocztową w miejscowości 
Honczary, pow. Lida, wojew. nowogródzkie. 

— Agencje pocztowe: Grodno 3 i Nowo- 
siółki k/Kobrynia przemianowano na Urzędy Po- 
cztowe VI klasy, pierwsza — z dniem 1 sierpnia 
r. b. druga z dniem 1 września r. b. 

SPRAWY ROBOTNICZE. 
— Strajk. Onegdaj w wileńskich sklepach 

fajansowych wybuchł na tie ekonomicznem strajk 
zatrudnionych tam robotników. Strajkujący żąda- 
ją 30 procentowej podwyżki płac. 

RÓŻNE. 

— Święto dziecka i święto matki. W dniu 
5 b. m. w sali posiedzeń Rady Miejskiej odbyło 
się zebranie Wydz. Wykonawczego Wil. K-tu Wo- 
jewódzkiego „Tygodnia Dziecka”, na którem wy- 
słuchano sprawozdania Prezydjum K-tu, z które- 
go zebrani dowiedzieli się, że cała akcja przygo- 
towawcza trwająca już od m. czerwca r. b. zo- 
stała zakończona i wszystko jest przygotowane 
do rozpoczęcia „Tygodnia*, 

„W powiatach już zostały zorganizowane 
Komitety Starościńskie i niektóre z nich, jak np. 
Wileńsko-Trocki i Mołodeczański, co do których 
działalności prezydium posiada dokładne informa- 
cje, wykazują bardzo energiczną działalność. 

Następnie omówiono w ogólnym. zarysie 
program „Święta Dziecka" i „Święta Matki" w sa- 
mem Wilnie i powołano specjalną Komisję Ob- 
chodową, która ma ustalić szczegółowy plan: z 
jednej strony propagandy całej akcji, z. drugiej 
strony uprzyjemnienia tego „Święta* dzieciom m. 
Wilna. Do Komisji weszli; p. kurator St, Pogo- 
rzelski, p, prezes Dyrekcji Poczt i Telegrafów J. 
Żółtowski, p. senator dr. С. Szabad, p. poseł St 
Brokowski i ławnik Magistratu p. J, Łokuciewski. 

Zebranie wyłonionej Komisji ma się odbyć 
w dniu dzisiejszym. 

— Marszałkowa Piłsudska na schronisko 
dla sierot. Zarząd „Pomocy Żołn. Polsk." składa 
wyrazy wdzięczności Pani Marszałkowej Piłsud- 
skiej za ofiarowane 20 dolarów na rzecz schro- 
niska dla sierot przy ul. Pisski 19 na Antokolu. 

— Na utrzymanie grobów bohaterów. W 
dniu 2 września przybyła do Wilna z Warszawy 
i innych miast wycieczka, zorganizowana przez 
Koło Miłośników Wilna w Warszawie orsz odbył 
się Zjazd Wojewódzki pracowników miejskich. 
Uczestnicy wycieczki i zjazdu, po złożeniu wieńca 
na mogiłach poległych Obrońców Wilna, zebrali 
i złożyli do naszej redakcji zł. sto dwadzieście na 

  

  utrzymanie grobów bohaterów. 
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“ — Stacją Ochrony Roślin w Wilnie we- 
spół z Wileńskiem T-wem Ogrodniczem urządza 
pokazy sposobów i środków walki ze szkodnika- 
mi i chorobami roślia uprawnych w ogródku Wi- 
leńskiego T-wa Ogrodniczego na terenie Targów 
i Wystawy Rolniczo - Przemysłowej w_ Wilnie w 
dniach: 6.1Х о godz. 11 — 12,30, — 7.1X godz. 
16 — 18., — 81X godz. 11 — 12,30 — i od 16— 

L = o lą się odbywały pa erowni- 
of. U. $. B. j. Trzebińskiego. 

wiedzający Wystawę rolników, ogrodników 
i miłośników ogrodnictwa, uprasza się o jaknaj- 
liczniejsze przybycie. 

W razie deszczu pokazy nie będą się mogły 
odbyć i będą odwołane. 

— Popisy cyrkowe na terenie woj. wileń- 
skiego. Wileński Urząd Wojewódzki wydał ze- 
zwolenie niejakiemu Perecowi Nisenowaigenowi 
na zorganizowanie ma terenie całego wojewódz- 
twa wileńskiego występów trupy cyrkowej obja- 
zdowej. Zezwolenie na przedstawienia cyrkowe 
zostało wydane do dn. 31 grudnia r. b. Przedsta- 
wienie te odbywać się będą we wszystkich za- 
kątkach Wileńszczyzny za każdorazową wiedzą 
odnośnych władz starościńskich. 

