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“ Konferencija prasowa. 
Pan wojewoda Raczkiewicz zapro- 

sił wczoraj przedstawicieli prasy miej- 
scoweį na konierencję „wystawową“ 

„distą w formę popołudniowego five 
o'clock tea w Klubie Szlacheckim. 

Zebranie wypadło wcale liczne. 
Zaszczycił je swoją obecnością p. 
prezydent miasta Folejewski; obecni 
byli—oprócz przedstawicieli polskiej 
prasy miejscowej—p. kierownik woje- 
wódzkiego oddziału ogólno-prezydjal- 
nego W. Piotrowicz, reierent prasowy 
województwa p. T. Łopalewski, kie- 
rownik działu propagandowo-praso- 
wego wystawy p. Bolesław W. Świę- 
cicki, kierownik wileńskiego Pata red. 
M. Szydłowski, redaktorowie Werni- 
kowski (,„Framadzianin* i „Biełaruskij 
Radnyj“) oraz Fr. Umiastowski („Bie- 
łaruskij Dzień”), przedstawiciele pra- 
sy żydowskiej pp. Ałk („„Wiłner Tog“) 
i Stocki („Cajt“). 

Przy kawie czarnej i herbacie, tor- 
tach, konjaku i owocach rozwinął p. 
wojewoda w obszernem exposć 

„ideologję wystawy, zaznaczył nieod- 
zowność wznowienia wystawowego 
popisu za dwa już lata, wreszcie 
Scharakteryzował stosunek do wysta- 
wy zarówno opinji publicznej jak pra- 
sy miejscowej i zamiejscowej. Pierw- 
szej oświadczył p. wojewoda, jako 
prezes honorowy komitetu wystawo- 
wego szczerą wdzięczność za jej oby- 

imprezy 
wileńskiej, w której udanie się tak 
przecie wielu ludzi nie wierzyło! Pra- 
sa zamiejscowa natomiast nie okaza- 
ła spodziewanego interesowania się 
nietylko wileńskiemi Targami Północ- 
nemi lecz, co dziwniejsza, wileńską, 
tak ciekawą j doniosłą Wystawą Re- 
gjonalną. 

Z jednej strony kierownik propa- 
gandy wystawowej red. Święcicki, z 
drugiej prezes Syndykatu  Dziennika- 
rzy Wileńskich red. Cz. Jankowski, 
odpowiadając p. wojewodzie, wyjaśnili 
wyczerpująco dlaczego Polska Liga 
“Gospodarcza nie potrafiła pobudzić 
prasę zamiejscową do skwapliwszego 
Epęzoteryzowania wileńskich Targów 

cnych zamieszczając o niej arty- 
kuły, korespondencje, telegramy, 
wzmianki. Wszystko zależało od me- 
tody postępowania. Tegoroczne nie- 
uregulowanie zawczasu stosunku do 
prasy zamiejscowej będzie nauką— 
na przyszłość. 

P. wojewoda ma nadzieję, że jeszcze 
dziš da się cośniecoś zrobić w kie- 
runku zachęcenia do wycieczek na 
wystawę wileńską. Prosił prasę aby 
wobec zbliżającego się ożywienia Wy- 

* stawy Rolniczej z chwilą przybycia na 

, 

nią okazów hodowli (6-ty września) 
zechciała w rzeczowych artykułach 
ująć raz jeszcze całokształt np. od- 
budowy kraju, opieki społecznej, sta- 
nu bezpieczeństwa w województwie 
(Przy tych słowach każdemu z obec- 
nych doręczone zostały treściwe, Ściśle 
rzeczowe sprawozdania poszczegėl- 
nych „resortow“ Urzędu Wojewódz- 

kiego, doskonały materjał orjentacyj- 
ny, a nawet nadający się do opubli- 
kowania in cr u d 0). Wystawa — mó- 
wił dalej p. wojewoda — za dni parę 
ożywi się znacznie. Zapowiedział jej 
zwiedzenie cały szereg wycieczek Z 
różnych dzielnic Rzeczypospolitej. Ma- 
ją też przybyć specjalnie dla zapozna- 
nia się z wystawą pp. ministrowie 
Meysztowicz, Niezabytowski, Stanie- 
wicz tudzież zastępujący ministra Za- 
leskiego, bawiącego w Genewie, p. 
podsekretarz stanu Wysocki, który 
bodaj czy nie Jo raz pierwszy będzie 
Wilno oglądał. * 

Red. Ałk podniósł w słowach, 
przyzńać trzeba, pełnych taktu spra- 

wę pominiącia na Wystawie Regjo- 
nalnej okazów kultury i pracy Spo- 
łecznej żydowskiej, przecież tak bar- 
dzo miejscowej. P. prezydent Fole- 
jewski wyjaśnił, że stało się to dla- 
tego jedynie, ponieważ Komitet Wy- 
konawczy Wystawy nie otrzymał żad- 
nego w tej mierze zgłoszenia się ze 
strony zainteresowanych  instytucyj 
ub grup. Zresztą dodał— Wystawa 
Regjonaina (na której np. braknie tak 
ważnego i poważnego działu, jak są- 
downictwo!) do pełności nie może, nie- 
stety, pretendo wać. Jest dopiero za- 
wiązkiem przyszłych popisów wysta- 
wowych organizowanych na podsta- 
wie zdobytego doświadczenia. _ 

Ożywiona — jak ją P. wojewoda 
nazwał— pogadanka”, okraszona. na- 
der miłym nastrojem, trwała przeszło 
dwie godziny. Witamy ją gorąco jak 
każdy odruch zbliżenia się władz 
Państwowych do prasy, będącej nie- 
zaprzeczenie ekspozyturą spoleczen- 
stwa. 

[ оее иС СУ С КЕБ КОЛ LS 6Ы 

4. Podręczniki szkolne 
KSIĘGARNIA 

W. MAKOWSKIEGO 
ul. Ś-to Jańska Nr. 11. 
(Firma egzystuje od 1893 r.) -o 

| ER FD CFD SB ZO ACZ LARA BFI OKB CAR SB e
 

Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem, 
Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca. Administra- 
cja nie uwzględnia zastrzeżeń co do rozmieszczenia Ogłoszeń 

PRZEDSTAWICIELSTWA 
i BARANOWICZE--ul. Szeptyckiego A. Laszuk | 
? 'BRASŁAW—Księg. T-wa „Lot“, a 

DUKSZTY— ul. Gen. Berbeckiego W. Surwiłło, | 
GŁĘBOKIE—ul. Zamowa, W. Włodzimierow. 

"HORODZIEJ—K. Smarzyński. 
IWIENIEC—A, Ossoling. 

GRODNO- Ksieg. T-wa „Ruch“ 

KLECK—Sklep „Jedność. 
LIDA—ul. Suwalska 13. 

  

NIEŚWIEŻ—ul. Ratuszowa 1 

POSTAWY— J 

NOWOGRÓDEK—Kiosk„St. Michalskiego. 
N.ŚWIĘCIANY— ui. Wileńska 28. 
OSZMIANA—Spółdz. Księg. Nauczyc. 
PINSK— Książnica Polska St. Bednarski. p 

„ Wojtkiewicz—Rynek. 
STOLPCE--Ksieg. T-wa „Ruch“. 
ŚWIĘCIANY POÓW,—Rynek 9. 
WILEJKA POW.—ul. Mickiewicza 24, 
WARSZAWA—T-wo Księg. Kol. „Ruch*. 
WOŁKOWYSK—Kiosk B. Gołembiowskiego 

CENY OGŁOSZEŃ; Wiersz milimetrowy jednoszpałtowy na stronie 2-ej i 3-ej 30 gr. Za tekstem 10 
Kronika reklamowa lub nadesłane 40 gr. W 'n-rach świątecznych oraz z prowincji o 25 proc. drożej.. Zagra 
50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelowe o 25 proc. drożej. Za dostarczenie nlineru dowodowego 20gi 

Liga МОО О0 obraduje. _ Sprawa optantėw siedmiogrodzkich 
GENEWA. 39. (PAT( IX ZGROMADZENIE LIGI NARODÓW 0- 

TWARTE ZOSTAŁO W PONIEDZIAŁEK PRZED POŁUDNIEM PRZEMÓ- 
WIENIEM PRZEWODNICZĄCEGO RADY LIGI FINLANDZKIGO MINISTRA 
SPRAW ZAGRANICZNYCH. 

W SALI OBRAD ZGROMADZILI SIĘ DELEGACI WSZYSTKICH CZĘ- 
ŚCI ŚWIATA POD PRZEWODNICTWEM ZNANYCH MĘŻÓW STANU I DY 
PLOMATÓW, JAK LORD CUSHENDUNE, MINISTER BRIAND, KANCLERZ 
RZESZY NIEMIECKIEJ P. HERMAN MULLER, SENATOR SCIALCIA, BA- 
RON ADATCI, MIN. ZALESKI, MINISTER BELAERTS VAN BLOCKLAND, 
AMBASDOR QUINONES DE LĘON, KANCLERZ MSG. SEIPEL, RADCA 
ZWIĄZKOWY MOTTA I INNI. 