— Placówka godna poparcia. W czerwcu 
b. r. ny czynnej i wydatnej pomocy p.p. sena- 
torów W. Abramowicza i Krzyżanowskiego oraz 
posłów Sejmu d-ra Brokowskiego i Jana Piłsud- 
skiego zorganizowana została w Wilnie Spółdziel- 
nia Szewców „Jednosė“. Spółdzielnia mieści się 
przy zauł. Dobroczynnym 2i z każdym niemal 
dniem zdobywa coraz szersze zastępy klijenteli, 
zachęconej konkurencyjnie niskiemi cenami i so- 
lidnością wykonywanych rcbót, 

Spółdzielnia powstała ze składek człon- 
kowskich i ma wszelkie widoki pomyślnego roz- 
woju. Dzięki niestrudzonej pracy zarządu spół- 
dzielni w najbliższym już czasie wyłoniony zos- 
tanie związek szewców bratniej pomocy, któ! 
będzie miał na celu prowadzenie pracy kultural- 
no-oświatowej wśród swych członków, jak rów- 
nież niesienie pomocy materjalnej w wypadkach 
nagłej potrzeby. Bolączką wciąż jednak pozostaje 
nadal brak szerszego zrozumienia i wydztniejszej 
pomocy ze strony społeczeństwa, a co za tem 
idzie ciągłe i nieustanne borykanie się z trudno- 
ściami natury finansowej. Energiczna i niestru- 
dzona działalność kierownika i głównego organi- 
zatora spółdzielni p. Sosnowskiego usuwa i prze- 
zwycięża piętrzące się przeszkody. Spółdzielnia 
z dniem ksżdym prosperuje coraz pomyślniej — 
czeka jednak pomocy społeczeństwa, która w do- 
brze zrozumianym interesie własnym winno pójść 
na spotkanie organizatorom, zapewniając tej nie- 
zbędnej i pożytecznej placówce pomyślny rozwój. 

Teatr i muzyka. 
TEATR REDUTA (na Pohulance) 
— Dziś po raz ostatni — „Ptak* J. Sza- 

niawskiego z Juljuszem Osterwą w postaci 5- 
denta, 

— Jutro „Wilki w nocy* — komedja Ta- 
deusza Rittnera w premjerowej obsadzie. 

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

Początek przedstawień punktualnie o godz. 
20-ej. 

TEATR POLSKI (sala „Lutnia“). 
Jadwiga Smosarska w Wilnie. Dziś Jadwiga 

Smosarska s w Teatrze Polskim w komedji 
Vernevilla „Orzeł czy reszka", Zapow!edź wystę- 
pów uroczej artystki wywołała zrozum iałe zainte- 
resowanie. : ; 

Występy Jadwigi Smosarskiej będą w Wil- 
nie krótkotrwałe ponieważ już w poniedziałek 
najbliższy znakomita artystka udaje się na objazd 

prowincji. i > 
Kasa czynna w ciągu całego dnia od 11—9   wieczorem. 

‚ — Administracja Teatru Polskiego niniej. 
szym podaje do wiadomości, iż karty wolnego 
wstępu wydane na sezon 1927/28 — ważne do 
1 września r. b., należy zamienić w Administracji 
Teatru na nowe — na okres sezonu 1928/29. 

Radjo. 
PROGRAM STACJI WILEŃSKIEJ. 

Fala 435 mtr. 