Inauouracyjne przemówienie p- Prokopa. 
GENEWA. 3.9. (PAT). W mowie, wypowiedzianej z okazji otwarcia sesji IX Zgro 

madzenia Ligi, przewodniczący Rady Ligi finłandzki minister spraw zagranicznych Pro- 
kope, oświadczył że Liga Narodów w czasie swego 9-letniego istnienia wykazała na- 
der doniosłą działalność przy załatwianiu zatargów międzynarodowych oraz w sprawie 
utrzymania i ustalenia pokoju. 

Mówca powitał z zadowoleniem powrót Hiszpanji do czynnego udziału w pracach 
EE nadzieję, że również Brazylja, Argentyna i Costarica rychło pójdą za jej 
rzykładem. 

ua Prace Trybunału Rozjermczego i Komisji Bezpieczeństwa miały na celu poprawę 
stosunków międzynarodowych oraz stanowiłŁy przygotowanie do zwołania międzyna- 
rodowej konferencji w sprawie ograniczenia i zaniechania zbrojeń. Wreszcie przewodni- 
czący Prokope powitał przy jednomyślnem arciu podpisanie paktu Kelloga i gratulo- 
wał głównym jego twórcom Kellogowi i Briandowi. Pakt, zdaniem mówcy, . stanowił 
wielkie i cenne poparcie dla dzieła Ligi i obecnie Zgromadzenie Ligi może odnosić się do 
niego z całem zaufaniem. 

Duńczyk wybrany na przewodniczącego. 
GENEWA. 3.9. (PAT). Zgromadzenie Ligi Narodów wybrało 44 gło- 

sami na 50 głosów oddanych na swego przewodniczącego znanego duńskie- 
go dyplomatę p. Zahlego. 

Nowobrany przewodniczący wygłosił krótkie przemówienie, dziękując 
serdecznie za zaszczyt, jaki przypadł w udziale jego krajowi oraz za okaza- 
ne zaufanie. Mówca poświęcił kilka słów zmrarłemu wiceprezesowi Mię- 
dzynarodowego Stałego Trybunału Sprawiedliwości, słynnemu prawnikowi 

Andzrejowi Weissowi, oraz wyraził rządowi francuskiemu kondolencję z po- 
wodu straty, jaką poniósł przez Śmierć ministra handlu Bokanowskiego. W 
zakończeniu przemówienia p. Zahle oświadczył, że poświęci wszystkie swe 
siły, ażeby obradom 9 Zgromadzenia Ligi zapewnić całkowite powodzenie. 

dpiim i alkohol tematem pierwszego posiedzenia. 
GENEWA. 3.9. (PAT). Na niowem posiedzeniu Zgromadzenie Ligi Naro- 

bów przystąpiło do zwyczajnych konstytucyjnych wyborów komisyj, wybierając komi- 
sję porządku dziennego oraz, PE sześć komisyj. 

Zgromadzenie postanowiło umieścić również w porządku dziennym bieżącej sesji 
sprawę handlu opjum na Dalekim Wschodzie oraz kwestję prywatnej fa brykacji broni i 
materjału wojennego. Obszerna dyskusja rozwinęła się na temat sprawy alkoholowej. 
W wyniku dyskusji postanowiono sprawę tę powierzyć do zbadania drugiej komisji te- 
chnicznych organizacyj i spraw higjeny, która ta komisja może z kolei po: wić, czy 
sprawa ta ma być również zbadana przez piątą komisję z punktu widzenia sj 'go. 

Następnie obrady przerwano na półtorej godziny, aby dać sposobność komisjom 
iai ic wyboru przewodniczącego. z 

Wybory na przewodniczących poszczególnych komisyj. 
GENEWA. 3.9. (PAT) Po wznowieniu posiedzenia Zgromadzenie Li- 

gi Narodów. przyjęło do wiadomości, że na przewodniczących poszczególnych 
komisyj wybrano następujące osoby: Pierwszej komisji prawniczej — sena- 
tora Scialoję (Włochy), drugiej komisji organizacyj technicznych — pana 
Mottę (Szwajcarja), trzeciej komisji rozbrojeniowej — pana Carton de Viart 
(Belgja), czwartej komisji spraw finansowych — Vasconciellons (Portu- 

galja), piątej komisji spraw społecznych Mathosa — (Guatemala), szóstej 
politycznej — Marinkowicza (Jugosławja) oraz komisji porządku dziennego 
— Caballero (Paragwaj). 

Przewodniczący pierwszych sześciu komisyj są równocześnie wiceprze 
wodniczącymi zgromadzenia. Na dalszych sześciu wice - przewodniczących, 
wybrało zgromadzenie przy czterdzieściu dwóch głosujących i przy absołu- 
tnej większości 21 głosów Adatciego (japonja) 40 głosami, Brianda (Fran- 
cja) 38 głosami, kanclerza Mullera (Niemcy) 38 głosami, lorda Cushendune 
(Anglja) 37 głosami, Mackenzie Kinga (Kanada) 33 głosami i kanclerza 

austryjackiego Seipla 24 głosami. 

Po koronacji Achmed Zegu. 
Za: łopotacie korpusu dyplomatycznego. . 

WIEDEŃ. 3.9. (PAT). Jak donosi prasa z-Tirany, z okazji wywieszenia chorą: 
z powodu wyboru prezydenta Żogu na króla, zostali wezwani dyplomatyczni przedsta- 
wiciele zagraniczni do uczestniczenia w tym akcie w mundurach. 

Pod przęwodnictwem konsula amerykańskiego jako najstarszego wśród korpusu 

dyplomatycznego, odbyli wszyscy dyplomaci naradę w sprawie zajęcia przez nich 
stanowiska. Postanowiono nie zjawiać się w mundurach, to dla tego, że wraz ze zmianą 

urżędu ustają automatycznie funkcje przedstawicieli zagranicznych. Wobec tego dyplo- 

maci będą magli uczestniczyć w akcie tylko półoficjalnie. W naradzie wzięli udział wszy 
scy przedstawiciele zagranicy z wyjątkiem przedstawiciela Włoch. 

Neufralność Jugosławii. 
WIEDEŃ. 3.9. (PAT). „Neues Wiener Tageblatt“ donosi z Białogrodu, że na za- 

pytanie dziennikarzy jak rząd jugosłowiański będzie zachowywał się wobec prokłamo- 
wania Aibanji królestwem, odpowiedziano ze strony urzędowej, że rząd jugosłowiański 
kierować sę będzie zawsze zasadami najściślejszej neutralności. Pozatem rząd bialogro 
dzki nie otrzymał dotychczas żadnego oficjalnego zawiadomienia 0 zmianie rządu w 
Albanji, wobec czego nie mógł dotychczas zająć stanowiska w tej sprawie. 

Rika Li SS a 
Niebywale pracowity dzień Khemal-Paszy. 

Lotnictwo, alfabet, pole bitwy, jachting... 
ANGORA. 3.9. (PAT). Prezydent republiki odjechał wczoraj na pokła- 

dzie swego jachtu do cieśniny Dardanelskiej i po przeprowadzeniu z ludnością 
ro zmów na temat nowego alfabetu zwiedził pole bitwy w Anafarta, poczem 
powrócił na pokład swego jachtu i przyglądał się ćwiczeniom lotniczym w 
pobliżu Galipoli. 

Muzułmanie grzmocą się z Kindusami. 
KALKUTA. 3.9. (PAT). Dnia 1 b. m. wieczorem w mieście Kharagputr 

doszło do starć między muzułmanami a hindusami. Do świątyni Sikh rzu- 
cono kilka ręcznych granatów, które poraniły kilkanaście osób. Pozatem pod- 
palono parę domów. Nazajutrz doszło do walk ulicznych, podczas których 6 
muzułmanów zostało zabitych a wiełu hindusów poranionych. W ciągu nocy 
nastąpiło pewne uspokojenie. 

Miesiąc areszfu za mordobicie, 
wódcy: bloki dna owa AA spoliczkowania w gmachu no. miejskiej pray: 

narodowego posła Ber; rzez porucznika reze! aprana, zakończyła 
się skazaniem Taprana na Ród disk. % Od S > Jak wiadomo Tapran czuł się dotkni ku 
mu nadużycia finaasOWE i udział = śaiael aa” Z. 
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należy czyścić codzień, tak zaleca | ul. Rossa 14 

się dla higieny i zabezpieczenia aż poleca po cenach konkurencyjnych: 
przed chorobą nóg codziennie mo- pomniki gotowę i na obstalunek z gra- 
czyć nogi, dodając 1 łyżkę soli do nitu, marmuru i kamienia oraz wy- 

konywa portatele, mensy i inne robo- 
ty kościelne. 

Wykonanie sumienne. —2 
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- czonej od jednej sesji Ligi 

Jest ona wręcz typowa dla proce- 

dury Ligi Narodów jako najwyższego 

arbitra w sprawach i zatargach wy- 

nikłych między państwami należącemi 

do wielkiego „Parlamentu Międzyna- 

rodowego", którego posiedzenia od- 

bywają się perjodycznie w Genewie. 

Jest ona znowu, ta sprawa, na po- 

rządku dziennym obrad Ligi... 

Quo usque tandem! 