PIĄTEK, dn. 7 września 1928 r. 
13.00: Transmisja z Warszawy: sygnał cza- 

su, hejnał z Wieży rjackiej w Krakowie, oraz 
komunikat meteorologiczny. 16.30 — 17.00: Odczy- 
tanie programu dziennego i chwilka litewska. 
16.45—17.00: Komunikat L. O. P. P. 17.00—17.20: 
Muzyka z płyt gramofonowych firmy Józef Wek- 
sler w Warszawie ul. Marszałkowska 132. Jene- 
ralne przedstawicielstwo na Polskę angielskiej wy- 
twėrni „His Master a Voice“. 17.25—17.50: Od- 
czyt dialogowy z ilustracją muzyczną p. t. „Jak 
się bawiono przed stu laty?* wygłosi Witold Mał- 
kowski z partnerami (Transmisja do Warszawy). 
18.00—19.00: Koncert popołudniowy połączony z 
pokazem fortepianu koncertowego fabryki Antoni 
Drygas ze składu K. Dąbrowskiej w Wilnie, ul. 
Niemiecka 3, Wykonawcy: Orkiestra oraz Euge- 
nja Lewkowiczowa (fortepian). Program Cz. II. 
Fr. Chopin: Nokturn c-moll, Mazurki d-moll, h-moll, 
cis-moll. Transmisja z terenu Targów Północnych. 
19.00—19,25: „Wesoły przewodnik po Wystawie 
Hodowlanej" wygł. artysta Teatru Polskiego Ka- 
rol Wyrwicz-Wichrowski. Audycja ilustrowana o- 
ryginalnemi demonstracjami. 19.25—19.50: Skrzyn- 
ka pocztowa” korespondencje bieżące omówi 
kierownik programowy Polsk. Radja w Wilnie p. 
Witold Hulewicz. 19.50 — 20.10: Komunikaty. 
20.15 — 22.00: Transmisja z Warszawy. Koncert 
symfoniczny. Wykonawcy: Orkiestra pod dyr. Jó- 
zefa Ozimińskiego, oraz Lili Hakowska (skrzypce). 
W programie utwory Beethovena, 22.00 — 23.30: 
Transmisja z Warszawy: sygnał czasu, komuni- 
katy, P. A. T., policyjny, sportowy i inne. 

№ wileńskim braku. 
— Ujęcie złodzieja. W dniu 4 b. m. poster. 

Sł. śl. zatrzymał na rynku drzewnym Majera Złot- 
nike, zam. przy ul. Antokolskiej 5, z workiem 
różnych rzeczy, pochodzących z kradzieży doko* 
nanej na tymże rynku na szkodę Jana Rukojcia, 
m-ca wsi Bieńciszki, gm. mejszagolskiej. Rzeczy 
zwrócono poszkodowanemu. 

— Nieszczęśliwy wypadek przy budowie bocznicy. W dniu 4 b. m. o godz. 17 ej mia, 50 podczas robót ziemnych przy budowie bocznicy kolejowej we wsi Dolnej, wskutek oberwania się 
ziemi uległ złamaniu lewej nogi Władysław Jelent, 
zam. w kolonji Nondort, gm. Domaczewo, pow. 
Brzešc. n/B, Pogotowie ratunkowe przewiozło Je-   cym obaw O życie. 

    
poszczególne pow. 

Informacje: Wilno, 

od 10—11 i   

  

    

     

  

   
   

   

  

2 WILNO, Mickiewicza 7. 

BIURO TECHNICZNO-HANDLOWE 

„Inžynier Jan Gumowski“ 
"TELEFON 2—71. 

Przedstawioielstwo na województwo wileńskie i nowogródzkie największej Tabryki maszyn rolniczych w Polsce 

Sp. Akc. H. CEGIELSKI w Poznaniu ' 
LOKOMOBILE, MŁOCARNIE PAROWE, stetniki (elewatory) do słomy, SIEWNIKI rzędowe „Polonia* 
— jedyne w Polsce co do oszczędności wysiewanego ziarna i równego wysiewu, grabie konne 
automatyczne „Ideali“ kopaczki do kartofli, brony talerzowe, ugniatacze podglebia, dłutowe 
spulchniacze podglebia, mtocarnie szerokomiotne, sztyltowe i cepowe z odpowiedniemi maneżami. 

Walce szosowe, kotły parowe, konstrukcje żelazne. 
Kompletne cukrownie, gorzelnie, rektyfikacje, krochmalnie. 

Ceny jaknajniższe, oferty szczegółowe i katalogi na żądanie. 

ałożonej 

  

w 1846 roku. 

  

lenta do szpitala żydowskiego w stanie niebudzą. | S 

Plerwszorzędna fabryka wirówek szwedzkich 
poszukuje zdolnych ustosunkowanych przedstawicieli na 

šaly zarobek 400—500 zł. niniędnie 

3 

я — STA Raczkówna. Helena Raczkowa, 
ul. Legionów 51 zameldowała, że córka jej Jani- 
na, lat 17 w dniu 31 ub. m. wyszła z domu i do- 
tychczas nie powróciła. 