Węgierski, przedwojenny Siedmio- 

gród został, jak wiadomo, przyłączo- 

ny do Rumunji na zasadzie powo- 

jennych traktatów podpisanych w 

Trianon. Właściciele ziemscy siedmio- 

grodzcy, rodowici Węgrzy, korzystając 

z prawa opcji, pozostali obywatelami 
Węgłer, mając zastrzeżoną w trakta- 
cie z Trianon (artykuły 232, 250 i 
63) лё żykolność swojej fortuny ziem- 

skiej. Tymczasem rząd rumuński, 

przeprowadzając w całej Rumunji re- 

formę rolną, zastosował ją także do 

siedmiogrodzkich obywateli ziemskich 
— w liczbie _ mniejwięcej dwu - 

stu — posiadających obywatelstwo 
węgierskie. | —nietylko wywłaszczył 

owych Węgrów z posiadanej ziemi 

lecz im jeszcze dotąd indemnizacji 

nie zapłacił, Wyraźmy się dla ścisło- 

Ści: nie zapłacił tyle ile Węgry sied- 
miogrodzcy utrzymują, że im się na- 
leży. 

Oto me ri tu m całej sprawy. 
Obywatele Węgier pozostali w ru- 

muńskim Siedmiogrodzie podnieśli 

protest, Odwołali się do ustanowio- 
nego przez traktat Trianoński trybu- 
nału „mieszanego" złożonego z 
trzech osób, z przedstawiciela Wę- 

gier i przedstawiciela Rumtunji (z Wę- 
gra f Rumuna) tudzież z całkiem 

„neutrałaego* przewodniczącego. Za- 
stępców artykuł 239 traktatu Triaź 

nońskiego nie przewiduje. Jest to 
trybunał prowizoryczny ustanowiony 

dla rozstrzygania drobnych nieporo- 

zumień, o kompetencjach ograniczo- 

nych i ściśle sprecyzowanych. Po- 

mimo to rząd węgierski uznał 

ów trybunał za kompetentny dla 

rozstrzygnięcia sprawy  optantow 

siedmiogrodzkich. Rząd rumuński był 
przeciwnego zdania. Tembardziej, że 
dzięki częstym nieobecnościom obu 
członków trybunału mieszanego (za- 
stępców, jak nadmieniliśmy, niema) 
zazwyczaj sam tylko przewodniczący, 

wszystkie sprawy . rozstrzyga na wła- 
sną rękę. 

Jakże to może być! — argumento- 

wał rząd rumuński w niezliczonych 

swoich notach. Przyznać tę kompe- 

tencję mieszanemu trybunałowi zna- 

czyłoby stworzyć precedens odwoły- 

wania się do niego nazawsze optan- 

tów siedmiogrodzkich. Nie byłoby dla 

nich w takim razie miarodajnem pra- 

wodawstwo Państwa Rumuńskiego 
łecz najwyższą dla nich instancją był- 

by. P. przewodniczący trybunału 

mieszanego. Znaczyłoby to dać Węg- 

rom w rękę niebyłejaki oręż przeciw- 

ko Rumunji, dać im prawo ingerowa- 

nia w najdonioślejsze sprawy we- 
wnętrzne Rumunji! Węgry рга do 

rozstrzygnięcia sprawy siedmiogrodz- 

kich optantów na platformie... poli- 

tycznej. Е 
Argumenty te nie trafiły do prze- 

konania rządu buda - peszteńskiego 

(który się wstawia za  Optantów 

siedmiogrodzkich i ich sprawę  nieja- 

ko „prowadzi”). Rząd węgierski obsta- 

wał przy swojem (i do dziś dnia trwa 
przy poczytywaniu trybunału rozjem- 

czego za kompetentny). Nie mogąc 

przekonać rządu węgierskiego, rząd 

rumuński odwołał swego przedstawi- 

ciela w trybunale mieszanym przez co 

ów trybunał rozbił. | 
Wówczas rząd węgierski odwołał 

się do Ligi Narodów. | rozpoczęła się 

istna martyrologja całej sprawy  wle- 

Narodów 
do drugiej. Wobec Rady Ligi wystę- 
pije jako obrońca węgierskiego punktu 

widzenia delegat Węgier sędziwy hra- 

bia Albert Apponyi, niemniej świetny 

dyplomata jak mówca. Obstaje on 

nieodmiennie, że sprawa optantów nie- 

to in merito zagadnienie jurydycz- 

ne. Odpowiadał mu rok temu w Ge- 

newie rumuński minister spraw  za- 

granicznych Titulescu, tłumacząc, że 

wrecz przeciwnie konflikt ma w swej 

istocie problemat nie jurydyczny lecz 

właśnie polityczny. Wówczas to Stre- 

semann stał po stronie Węgier a zaś 

Paul - Boncour podzielał rumuński 

punkt widzenia. 

W sprawie siedmiogrodzkich optan- 

tów Liga Narodów nie ;powzięła de- 

cyzji ani podczas swej sesji wrześnio- 
wej roku ubiegłego, ani na teraźniej- 

Szej sesji marcowej. Gdy zaś żadne 

perswazje, żadne „ingerencje”, żadne 

uzgadniania not węgierskich z notami 

rumuńskiemi nie. mogły ruszyć z 

martwego punktu sprawy,  zabagnia- 

jącej się coraz baraziej, Liga Naro- 

dów próbowała w czerwcu roku bie- 

żącego umyć * ręce. Sprawa siedmio- 

grodzkich optantów miała nie figuro- 

wać na porządku. dziennym obecnej 

sesji Ligi Narodów. 

Udało się rządowi węgierskiemu 

zapobiec tej ewentualności. Owszem, 

sprawa siedmiogrodzkich roptantów 
ma być, po niewiedzieć już który raz, 
przedyskutowana w Genewię. Właś- 
nie wczoraj miały być Lidze Naro- 

dów złożone memorjały zarówno wę- 

gierski jak rumuński. Czy doszło do 
tego? Czytelnicy telegramów genew- 

skich już' wiedzą. 

Sprawa ma nielada doniosłość — 
międzynarodową. Dlatego właśnie 
budzi tak powszechne  interesowanie 

się kwestją zdawałoby się całkiem 

prywatnej natury. Taki bowiem czy 

inny „wyrok* Ligi Narodów zapadnie, 

oznaczać on zawsze będzie: ingero- 

wanie jej w czysto wewnętrzne. spra- 

wy suwerennego państwa, jak w tym 
wypadku: Rumunji. 

Jacz. 

0 ZANO 

Walka z »arazą moralną. 

Min. Spr. Wew. ogłasza perjody- 
czny wykaz dzienników i czasopism 
zagr., których nie wolno rozpowsze- 
chniać w Polsce. 

Należą tu przedewszystkiem te 
wydawnictwa niemieckie, które kłam- 
liwemi wiadomościami i podburzają- 
cym tonem szerzą nienawiść do pań- 
stwa polskiego wśród mniejszości 
niemieckiej na G. Śląsku i Pomorzu. 

Pozatem na Ukrainie i Białorusi 
sowieckiej oraz w t. zw. okręgu pol- 
skim w Sowietach niektóre czasopi- 
sma drukowane są w językach pol 
skim, ukraińskim i białoruskim spe- 
cjalnie na wywóz do Polski. \ 

W ostatnich czasach wladze bez- 
pieczeństwa zauważyły, iż zwłaszcza 
w województwach pogranicznych wy- 
dawnictwa zakazane przenikają do 
Polski drogą nielegalną i sprzedawa- 
ne są jawnie w biurach, agenturach 
dziennikarskich. Ażeby temu zapo- 
biec na przyszłość, Gł. Komenda 
Policji poleciła swym funkcjonarju- 
szom roztoczyć nadzór nad punktami 
sprzedaży czasopism. 

Hojny dar Polaków z Ame- 
ryi. 

WARSZAWA, 3. 9. PAT. Wycie- 
czka Polaków z Ameryki podczas 
swej bytności w Warszawie złożyła 
do dyspozycji Pana Prezydenta Rze- 
czypospolitej 21.000 zł. w dolarach. Pan 
Prezydent przeznaczył powyższą kwo- 
tę na cele oświatowe, rozdzielając ją 
w następujący sposób: 

1.060 zł. — dla Zjednoczenia Pal- 
skich _ Towarzystw _ Oświatowych, 
1.000 zł. — na skarb pracy kultural- 
no-oświatowej i 1.006 zł. na oświatę 
w wojsku. 

SZKOLNE KSIĄŻKI 
nowe i używane 

Materiały pismienne 
poleca: 
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Zamówienia zamiejscowe wysyła 

odwrotnie za zalicz. poczt. 
KUPUJE KSIĄZKI UŻYWANE.       

ma charakteru politycznego, że jest GEEEEWEWENZZUNTWNEZOZENEKA 
1 

L KT. 
    

    ne 
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З. IX. 28. 
Wyjazd p. Premjera do Spały. 

Prezes Rady Ministrów proi. Ka- 
zimierz Bartel wyjechał dzisiaj do 
Spały celem odbycia z p. Prezyden: 
tem Rzeczypospolitej konierencji w 
sprawach państwowych. 

Poseł polski u króla duńskiego. 

KOPENHAGA. 3.9 PAT. Krół 
przyjął dziś po południu nowego 
posła polskiego Michałowskiego, któ- 
ry złożył mu swe listy .uwierzytelnia- 
jące. 

Zatarg w górnictwie trwa n - 
dal. 

KATOWICE. 3.9. PAT. W związ- 
ku z orzeczeniem komisji rozjemczej 
z dni 28 sierpnia r. b. przyznającem 
podwyżkę zarobków robotniczych w 
górnictwie od 4 do 9 proc., odbył 
się wczoraj dnia 2 b. m w Katowi- 
cach przy udziale 150 delegatów 
kongres załogowy organizacyj górni- 
czych, należących do Zespołu Pracy. 

Po wysłuchaniu referatów o ogól- 
nem położeniu gospodarczem w gór- 
nictwie polskiem, wywiązała się oży- 
wiona . dyskusja, w której wyniku 
zebrani przyjęli do wiadomości orze- 
czenia nadzwyczajnej komisji rozjem- 
czej, stwierdzając jednocześnie, że za- 
robki w górnictwie šląskiem są nie- 
wystarczające. Ponadto domagano się 
ogłoszenia prac komisji ankietowej 
w przemyśle węglowym ora zniesie- 
nia koncernu węglowego. 

Ciekawe wykopaliskośrednio- 
wieczne.  * 

KRAKÓW, 3. 9. PAT. Przy bu- 
dynkach 2 pułku lotniczego w Rako- 
wicach pod Krakowem znałeziono: w 
czasie robót ziemnych cenne wykopa- 
iisko. Natrafiono mianowicie na pół- 
torametrowej głębokości na kościo- 
trup jeźdźca, będącego w pełnym 
rynsztunku bojowym, pochodzącym z 
XVI wieku. Zwłoki są dobrze zacho- 
wane. 

Amazonka francuska wyjecha- 
ła z Krakowa. 

Wczoraj odjechała z Krakowa o 
godz. 9 rano p. Dorange, odprowa- 
dzona kilka kilometrów za miasto 
przez oficerów korpusu O. K. V. P. 
Orange zatrzyma się w Zatorze, po- 
czem uda się do granicy czeskiej, 

Ą ci tam poto? 
LWÓW, 3-9. PAT. Na Targi 

Wschodnie we Lwowie przybywa we 
Środę delegacja gospodarcza związku 
sowieckiego w osobach  przedstawi- 
cieli komisarjatu ludowego handlu z 
Moskwy pp. Jewsieja, Stainsapiro i 
Adolfa Gettlera. 

Pierwszy z nich jest konsultantem 
ekonomicznym w komisarjacie ludo- 

,wym handlu i był już na Targach 
Iwowskich w roku 1925. Drugi jest 
wybitnym działaczem kooperacyjnym. 

Lotnicy i raidy. 

DESSAUT, 3. 9. PAT.  Lotnicy 
Risticz i Zimmermann, którzy rozpo- 
częli wczoraj rano lot w zamiarze 
pobicia rekordu długości lotu bez 
lądowania, spodziewają się dotrzeć do 
Tokio i Władywostoku ;i przebyć w 
ten sposób około 9.000 kilometrów 

NOWY JORK, 3. 9. PAT. „N. J. 
Times donosi, że lotnicy Hassel i 
Cramer, którzy w dniu 18 sierpnia 
opuścili miejscowość Cochrane (On- 
tario), udając się drogą na  Gren- 
landję do Szwecji, zostali odnalezieni. 

Ra przyłęciach oficerowie winni 
występować w mundurach. 
Władze wojskowe przypomniały 

okólnikiem, że oficerowie muszą wy- 
stępować na wszelkich przyjęciach w 
stroju wojskowym. 

Noszenie innego ubioru zgodnie 
z obowiązującemi w tej mierze prze- 
pisami jest bezwzględnie zakazane. 

DZERURZSZKAZCANNKUNZZNESSZESE 
i ROLNICY zwiedzający Targi Pół- B 

* nocne, znajdą na stoi- 
sku firmy Zygmunt Nagrodzki w Wil- 
nie następujące warte szczególnej 
uwagi artykuły: Trieury Marota, wial- 
nie Dreyera, bukowniki do koniczyny 
pat. Rohowskiego, młocarnie czysz- 
czące przewoźne fabr. Wichterle i Ko- 
varzik, pługi i rozmaite inne narzę- 
dzią do uprawy łąk, maszyny do ob- 
róbki lnu tudzież młocarnie do te- 
gož, treszczotki i trieury do siemie- 
nia lnianego, małe motory naftowe 
Massey-Harrisa, młyny gospodarskie 
z sitem podsiewającem i pytelkiem, 
różne maszyny i przybory do domo- 
wego wyrobu wina, wreszcie praw- 
dziwa osobliwość chwili obecnej 

motor - traktor "rorzei<" Mamktelis 
a do ropy naftowej. Е 0-ZLLE 
ERZZBEEZSZZZNUCNECZNACHNESOE 4 4
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2 SŁOWO 
  

' ECHA KRAJOWE 
  

Dziki człowiek w lasach nowogródzkich. 
Na dziwnego mieszkańca lasów między 

włoskami Berezówką a Tartakami w powie- 
cie Baranowickim, województwa Nowogró- 
dzkiego natrafili onegdaj odbywający Ćwi- 
czenia rezerwy w 22 pułku piech. podchorą- 
żowie: Stanisław Szmulski, nauczyciel z Ol- 
kuskiego, Michał Siemieniuk, buhalter z Brze 
ścia n. Bugiem i inż. agr. Konstanty Masło- 
wski, z Siediec.  Maszerując z kompasem 
na kierunek przez część olbrzymiego lasu 
podchorążowie zauważyli pod jednym z 
drzew, zwiniętą w kłębek, kosmatą postać, 
wzrostu tęgiego mężczyzny. 

Siemieniuk i Smulski zbliżyli się ostroż- 
nie do dziwnego człowieka który spał, chcąc 
go obejrzeć zbliska; podch. Masłowski po- 
został nieco w tyle. Był on całkowicie goły, 
porośnięty czarnym włosem, posiadał rudą 

OSZMIANA. 

— Gburowatość w Powiatowej Kasie 
Chorych. Powiatowa Kasa Chorych w Osz- 
mianie prowadzi swój lekki żywot od paź- 
dziernika roku zeszłego. Przez rok jej niedo- 
broczynnej działalności w mieście i okolicy 
zebrało się dość dużo materjału, nad któ- 
rym można Śmiało położyć nadpis „Niedole 
i smutki'. Słuchając zaś narzekań — ргасо- 
dawców i ludności robotniczej wynosi się 
z przygodnych rozmów niezatarte i nad wy- 
raz przykre wrażenie, gdyż wydaje się, iż z 
każdym dniem wybryki „kasiarzy” stają się 
trudniejsze do zniesienia. 

Pomijając to, że Kasa Chorych jest zbę- 
dna na terenie pow. Oszmiańskiego wobec 
taniej pomocy lekarskiej udzielanej przez 
szereg punktów sanitarnych, najchętniej 
uczęszczanych przez ludność, nie można 
pominąć tych, którzy nią kierują, a którzy 
wprost gburowato zbywają interesantów. 

Jako ilustrację ordynarnego obchodze- 
nia się z robotnikami zasięgającymi porady 
K. Ch. przytoczę treść opowiadaniausłysza- 
nego od robotnika fabrycznego. Zarabia 
22 zł. tygodniowo, na Kasę Chorych potrą- 
cają mu 4 zł. 80 gr. miesięcznie; jaką zaś z 
tego ma korzyść? 

Gdy zachorował mu syn i zmarł, ledwie 
po długiem oczekiwaniu i uciążliwem stara- 
niu Kasa raczyła przyznać zwrot kosztów 
pogrzebowych, uprzednio starając się do- 
wieść w sposób ordynarny, że pogrzebowe 
robotnikowi M. nie przysługuje. Gdy zaś 
ciężko zachorowała żona owemu robotniko- 
wi, lekarz kasowy raczył ją skierować do 
szpitala na 7 dni. Chora istotnie przebyła w 
szpitalu 7 dni, lecz kierownik szpitala uznał, 

popas brodę i długie nieobcinane widocznie 
wcale paznokcie u górnych i dolnych kon- 
czyn. Włosy na głowie były tak długie, że 
zakrywały całkowicie twarz i oczy. „Leśny 
człowiek* przepasany był jedynie słomianym 
powrósłem. 

Nagie któryś z obserwujących go nade- 
pnął na suchą gałązkę, która pękła z trzas- 
«iem, budząc śpiącego. Porwał się on na 
nogi, ryknął niesamowicie i kilkoma spręży- 
stymi susami znikł w gęstwinie i zbiegł mi- 
mo zarządzonej natychmiast obławy. 

Jak opowiadają mieszkańcy okoliczni, le- 
śny człowiek bardzo rzadko daje się podejść 
i zauważyć ludziom. Miejscowi myśliwi ma 
18 zamiar, w najbliższym czasie, zorganizo- 
wać walną obławę celem pojmania osobli- 
wego mieszkańca puszczy kresowej. 