— Zamach samobójczy. W dniu wczoraj- 
szym Helena Wilczyńska lat 18 zamieszkała przy 
ul. Jakóba Jasińskiego 17, w mieszkaniu włas- 
nem usiłowała wystrzałem z rewolweru w okoli- 
ce serca pozbawić się życia. 

Desper:tkę w stanie b. ciężkim przewiezio- 
no do szpitala żydowskiego. 

— Nie trzeba zostawiać na podwórzu. Jo- 
sel Remigolski, wł:ściciel sklepu bławatnego przy 
ul. Niemieckiej 21, zameldował o kradzieży z po- 
dwórza tegoż domu skrzyni, zawierającej wateli- 
nę czarną, wartości 500 zł. > 

— Trudno — cukierki czekoladki są po- 
nętne: Michel Minkin, właściciel fabryki cukrów 
i czekoladek przy ul. Archanielskiej 9, „zameldo- 
wał © systematycznej kradzieży z fabryki różnych 
wyrobów, na ogólną sumę 3000 zł. В 

‚ „— Nagly zgon rabina Grodzieńskiego. W 
dniu 5 b. m. o godz. 12 min. 15 w mieszkaniu 
rzbina Grodzieńskiego przy ul. Zawalnej 17, zmarł nagle Jakób Grodzieński, brat rabins, zam. 
przy ul. Kolejowej 9. 

— Płonący samochód Banku Roln. W dn. 
5 b. m. o godz. 15 min. 45 na ul. Zawalnej zapz- 
lił się samochód należący do Państwowego Ban- 
ku Rolniczego, prowadzony przez szofera Wacła- 
wa Olszewskiego. Pogotowie Straży Ogniowej o - 
gień stłumiło. Spaliło się siedzenie szofera, opona 
z prawego przedniego koła i uszkodzony mtor. 

SPORT. 
Międzykiubowe zawody kolarskie. 
W sobotę 8 b. m. ogodz. 3 m. 30 na boisku 

6 p. p. Leg. (Antokol) odbędą się międzyklubowe 
zawody kolarskie. Do zawodów zgłosili już swój 
udział najwybitniejsi kolarze wileńscy. 

Wyniki walk w Cyrku. 
Wczoraj w osiemnastym dniu turnieju wal- 

czyły następujące pary; w pierwszej parze Szczer- 
biński w walce decydującej w 24 min. pokonał 
Helczera, W drugiej walce Rasso contra Ducman 
walka rozegraną nie została. Rasso otrzymał 2 
ostrzeżenia. W ostatniej decydującej walce mistrz 
Garkawienko w 12 min. chwytem „Souplesse” po- 
konał zwinnego Reibera. Dziś dalszy ciąg walk. 

3-ci i 4+ty dzień wyścigów konnych. 
Jutro w trzecim dniu wyścigów konnych. 

odbędzie się wielki steeple-chase im. Marsz. Pił- 
sudskiego. Gonitwa ta budzi wielkie zaintereso- 
wanie, W niedzielę zaś odbędzie się gonitwa lo- 
teryjna. w so koń zwycięzca przechodzi na 
własność T-wa będzie rozegrany na loterji. 
zczęśliwy posiadacz losu może stać się właści- 

cielem konia wyścigowego. 

   

    

wojew. wileńskiego 

      Plac Św. Piotra 6 m. 1. 

od 3 do 5. 

  

    

    

Burmistrzowie miast, miasteczek, Rolnicy, Wójtowie gmin 

600 i 1000 świec, doskonałe do 
nętrznego majątków ziemskich (bram 

„Koriolit* 

i miastach nie posiadających elektrowni, 
światła elektrycznego; lampy demonstruje się oświetleniem pawilonu: 

specjalną papę asfaltową, ogniochronną, 
krajowej fabryki „Emil Kuźnicki*, nie wymagającej snołowania. 

Kompletne urządzenia biurowe jak: ame 
pisania „Royal*, arytmometry szwedzkie 
luzjowe, kasy pancerne ogniotrwałe. 

Właścicielom majątków przemysłowych zwraca się szczególną uwagę na turbinę wodną okazową fabryki „K. Rudzki i S-ka*; turbiny wodne 

oświetlenia 
wjazdowych), 

zwledzający Targi Północne znajdą w pawilonie Biura Techniczno-Handlowego 
inż. Kiersnowski i Krużołek-S-ka warte uwagi. 

Lampy naftowo-żarowe Polskiej Fabryki „Polmet* na 200, 300, 
wewnętrznego i zew= 

ulic i placów w miasteczkach 
które dają Światło zdrowe, dużo tańsze od 

bardzo trwałą 

rykańskie maszynki do 
„Facit*, biurka, szafy ża- 

  

  

nie 8'/o obligacyj 

  

WILNO, 

2936—1 

PIERWSZORZĘDNY ZĄKŁAD FRYZJERSKI 

KAZIMIERZA MURALA 
MICKIEWICZA 1. 

po powrocie właściciela zakładu z za 
metodę i najnowsze Środki dla pielęg 

TELEFON 1071. 
granicy stosuje obecnie ulepszoną europejską 

nacji włosów i skóry, fryzowania i wszelkich 
zabiegów kosmetycznych. 

OD OOOOOOOTODOOOOOOOOOOO OTOCZKI TEOKTITH 

    

   

  

J dziernika 1928 r. 

W myśl $ 16 statutu, 

Wypłata należności za wylosowane obligacje 
nominalnej oraz za kupony płatne 1 października 1 

8 jak i w obiegu będących obligacyj nastąpi 
H 1928 r. za przedłożeniem odnośnych odcin 
H Banku Gospodarstwa Кга 

8'% obligacyj komunalnych Banku Gospodarstwa Krajowego 
opiewających na złote w złocie. 

złocie. 

przeprowadzoso w dniu 24 sierpnia 1928 r. IV losowa- 
komunalnych Banku Gospodarstwa Krajowego opiewających na 

złote w złocie względnie równowartość we frankach szwajcarskich, dolarach ame- 
rykańskich, funtach szteriingach i guldenach holenderskich. : Wylosowane zostały następujące odcinki: 
A. — po zł. w zł. lub fr. szw. 100.— = Dol. 19.291/2 w zł. — f. st. 3,19,31/2 = 

Zurychu i Genewie — 

Zjedn. Am. Półn. w zło-. 
w Suisse Bank Corporation 
otterdamsche Bank Vereeni-- 

losowanych obligacyj komunalnych ustaje z dniem 1 paź) : Tygodniu Lotniczym. 

  

dostarczą biuro powyższe z siedzibą przy ul. J agiellońskiej 8-12 tel. 5-60. 2925 

RXWEOXDEXDWXIA OD DX OWC) OCXDCXODXDCKDOAZOOIZ : m Parinutiera Uliramaryua 
IV LOSOWANIE 0-2 i  najwydatniejsz. 

złą do bielizny, wApOR 
i celów malarskich. 

Odznaczona na Sta" 
wach w Brukseli, Med. 

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

czna 26. 
Wszędzie do nabycia,   

jolanie i Paryżu złotymi 8 

    

w The Chase 

  

Pamiętajcie 

2928/4038. DZY     

  

MOZA 

  

fL hol. 48.— ‚ 501 565 1217 1776 2604 3312 3941 4844 5144 5374 5841 Ghcesz olraymaė pozadę? 553 643 1737 2551 3150 3716 4707 5098 5187 5508 we korespondencyjne prof. Se- B. — po zł. w zł. lub Ir. szw. 1000-— — Dol. 192,95 w zł. = f. st. 39,12,11 = kutowicza. EA fl. hol. 480,— buchalterji, rachunkowości ku- 451 3300 9320 13042 15412 18894 — 22810 pieckiej, korespondencji han- TI | 4378 0467 13361 15571 19163 24213 gaove) sienogišii, nauki Mare 974 5346 9042 13857 16050 10270 24332 sa As нне 1165 5682 10165 13944 16454 20162 25391 “ stwa, angielskiego, francuskie- 1209 7073 10816 14773 17292 20332 25819 š go, niemieckiego, pisowni (or- 2987 8802 11282 15163 — 17328 — 20694 — 26074 B tograij. Po ukończeniu świa- 3222 8854 12131 15408 18884 — 21024 — 26733 p MOWA 21691 32928 38295 40208 41707 — 44440 49142 
04 40560 42066 45007 49404 : ° 21996 — 35431 — 38711 — 40564 — 42206 — 46396 — 49452 Inteligentny 29875 35608 — 38912 40653 42742 47608 49681 pracowity chlopak w wieku 31736 36687 38043 40770 43614 48152 40867 lat 17, poszukuje posady. 32412 37215 39427 41034 44058 48200 Posiada znajomość: buchal- 32636 37816 40078 41631 44130 48738 terji, korespondencji i ary- 

kumunalne w pełnej wartości;tmetyki handlowej oraz pi- 
928 r. tak od wylosowanych ,8ze na maszynie. Łaskawe 

począwszy od dnia 1 października „oferty z podaniem wyna- 
ków względnie kuponów w Centrali jowego w Warszawie i jego Oddziałach—w złotych w zło-* do adm.„Kur.Wil."pod St.M. Н cie, w Szwajcarji: w Sociste de Banque Suisse w Bazylei, ` jg we frankach szwajcarskich, w Stanach Zjednoczonych Ameryki: 4 National Bank of the City of New-York—w dolarach St. 