  

iż nie, może jej wypisać, gdyż stan zdrowia 
jest groźny. Cóż kiedy przekaz opiewa na 
7 dni. Robotnik M. zwraca się do kierowni- 
ctwa K. Ch. o przedłużenie chorej pobytu w 
szpitalu lecz tu go spotykają wymysły koń- 
czące się epitetami i przedłużeniem pobytu 
dla chorej w szpitału znów na siedem dni. 
Po tygodniu znowu ta sama historja. Opo- 
wiadanie robotnika pełne było nienawiści, 
całość zaś ześrodkowywała się w słowach: 
„doczekają się, że pięciu braci sfotografuje 
ktoś na ich gębach*, przyczem uczynił wy- 
mowny ruch ręką z rozstawionemi 5-ma pal- 
cami. 

Przykład ten chyba dość charakteryzuje 
„kasiarzy“ i ich obchodzenie się z ludźmi. 

Kto tych panów „tryskających żółcią”, 
jak się ktoś wyraził narzucił miastu? Nikt 
przecież ich nie wybierał i nnie wybrałby na- 
pewno. 

W. uzupełnieniu powyższych uwag  po- 
dam jeszcze przykłady skierowywania cho- 
rych do szpitala. 

Chory wymaga kuracji na przeciąg kil- 
kunastu tygodni, zaś Kasa Chorych jakby 
na drwiny daje przekaz na 5—7 najdłużej 
14 dni. A był też wypadek, że skierowała 
tylko na 1 dzień, gdyż tak wypadało z prze- 
kazu obcej Kasy. Zdaje się, że w szpitalu 
nie mają nic innego do roboty, jak strzeże- 
nie by chory z Kasy nie przeleżał o kilka: g. 
dłużej. Te t inne usterki. sprawiają, iż lud= 
ność uskarża się i przeklina instytucję w 
szczególności zaś mówi z nienawiścią. o 
gburstwach lekarza i administracji. Z tego 
wszystkiego wynika, że fotografja „pięciu 
braci na gębach* może stać się kiedyś fa- 
ktem. 3 

Z—icz. 

WETO CEZARY ROME ORZESZA ORC POETĘ RETTOOCZCO 

Riąd wejrzał w niedolę emigrantów pasażerów 3-ej klasy. 
Radykalna zmiana warunków 
W dziejach emigracji zamorskiej 

z Polski będzie ostatni miesiąc pa- 
miętnym akresem. Po dłuższych per- 
traktacjach osiągnął rząd porozumie- 
nie z towarzystwem okrętowem „Char- 
geurs Reunis', które organizuje bez- 
pośrednią linję komunikacyjną Gdy- 
nia—Ameryka Południowa. Doniosłe 
zmiany w warunkach komunikacji 
transoceanicznej dla emigrantów pol- 
skich leżą w tem, że towarzystwo 
okrętowe przygotowało specjalne sta- 

komunikacji fransoceanicznej. 
tki, składające się wyłącznie z kabin 
lll-ej klasy. W opracowaniu planów 
dla statków „Krakus“ i „Šwiatowid“ 
brał udział Urząd Emigracyjny. Wszel- 
kie niedogodności zostały usunięte. 
Podróż w dotychczasowych. niekiedy 
zupełnie złych warunkach, przejdzie 
do przeszłości. Statek „Krakus* odej- 
dzie po raz pierwszy w dniu 9-go 
września z Gdyni. Wyjazdy odbywać 
się będą w odstępach 6-tygodniowych. 

  

Podręczniki szkolne 
nowe i używane 

Materjały piśmienne 
poleca 

KSIĘGARNIA POLSKIEJ MACIERZY SZKOLNEJ 

Wilno, Benedyktyńska 2 - | piętro. 
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Wilno. 

Poleca 

Ponadto kupuje i sprzedaje 

KSIĘGARNIA WACŁAWA MIKULSKIEGO GB 
Wileńska 25. 8 

РОр C-ZNYK 1 
do wszystkich szkół 

RPODREGZNYKI 
płacąc najwyżce ceny, oraz zamienia na nowe. 
В Е2О КОУО КЕ З К СО К ODA TB LIG CB (A (TOM O UE USS HEY CAE TE НВ ИЕ ODA 

Tel. 664. 

SZRODNE 

UŻYWANE BB 

Tragiczna smierć francuskiego min. Bokunowskiego © płonącym samolocie, 
TOUL, 2. 9. PĄT. — Wczoraj o godz. 9. 20 minister 

handlu Bokanowski wybrał się na wycieczkę aeroplanem z 
Toul do Clermont Fernand. i 

W kilka chwil po wystartowani z Toul po osiągnięciu 
wysokości 500 metr., aeroplan zapalił się i spadł na ziemię. 
Wszyscy znajdujący się w aeropianie, a mianowicie: min. 
Bokanowski, pilot  Hanin, dyrektor techniczny Tow. Że- 
glugi Powietrznej Letranc, mechanik Vidali obserwator 
Willins ponieśli śmierć na miejscu. 

" Zafrzymanie się moforu—przyczyną wypadku 
TOUL. 3.9. Katastrofa aeropłanowa, w której poniósł śmierć minister 

handlu Bokanowski, wywołana była przez zatrzymanie się motoru. 3 
Aparat spadł jak kamień w dół i w chwili uderzenia o ziemię zapalił 

się. Dopiero po dwuch godzinach energicznych wysiłków szczątki 5-ciu ofiar 
katastrofy zostały wydobyte z pod dymiących szczątków aparatu. 

Przebieg katastrofy. 
TOUL. 3.9. Aeroplan, na którym minister Bokanowski, wraz z towarzy- 

szącemi mu osobami, był aparatem jednomotorowem o sile 380 koni, o chło- 
dzeniu powietrznem i należał do typu, używanego na wielkich linjach komu- 
nikacyjnych i dającego największe gwarancje bezpieczeństwa. Wzlot był dość 
trudny. Aeropłan osiągnął już wysokość 500 mtr., gdy motor zaczął gwałtow- 
nie słabnąć. Pilot spróbował zawrócić, jak się zdaje zamierzając lądować, 
lecz na skutek utraty szybkości aparat stracił równowagę i spadł pionowo 
na ziemię. Niektóre ciała zostały wyrzucone nazewnątrz łódki. Trupy były 
tak zwęglone, że identyfikacja ich okazała się możliwą jedynie dzięki po- 
siadaaym zegarkom, pierścionkom i t. p. 

  

WSZYSTKIE 

PODRECZNIKI 
SZKOLNE 

SĄ DO NABYCIA 

„KSIEGARNI sWOJCIECHA 
PRZY Ul. DOMINIKANSKIEJ 4. TEL. 8-45 
  
  

Uwaga! Uwaga! 
Spisy książek używanych we wszystkich Szkołach i Gimnazjach 

udzielamy bezpłatnie. 
  

  

  

  

A Skład hurfowy G. PITKOWSKI i M. JABŁOŃSKI A 
w ul. Bazyljańska 6 (d. dom Strumiłły, naprzec. Hali Miejsk.) Tel. 12-13 w 

A polecą Słoninę i szmalec ameryk. marki „Swift“. A 
Ceny przystępne. Na. prowincję wysyłamy za zalicz. kolejow. po 

w : otrzymaniu zadatku. RSE 4 

O TOS AI OR ADR US ESI 

Tani! Najlepsze farby, pokost, pędzie, szczotki i t. d. poleta Š 
Skład farh FRANCISZKA RYMASZEWSKIEGO. i 

Wilno, ul. Ad. Mickiewicza 35, m 
u oraz farba ochronna do malowania mostów żelaz. i drewn. Z 

Doktor Med. F. Świeżyński — ЕКАКТ - БЕМТУЗТА — Еа 
Choroby płuc, nosa, gardła i uszu 

powrócił. 
Przyjmuje w g. 11—12 r.i 4—6 po poł. 

ul. Ś-te jakóbska 16—5. 

J, Wilkomirski T 
powrócił, i wznowił przyjęcie chorych 

ul. Wielka 19, | —2 

OSTATNIE SŁOWA MIN. BOKANOWSKIE 
GO. 

TOUL. 3.9. Na chwilę przed odlotem, 

który miał się skonczyć dla niego tak fatal 
nie, minister Bokanowski oświadczył gene- 

ratowi Duperray: „W dziennikach piszą, że 
ja nigdy nie latam aeroplanem i staram się 
zabezpieczać przed wszelkiego rodzaju nie- 

bezpieczeństwami. Jednakże podróż napo- 

wietrzna bynajmniej mnie nie przeraża”. 

WRAŻENIE W PARYŻU. 
PARYŻ. 3.9. Śmierć ministra Bokanow- 

skiego wywołała we wszystkich kołach o- 

gromne poruszenie.  Bokanowski jeszcze 

wczoraj brał udział w radzie ministerjalnej 

która odbyła się u Poincarego w jego sie- 
dzibie letniej. 

Ze wszystkich stron do mieszkania zmar 

łego ministra napływają telegramy Kondolen 

cyjne. Minister Bokanowski liczył lat 49 i 
pozostawił czworo dzieci. Ciało ministra Bo 

kanowskiego wysłane zostało wieczorem 
do Paryża. Pogrzeb odbędzie się w środę. 