Ą cie, w Wielkiej Brytanji: w Lloyds Bank Limited oraz 
Ę w Londynie—w funtach szterlingach, w Holandji: w R. 
H gung w Amsterdamie—we florenach holenderskich w 
B Oprocentowanie wy 

grodzenia proszę nadsylač 

2903 6 

NAMAS) 
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2-ch dolisih HNANANNENENNNNANNNNE 

- © Е u 
UNIWERSALNE MASZYNY SZWEDZKIE sv o z i = s s Lekarze & 

DO OBRÓBKI LNU zm a w bet 2 a a Ce, iki | ANNONANONSZZENNUNENA 

644 27691 poszukuje się do Biura przy u). Zawainej Nr. m.10-D. DOKTÓR MEDYCYNY 

„HELSIN GEN godz. 4—7. 2939 - 

Ważne; NAJNOWSZEGO MODELU. Ważne. —- в MAL | 

Wyłączne przedstawicielstwa na Polskę: Majątek ziemski ® 5 

Certralne Towarzystwo Popierania Przemysłu ; o K £ ю 

inas esa, p a wa upių 3 (horoby weneryczne I skórne 
Przedstawicielstwo rejonowe: aa a soit sani Elektroter diatóńnie. 

pra dom mieszkam ooo: | Niewielką kamienicę ae ОНО 
Zygmunt Nagrodzki w Wilnie darcze w komplecie, sprze- 

Długi kredyt. Niskie oprocentowanie. Pomoc mon- damy natychmiast, z rozter- > Wilaie lub kolo Mina, 
terska i instruktorska. Składy części zapasowych. minowaną wpłatą. głoszenia: Porubanek p. S. 

Mickiewicza12 
róg Tatarskiej. 

Przvimuie 9—2 I 5—7. 2151 

chor. skėrae, weneryczne, 
sytilis i moczoplciowe. — » 
Micklewicza28 m.5 | 

Przyjmuje-0d 9—1 i 4—8. 

  

      Dom H./K. „ZACHEĘTA", | Pośrednictwo wykluczone. 
Mickiewicza 1, telef. 9-05, 00а   

  

    

O4 dala 3 do 7 września 1928 r. włącznie będą wyświetlane filmy: 
Miejski Kinematograł k ; Я 

1) Milošė, sport i szkola ay po roli głównej 

fialtrralno-Oświstową 2) Tom i Tony zwyciężają, dramat w 7 sktach. W roli główn. TOM MIX. 
SALA MIEJSKA Orkiestra pod dyr. p, Wł. Szczepańskiego. Kasa czynna od g. 5.30, w niedziele i święta od g. 3.30. 

Początek seansów o @. 6-ej, w niedziele i święta O g. 4-ej. 

  
  

  

(Ostrobramske 5) | Następny progrzm: „Dzielny wojsk z Pragi". 2861 

Kino-Teatr |PREMJERA! Monumentalne arcydziełc! Ulubien. publiczności, premjowana piękność E Žž 5 s 
«| MADY CHRISTIANS w superflmie z życia arystokracji rosyjskiej p. t. r to szczyt doskonałości! JI 4 Kenigsiarų 

z e_© Naj żn. fonia mi- ” Ч * + „ . э 

‚‚"ЕЫМ Tułaczka księżny ТгиБесКе). кеа онн ' Tak Aku НЕИ CHOROBY  WENERYCZ- 
Wileńska 38, | Rzecz dzieje stę w Rosji I w Paryżu. Sceny do łez wzruszające: Ros. kabaret „Złoty Kogut". 3 zapewnia najczystszy odbior „E NE i SKÓRNE. Przyjmuje 

* | Prreoych Paryża. Wystawa. Frapująca treść. Bilety honorowe nie ważne. Ost. seans 0 g. 10.15. „2933 tak wydajna jest baterja 5 Mi kie: ; > 4 i 

Dziśt _ Wielki Dramat uwiedzion. R ki B ckiewicząa 3, 
Kino film ze śpieweru Miłostki carskiego huzara. aaa w 12 w. ; : sszonkowa BATRĄ : tel. 1090. W.ZP. 30 2150 ° —     

29
31
/3
5.
30
4 

W rolach głównych czołowi artyści teatru Stanisławskiego WANDA MALINOWSKA i J. DOKTÓR 

: MOSKWIN. Hulanki i orgje oficerów gwardji, ulubieńców cara Tragedja zbrukanej miłości SS i SKO. A S ias BLOGE $ 
Wielka 42. dziewczęcia. Genjalna reżyserja. Nad program: Marszałek Józef Piłsudski na 

posiedzeniu Ligi Narodów. : Choroby weneryczne, syfi= 
lis i skórne. 

2934 m m 

KINO | Cini leatuy paski, „Przedpiekle” ża, u zecych, dec | Jedyna na Kresach Wschodnich Polska Hartownia Papieru 1 Naferjałów piany Wielka 21. 
triumf literatury polskiej. nianych ciał dziewczęcych, de- 

Qd9—1 i3—7. (Telef. 921). 
« prawcwanych w  arystokratyczcych rosyjskich zakładach wychowawczych, osnuty na tle > : « : i 

POLONIA rozgłośnej powieści GABRYELI ZAPOLSKIEJ w rolach gł. czarująca ELIZA LA PORTE | p. f. „P A p I E R Sp. Akc. a ЛЬ ЫАа аерааао 

i 
APL! | I. i 

      Pleeadilly" akt. podług arcydzieła ALEKSANDRA PUSZKINA — „STANCJONNYJ SMOTRITIEL”. 

э 

      
   

    
    

    

  

    

zmysłowa DAGNY SERVAES i tytani ekranów WERNERKRAUSS i ANDRE NOX. Film, 

który był przedmiotem dyskusji miljonów widzów. Karta z dziejów minionej przeszłości. WILNO, Zawalna 13. Telefon 501. 

NA SEZON SZKOLNY 
Choroby weneryczne 

1 skórne. 

Mickiewicza 22. | Sadystyczne wychowawczynie i rozpustai wychowawcy carskiej Rosji. Ostatni seans 10.30. 

poleca p.p. Detalistom i Sani W JO szkolnych i kancelaryjnych 

Ul. Wileńska 11, tel. 640. 
042—5-ej. W.Z.P.13 2710 

1. OSG 
| | qczycie! 'Choroby ucha 

  

       
   

Dziś! Nadzwyczajna $ 4 ь 
Kino Kolejowe program a Nieludzki okup (Rodzina bez morałności). Własna wytwórnia zeszytów. bruljonów i innych wyrobów introligatorskich. 

Tow. Akc. Mirkowskiej Fabryki Papieru. i i : daž ie: 
„Ognisko“ Wstrząsający dramat wielkiej miłości i poświęcenia. Aktów 9. W rolach głównych: Carmen | mó sprzeda os Aa Fabryki R. W; Hawolka | Syn. 

28
30

-1
 

Cartellieri, Colette Bretti, Hugo Thinig i Paweł Hartman. Poszczególne epizody: 1) ZANIK ” "Kros : zai 

I(obok dworca | MORALNOŚCI, 2) Ofiara defraudanta, 3) Zatrute dusze, 4) Niewinne dziewczę w szponach, Fabryczna + rowy OwP a x Letezhiski > (IMIE 
kolejowego). | ugarzonki", 5) Prawda zwycięża. Początek seansów o godz. 6.ei w niedziele i święta O g. 4-ej. 2850 IDZWCHNWSZH 

  

  

   

    
  

  

      

      

   

  

   

  

   

  

    

      

  

  

! Ф рн 7 Potrzebna biuralistka || am 
w starszym wieku pisząca na maszynie. . 