PRZEWIEZIENIE ZWŁOK DO PA- 
RYŻA. 

PARYŻ. 3. 9. (PAT). Zwłoki mini 
stra Bokanowskiego przybyły do Pary 
ża o godz. 5 min. 57. Na dworcu obe- 
cni byli w chwili przybycia zwłok re- 
prezentant rządu minister Sarrout i sze 
reg innych osobistości. Ciało ministra 
wystawione będzie w gmachu minister 
stwa handlu. + 

TYMCZASOWY ZASTEPCA. 
„Echo de Paris“ dowiaduje się, iž 

Poincare wyznaczył w dniu dzisiejszym 
z pośród kolegów gabinetowych tym- 
czasowego zastępcę na stanowisko mi 
nistra handlu. Nominacja ministra han- 
dlu nastąpi po pogrzebie ministra Bo- 
kanowskiego. 

  

M Ai A Aikikai ЧА РР ИЧА ЧАЧА i 
: ZAKEAD KRAWIECKI 

Sfanisława KRAUZE 
Wileńska Nr 32 m 2, I p. 

Wielki wybór materiałów krajowych i zagranicznych. == 

  

2. „Pikantna Dziewczyna”. 

ЗЕЗ СО НЕ В ЕЕ АБ НБ В ЕСО КО МОГО НЕ НЕ МЕ 

DZIi$ KINO DARAO 
PROGRAM: 

1. Zdjęcia z otwarcia i terenu Targów- Wystawy 
Farsa w 17 aktach. 

  

‚ 

  

— - — 
POD PROTEKTORATEM MAR/ZAŁKAJ 
JOZEFA PIL/UD/KIECO 

DiERWZE 
TARGI POŁNOCNE 

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

    

    

       

Bilet wejścia na Targi i Wystawę upoważnia do darmowego 
wejścia do Kina. 

  

    

Koncerny naftowe PREMIER i DĄBROWA oraz iirmy Spółka Akcyj- 
na NAFTA i Spółka Akcyjna FANTO, złączone obecnie w grupie fran- 
cuskich towarzystw naftowych, przemysłowych i handlowych „MAŁO- 
POLSKA*, zjednoczyły z dniem 1 września b. r. detychczasowe organizacje 
krajowej sprzedaży Towarzystwa „OLEUM* i „KARPATY* pod firmą 

э° KARPATY | 
Sprzedaž Produkt6w Naitowych Sp. z ogr. por. : 

we LVWOWIE ul Batorego 26 
która za pośrednictwem własnych oddziałów i agencyj, rozrzuconych na 
całym Obszarze Rzeczp., sprzedawać będzie z ośmiu rafineryj koncerno- 

| wych, a mianowicie: Drohobyczu (dwie), Dziedzicach, Gliniku Marjampol- 
skim, Jedliczu. Peczeniżynie, Trzebini i Ustrzykach Dolnych 

naftę 

benzynę 
oleje smarowe 

oleje automobiłowe 

i znane ze swej jakości oleje specjalnej marki 

„GALKAR“ 

    

— 

  

  

  

Z przechadzek po Wystawie. 
Wynalazki i osobliwości, 

Sie sassen und tranken am 
Theetisch, 

Und sprachen von Autos viel... 
Perłą wśród autów jest Stetysz, 
Ujedziesz w godzinę sto mill 

Nie - Heine. "liszki, lampki, 

Brun demonstruje! 
Stoi taka niesamowita bestja na 

stoliczku. Remington—nie Remington? 
Tylko, że zamiast literek same cyferki. 
I taka bestja niechrzczona sama 
wykona w mig najtrudniejsze mno- 
żenie, lub dzielenie przez niewiedzieć 
jak ogromną liczbę. Gębę tylko roz: 
dziawić bo na co innego zdobyć się 
człowiek nie może wobec takiej ma- 

piaskiem wysypany—a stoliczki białe 
z białemi przy nich krzesełkami. Pa- 
chnie zagranicą. Włoska winiarnia — 
„bodega“ — pod otwartem niebem! A 
jakże, właśnie. Uwija się nawet para 
zgrabnych dziewczątek rozlewających 
gościom trunki. Panowie sjedzą u 
stolików, panie... Całkiem  niewileń- 
ski widok! Po stolikach pełne kie- 

szklaneczki, W tych 

Czego nie zobaczyć na naszych bezpiecznie posiadając takie oto aero- 
Targach Północnych! plany starego typu i niemiłosiernie 

Pomińmy wystawiony w dziale rol- rozklekotane!“ Ot, co jest! -zakonklu- 
nictwa wielki, autentyczny samolot, dował sierdzisty pan i sapiąc poszedł 
którym majorowie Idzikowski i Kuba- dalej. : 
la... nawet nie probowali przelecieč Nie będziemy też nikogo zatrzy- 
przez Atlantyk. mywali dłużej wobec dojarki m;e- 

Wspaniały to okaz. Muzealny. Wi- Chanicznej. Wygląda, coprawda, 
dać odrazu, że kołatały go wichry jak Średniowieczny instrument do tor- 
straszliwe i siekły grady i deszcze. turowania— lecz człowiek siada prze- 
Wypłowiały taki i nadwątlony... Bar- cie na fotelu u dentysty też cały we 
dzo, bardzo ciekawy objekt. wstrząsie nerwowym! W „Alei Pawi- 

— To siewnik! —objaŚniał ktoś ja- lonów", przecinającej wystawę od 
kiejś wycieczce zwiedzającej wystawę. głównego wejścia do Pawilonu Mo- 
Leci taki aeroplan nad polem, nisko, nopolów „ Państwowych, ma swój 
i obsiewa je rzędowym rzutem—me- własny kiosk maszynka uni- 

chanicznie! Piłot nic nie ma do roboty. wer salna do przecierania... wszy- 
Siedzi i w nosie dłubie. stkiego, co się w nią wetknie, a gdzieś 

— Patrzcie! Patrzcie! — odezwały indziej odbywa się nieustanny popis 
się chórem głosy grube i cienkie. Do Stożkowatej maszynki blaszanej wpro- 
tego doszła wynałazczość ludzka! wadzanej ręką w ruch wirowy, wy- 
Siewnik aeroplanowy. No, no, no! twarzający z jednego jajka w szklan- 

Ktoś jednak zaczął samozwańcze- ce sos majonezowy na dwanaście 
mu przewodnikowi po wystawie robić osób! 
ostre wymówki. || ; : Wszerz, wzdłuż chodziło się po wy* 

— Jak waszmość masz sumienie stawie, jak po krainie cudów i cza- 
taką blagą zawracać ludziom głowy! rów... 
Żaden to siewnik tylko reklama Lopu. Oto „osobisty“ (jak 'u nas mówią) 
Liga Obrony Powietrznej woła na pawilon. Bardzo elegancki. Wewnątrz 
was, panie i panowie, wielkim gło- same butelki, butelki, butelki... Do- 
sem: „Patrzcie, obywatele! Jakim cu- koła pawilonu kwiaty, gazon, przed 
dem może nasza Rzeczpospolita istnieć pawilonem placyk ślicznie żwirkowym 

złotem mieni się w słońcu ożywczy 
nektar, ówdzie karminem najpiękniej- 
szym błyska. | same wino, wino, 
winol... Towarzystwo, widać, podocho- 
сопе,  rozbawione,  uszczęśliwione. 
Tylko, że nie Śpiewają „Kurdesza 
nad Kurdeszami“, albo „Łyktus, ły- 
ktus Benedyktus!“ 

Patrzysz i oczom nie wierzysz. 
Szynkareczka co obróci butelkę w 
rączce, to inne z niej leje się wino. 
Z tej samej butelki, jak ciocię ko- 
cham! 

Pan dobrodziej 
Soternu? 

Ciu r, 
szklaneczki. 
tern. У в 

— Malaga? Muszkat Lunel? Stary 
węgrzyn wytrawny? Madera z 1846 
roku? Chateau La Rose?... 

Magiczna butelka cala w etykie- 
tach. 

A z tamtej znowuż, czerwonej, pły- 
nie byle ją w ręku obrócić: burgund 
moje uszanowanie,  najprzedniejszy 
Chateau Lapite, a nawet słodki 
austrjacki Karlowiteer... 

Cuda, cuda! 
Bynajmniej nie żadne cuda. To 

tylko do takiej periekcji doszły nasze 
krajowe wina... owocowe. 

Albo te maszyny, co je Block- 

sobie 

ciur, ciur z butelki do 
Oto najprzedniejszy So- 

życzy 

szyny? 
Temi dniami ma nadejść z zagra- 

nicy do Block-Brun'a maszyna jeszcze 
osobliwsza. Amerykańska. „U ni we r- 
sal Literary and Pres- 
sworks Producer“ (czytać: 
prodjuseur). 

Z wyjaśnień, które nam p. kie- 
rownik wileńskiej filjj Block-Brun'a 
uprzejmie udzielił, powzięliśmy wy- 
obrażenie, że jest to maszyna produ- 
kująca mechanicznie nietylko artykuły 
dła gazet lecz nawet mniejszych roz- 
miarów broszury na. tematy bądź 
aktualne okolicznościowe bądź  poli- 
tyczne, 0  partyjnem — zabarwieniu. 
Kształt jej zbliżony jest do maszyny 
Samo-rachującej. Zakłada się arkusz 
papieru. Pokręca się odpowiednie 

przyrządy których prostota powsze- 

chny budzi podziw — naciska się od- 

nośne guziki i wprowadzona w ruch 

maszyna sama odbija (względnie 

jeszcze powolił) na podstawionym jej 

papierze np. artykuł wstępny, Spra- 

wozdanie z sesji Ligi Narodów, we- 
zwanie do składek na pomnik lub 
kościół,  teljeton okolicznościowy, 
nekrolog zasłużonego męża... Próby 
z mechanicznem wytwarzaniem krót 
kich broszur naukowych i propagan- 
dowych dały. już, podobno, wcale za- 
dawalniające rezultaty. 

Zresztą sami lada dzień będziemy 
mogli przekonać się.  Uprzedzamy 
jednak, że narazie _ produkcje 
tej iście zdumiewającej maszyny bedą 
mogły odbywać się tylko w języku 
angielskim, bo demonstrować. ją bę- 
dzie monter, rodowity Amerykanin, 
który z pierwszym transportem ma- 
Szyn przybędzie do Warszawy, a z 
Warszawy ma przyjechać do Wilna 

na czas trwania jeszcze naszych Tar- 
gów Północnych. 

% 

Lecz powyższą wiązanką „OSsObli 
wošci“, uszczkietych en passant 
na wystawie, nie wyczerpaliśmy  by- 
najmniej jej plonu. Nie myślimy też 

bynajmniej krępować nią — niczyich 
własnych spostrzeżeń krytycznych 

Nie ręczymy np. za wyższość silnika 
Diesla bez sprężarki nad silnikiem 
Diesla ze sprężarką! : 

Niczyjej też imaginacji nie chcemy 
„podbijać”, dopingować... 

Idziemy sobie powoli, rozglądając 
się na wszystkie strony wzdłuż fron- 
tu Głównego Pawilonu Targów Pół- 
nocnych... A tu nagle, kiedy nie za- 

huczy jakiś głos jakby z wnętrza po- 
tężnej beczki... nad Samą naszą gło- 
wą, bo z nad głównego wejścia do 
Głównego Pawilonu! 

Boże Święty! Cóż to za głos nie- 
Samowity, jakiś  brzuchomowczy, 
dudniący, bałboczący! Ręczyłbyś, że 
Mickiewicz Pronaszki nagle przemó- 
wił z za Wilji. : 

A tu tymczasem znowu žaden nie 
stał się cud tylko potężny megafon 
radjowy przemówił na całą wystawę 
jakimś tragicznym, grobowym głosem, 
jak przez trąbę Sądu Ostatecznego: 

Panie i Panowie! - Musicie dziś 
jeszcze kupić żarówki Tungsram za- 
mieniające noc w dzień i zastępujące 
słońce! Uważajcie, uważajcie dokąd 
skierowujecie kroki swoje! 

Nam zaś bynajmniej nie špieszno 
po żadne żarówki, ani też po żadne 
radjowe lampy odbiorcze 0 rnaksy- 
malnej wydajności i minimalnym zu 
życiu prądu (Philips-Radje!. Philips- 
Radjo!). 

My idziemy oglądać arcy-ciekawy 
pokaz Biura inžynieryjno-meljoracyj- 
nego pp. inżynierów Jensza i Jacewi- 
cza. 

Nie potrzeba lepszej propagandy 
dla spożytkowania wod- 
nych sił s aasSzych „rzek i 
jezior. Pokaz uzupełniają częste 
Oojaśnienia żywem słowem. Warto 
posłuchać. 

ile to sił ukrytych drzemie w na- . 
szych niezliczonych jeziorach, w na- 
szych rzekach, dopraszających się 
podniesienia ich poziomu, uregulowa- 
nia ich biegu, spożytkowania marnują- 
cej się siły ich wód! 

Ba! — A morze? A fale morskie? 
Ruchy fal morskich, kruszące z 

olbrzymią siłą skaliste wybrzeża” 
oceanów, regularny miarowy „ruch 
przypływów i odpływów morza... to 
także źródło ogromnej energji — do 
spożytkowania. Nowe źródło energii! 
A jak jest Ono nieodbicie już potrze- 
bne, dowodzą nastąpujące fakty: 

W 1910 r. dobyto i spalono mil- 
jard ton węgla. Gdy eksploatacja wę- 
gla pójdzie dalej w takiem tempie (a 
idzie w coraz szybszem!) Świat wy- 
czerpie pokłady węgła — już w nie- 
zbyt odległej przyszłości. Zdobylišmy 
nowe źródło energji w postaci nafty i 
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* Uroczystości XXV-lecia Elektrowni Mieiskiei. 
Elektrownia Miejska obchodziła w 

sobotę podwójną, a raczej po- 
trójną ureczystość. Okazją do niej 
posłużyło XXV-lecie istnienia Elekt- 
rowni, poświęcenie nowego turbo- 
zespołu, kamienia węgielnego pod 
budowę zbiornika na Stacji Pomp 
oraz uruchomienia odżeleźniaczy na 
tejże Stacji. 

O godz. 1 po poł. J.E. ks. Biskup 
andurski w obecności nader licznie 
gromadzonych przedstawicieli władz 

i społeczeństwa dokonał poświęcenia 
nowego turbozespołu i kotłów paro- 
wych. Przed gustownie ubranym ołta- 
rzem w dziedzińcu Elektrowni }. Е. 
odprawił krótkie modły, po których 
wygłosił okolicznościowe przemówie- 
nie, podnosząc znaczenie Elektrowni 
oraz gratulując miastu, w osobach 
jego przedstawicieli, oraz pracowni- 
kom, którzy pracą swoją przyczynili 
się do jej rozrostu. 

Z kolei przemawiali p. Naczelnik 
Karowski w imieniu p. Wojewody, na- 
stępnie Wice-Prezydent Czyż oraz 
przedstaw. Zw. Elektrowni Polskich. 

Następnie J. E. przeciął wstęgę 
przegradzającą wejście do nowozmon- 
towanych kotłów parowych, i tu po 
poświęceniu kotłów własnoręcznie rzu- 
cił pierwszą szuilę węgla, podkładając 
następnie ogień. Za chwilę p. Wice- 
Prezydent Czyż puścił w ruch nowo- 
zmontowaną maszynę. 

Po dokonaniu uroczystości ро- 
święcenia goście podejmowani byli 
śniadaniem, podczas którego wzno- 
„szono liczne toasty. 

O 4 po poł. J.E. ks. Biskup Ban- 
durski w asystencji ks. dziekana J. 
Kretowicza dokonał poświęcenia ka- 
mienia węgielnego pod budowę zbior- 
nika na Stacji Pomp w ogrodzie Ber- 

nardyńskim. P. Wice-Prezydent Czyż 
odczytał akt, który podpisany następ- 
nie przez obecnych został wmurowa- 
ny w fundamenta. 

W chwilę potem J.E. przeciął wstę- 
gę u wejścia do odżeleźniaczy, a inż. 
Schenfeld, projektodawca i twórca ka- 
nalizacji miejskiej Wilna, uruchomił 
odżeleźniacze „ku pożytkowi miasta i 
społeczeństwa”. 

Wspólną fotograiją zakończyły się 
uroczystości dnia. 

Poświęcony wczoraj  turbozespół 
(prądu zmiennego) zakupiony został 
w budapeszteńskiej iabryce „Ganz” i 
ma siły 3000 hp. Obecnie więc elekt- 
rownia miejska ma prócz wspomnia- 
nej turbiny wyświęcony w roku 1926 
„Brow-Boweri* 2125 hp., stary, ale 
będący w użyciu po dokonaniu grun- 
townego remontu turbozespół prądu 
stałego oraz przetwornicę na prąd 
zmienny, ustawioną w roku 1926. Za- 
kupiona w 1903 roku maszyna paro- 
wa (Orthwein i Karasiński) mocy 
350 hp. stoi obecnie bez użytku. 

O rozroście Elektrowni Miejskiej 
nie trzeba chyba mówić, wiedzą o 
tem wszyscy mieszkańcy Wilna, dla 
całkowitego jednak zilustrowania tego 
podajemy garść cyfr. Podczas gdy w 
1903 roku zaledwie 194 lampy uliczne 
czerpały swoje Światło z Elektrowni 
Miejskiej, dziś mamy ich już 1105. 
W tym samym stosunku wzrosło też 
zapotrzebowanie na energję świetlną. 

Odżeleźniacze zmontowanę zostały 
przez bielską firmę „Ekonomija”, któ- 
rej przedstawiciel p. Bohm  poinfor- 
mował nas łaskawie, że obecnie mia- 
sto może otrzymywać 7.500 mtr.3 
odżeleźnionej wody na dobę. ilość ta 
przewyższa zapotrzebowanie. 4. 7. 