Zgłoszenia: S. STOBERSKI, Mickiewicza 27, gimnazjalny (historja Pol- paris e 
do godz. 10-ej rario. 2940 Sa teuskiej (ul. Wileńska 28), 

: 0003030 Student s goku, pre | ae ieoe S 04 11—1 popol. 284 

000009303 .S.B. po- ska : - 
"PRZEPISUJEMY — | 3 о РУ, u. adwokata, ko ("OB 3-iej do Ge a! szuuaszazzcawnawznny 

ri maszynach tanio, szybka saaa zyłosetnia sub. H.Ć. AL m Akuszerki q E { 

Jer: ARR Aa do oz „Kurį Wil.”.  2882-0 Pianina Eaunanansusnnuuanana 

„Komisowo-Handlowe uiejegicowo- Handlowe T do wynajęcia. Reperajai  „Ąkuszerka 
c= Z Popierajcie strojenie. Ul. Mickiewicza ®     

Marja Braaina 
"| przyjmuje od 9 rano do 7 w. 

Lal. Ad. Mickiewicza 30 m. 4. 
W. Zde, Nr 3003 2152 

28
 

09006006900 Lize Morską i Rzeczną. 
   

    

  

     

   

   

    

    

Ё Prosimy odwiedzić nasze stoisko я Šl IE ora Airijai 
° | >: ! @ 81 * ооа * j* | Eananananzdazauananė » na Pierwszych Targach Północnych w Wilnie 6 [| "i" Mi” | = 

_ : | i || Księgarnia 

| : Л с 717 ` За° > [i Pocztowa 
W dziale MASZYN ROLNICZYCH obejrzycie produkowane ma: $| SSR Si Г LOT“ 

sowo, znane każdemu Rolnikowi ze swej niezrównanej jakości i najbardziej w Kraju ©] * "gamma |. w Goin gmach poczty 
rozpowszechniane: | od98ppoł.1 15 wiec. | otwarta od godziny 

8 rano do 11 wiecz. 
Znaczki pocztowe, znacz- f У 
ki stemplowe, weksle, B: 

wyroby tytoniowe, SUKA 
rasy doberman łat 2 artykuły piśmiennicze i 

kancelaryjne, książki, 

widoki m. Grodna, 
zabawki, kosmetyka, cze- 
kolady i t. p. 2784 

MANEŻE о41 so 8 kon 
MŁOCARN IE cepowe, sztyltowe i szerokomłotne 

: SIECZKARNIE ręczne i maneżowe wszelkich typów 

WIALNIE amerykańskie. 

Bracia PERLIS — Spadkobiercy 
ŁOCHÓW 

ODLEWNIA ŻELAZA i FABRYKA MASZYN. 

  

Ogłaszajcie się 

w „Rarjerze Wileńskim”, 
= 

  

  

  

UL. Św. IGNACEGO 5, WILNG 
Telefon Nr. 8-93. 

WYKONUJE WSZELKIE RÓBOTY 
DRUKARSKIE i INTROLIGATORSKIE 

SZYBKO I DOKŁADNIE.   Przedstawiciel na Wileńszczyznę: 

e: N. PAULAŃSKI, Wilno, ul. Zawalna Nr 37, telefon 6-41. 
INNINNNNNTNSTNININISNINNS 
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Czy zapisałeś się na członka 
LO. P. PP °         ЯМ 
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Redakcja i Administracja: Jagiellońska 3. Tel. 99. Czynna od godz. 9—3 ppoł. Nacze| t z Redaktor działu czego przyjmuje od gedz. 10 do 10.30 przed połud. t 1 
Administrator przyjmuje od 9-7 prob Ogolnie przyiani ją m m 1-9 wiecz. Konte < czekowe „KO. 4080. Drakarnia — ub św. w Tel. 398, A PCM 

CENA PRENUMERATY: miesięcznie z odnoszeniem do domu lub przesyłką pocztową 4 zł. nicą 7 zł. CENA OGŁOSZEŃ: xa wiersz milimetrowy przed tekstem—25 gr., w tekście I i Il str.—30 gr., III i IV str.—25 gr., za tekstem—10 080 ! 
nia mieszkaniowe—10 gr. (za wiersz petitowy), kr. Teki. nadesłane-30 gr. (za wiersz Tedaki In, ) dla posz y—50% zniżki, ogł. aż p tabelowe 0 20% drożej, 1 zastrwczendii a mi 109/0 drożej. a c 4 } 
Oddział Grodnie — Bankową 25. i E acimd So i wy Pa bronie IV 8-mio s "Administracja zastrzega sobie — zmiany nien akz odma: A i —н 

Wydauca: „Kurios Wilekshi“ ska x c4r. odp. Tow. Wyć „Pogoń, Druk. Pax", ul, św. Ignacego 5. Redaktor odpowiedzialny Józet Jurklewias, 

  

 