XXU-c io lecie istnienia Sfowarzyszenia Techników. 
W dniu 1 września Stowarzyszenie 

nie Techników Polskich w Wilnie ob- 
chodziło uroczyście 25-lecie swego i- 
stnienia. Uroczystości rozpoczęte zo- 
stały nabożeństwem w Ostrej Bramie 
poczem w lokalu Stowarzyszenia (Wi- 
łeńska 33) odbyła się uroczysta aka- 
demja. 

Otworzył ją obecny prezes Stowa 
rzyszenia inż. Niewodniczanski powo- 
łując na przewodniczącego pierwszego 
prezesa Stowarzyszenia inż. Malinow- 
skiego. Jako asesorowie zasiedli przy 
stole prezydjalnym b. członkowie pier 
wszej (z przed 25-ciu lt) Rady Sto- 
warzyszenia inż. Niewodniczański, Ka 
szuba i Bejnarowicz. 

Pierwszym przemawiał inż, Niewo- 
dniczański dając sprawozdanie z dzia 
łalności Stowarzyszenia w przeciągu 
25-ciu lat poczem uczestnicy akademii 

uczcili przez powstanie pamięć zmar- 
łych Członków Stowarzyszenia, ostat- 
nim z których był ś.p. hr. Tadeusz Ro 
stworowski zmarły w dniu 23 ub. m. 

Z kolei przemawiali: reprezentują- 
cy p. Wojewodę Naczelnik Dworakow 
ski, delegat J.E. ks. Arcybiskupa i 
zrzeszeń technicznych inż. Kaszuba. 

Akademją zakończył odczyt inż. H. 
Jensza p. t. „Siły wodne Wileńszczy- 
zny“. 

Žibų południu uczestnicy zjazdu wzię 
li udział w poświęceniu nowego turbo 
zespołu Elektrowni miejskiej oraz zwie 
dzili Targi i Wystawy wieczorem zaś 
byli obecni na przedstawieniu w Tea- 
trze Miejskim. 

W niedzielę goście zwiedzili Wilno i 
Okolice (Troki, Werki i „Grzegorze- 
wo* po powrocie zaś odbędzie się 
wspólny obiad. 
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udziela Michal Jozefowiez prof. Konserwatorjum, 

informacje od 11-е] — 1-ej i od 4-5 pp. Ś-to Jakóbska 6—1. ъ 
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Instytut Nauk Handlowo-Gospotarczych 
Wydziały: 1) Bgólno-Handlowy, 2) Rolnicze-Handlowy. 

3-letni kurs nauki. 

Wstęp dla osób płci obojga po 6-ciu 
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szkoły handłowej. 

Sekretarjat czynny od godz. 8—14 i od godz. 16 18. 

Wilno, Mickiewicza 18. 
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jej przetworów. .Lecz oto już w 1922 
r. zużył Świat .tyle ropy i jej prze- 
tworów, że idąc po linji takiej pro- 
gresji doszlibyśmy do zupełnego wy- 

czerpania źródeł naftowych — jak 
obliczają geologowie — jeszczę przed 
upływem XX-go wieku. : 

Przemysł i życie szukają na 

gwałt nowego źródła energji. Wyko- 
rzystywanie t. zw. białego  wse- 
gla czyli siły wodnej dla wytwarza- 
nia elektryczności przybiera coraz 
większe rozmiary. Wszelako proble- 
mat ujarzmienia energji morza — po- 
zostaje dotąd nierozwiązany. Próby 
wykorzystania siły fal morskich, za- 
przątające techników i wynalazców w 
całym cywilizowanym świecie, nie da- 

sły dotąd murowanych rezultatów. W 

ostatnich czasach najbardziej pomy- 
Śślne wyniki osiągnęli dwaj inżynierzy 
francuscy — na wybrzeżach Algeru 
— pp. Pinard i Sala. 

Na tembaczniejszą uwagę zasłu- 
guje wynałazek — nie żadnego Fran- 

<uza lub Anglika jeno naszego 

wilnianina, rodem z Grodzieńszczyzny, 
p. Józefa Nielepki. 

P* Nielepko bawił przez czas dłuż- 

szy nad brzegami Morza Czarnego a 

jako mechanik-dyletant specjalnie inte- 
resował się właśnie  problematem 

ujarzmienia sił morza, mianowicie je: 
£0 fal. Rezultatem długich studjów i 
prób było skonstruowanie przez p. 
*Nielepkę modelu _ przyrządu 
przezwyciężającego główny dotychcza- 
Sowy szkopuł (przeprowadzenie nie- 
równomiernego ruchu posuwistego na 
regularny obrotowy) uchylającego 
rujnowanie przez burzę urządzeń oraz 
kosztowność urządzeń  kapitalnych, 

rozwiązującego problemat izolowania 
aparatu podczas burzy i regulowania 
go na przypływ i odpływ. 

Oczywiście nie mamy najmniej- 
szej pretensji do opinjowania Oo t a- 
kim _ wynalazku z punktu widzenia 
mechaniki i jej możliwości. Mówimy 
tylko — tym razem całkiem 
serjo — o obowiązku zbadania 
wynalazku p. Nielepki przez powoła- 
nych do tego fachowców. 

Aparat swój p. Nielepko demon- 
struje w lewem skrzydle Głównego 
Pawilonu, Targów Północnych. 

Demonstruje też i drugi swój wy- 
nałazek mogący mieć już teraz prak- 
tyczne zastosowanie. Jest to wial- 
nia dla zboża, w której zamiast 
sit wstrząsanych zastosowany jest 
bęben sitowy obracający się stale w 
jedną stronę i przesypujący wewnątrz 
ziarna pod wiatrem wytwarzanym 
przez oryginalnie pomyślany wentyla- 
tor. lekko pracuje taka wialnia i 
bardzo jest trwała. Konstrukcja pro- 
sta, tedy i cena niewysoka, może 
nawet niższa od cen wialni powszechnie 
używanych. 

Komisja ekspertów lustrująca na- 
szą Wystawę Rolniczą dobrzeby zro- 
biła ogłaszając swoją miarodajną 
opinję o wynalazku p. Nielepki. 

Jego „Falomotorem“ już się zain- 
teresowała zagranica.) 
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Kupiectwo polskie 
Od trzech już dni toczą sięw Wil- 

nie obrady kupiectwa polskiego, po- 
šwiecone głównie sprawie wyborów 
do Izby Przemysłowo-Handlowej w 
Wilnie. Obrady Rady Naczelnej Zrze- 
szeń Kupiectwa Polskiego poprzedziło 
zebranie dyrektorów poszczególnych 
zrzeszeń, na którem pod przewodni- 
ctwem p. dyrektora  Wartalskiego 
przygotowany został materjał do 
obrad Rady i Zjazdu przedstawicieli 
kupiectwa z Kresów wschodnich, a 
mianowicie województw: wileńskiego, 
nowogródzkiego i poleskiego. 

Po zagajeniu, wygłoszonem przez 
prezesa Stowarzyszenia w Wilnie p. 
Rucińskiego wysluchano reieratow: 
posła Wartalskiego n. t. „O ustroju, 
zadaniach i uprawnieniach Izb Prze- 
mysłowo-Handlowych* i dyrektora 
biura Rady Nacz. Zrzeszeń Kupiectwa 
Polskiego p. Stypińskiego n. t. „O 
zadaniach kupiectwa wobec wyborów 
i o technice samych wyborów do lzb 
Przem.-Handlowych“. 

Następnie wywiązała się ożywiona 
dyskusja, w której wyniku uchwalo- 
ne zostały rezolucje. Oto ich treść: 
„Zjazd delegatów kupiectwa polskie- 
go województw wschodnich stwierdza 
potrzebę powołania do życia Komite- 
tu wyborczego kupiectwa chrześcijań- 
skiego do lzbv Przem.- Handlowej w 
Wilnie oraz Komisji porozumiewaw- 
czej organizacji kupiectwa polskiego 
i żydowskiego dla wyborów, celem 
zrealizowania ewentualnych  porozu- 
mień wyborczych w grupie handlowej 
polecając jednocześnie Stowarzyszeniu 
Kupców i Przemysł. Chrześcijan w 
Wilnie niezwłoczne podjęcie inicjatywy 
powołania Komitetu wyborczego i 
Komisji porozumiewawczej”. 

Druga rezolucja przyjęta przez 
zabranie brzmi następująco: „Zjazd 
delegatów kupiectwa woj. wschod- 
nich stwierdza konieczność powołania 
na wzór tymczasowej komisji dorad- 
czej do spraw organizacji izby Przem.- 
Handlowej w Warszawie również w 
odniesieniu do okręgu Izby w Wilnie 
Stałego, lecz nielicznego organu po- 
rozumiewawczego  najpoważniejszych 
organizacyj gospodarczych okręgu dla 
przeprowadzenia całości prac związa- 
nych z Organizacją lzby w Wilnie, a 
więc najszybszego ustalenia propono- 
wanego składu organów kierowniczych 
Izby, wynalezienie lokalu, przygoto- 
wania drugiej części statutu lvby, re- 
gulowanie obrad zebrań plenarnych i 
projektów organizacji biura". 

Drugi dzień zjazdu $rozpoczął się 
od uroczystego nabożeństwa w ko- 
Ściele Św. Kazimierza. 

). Е. ks. Biskup Bandurski doko* 
nał poświęcenia nowego sztandaru 
Stow. Kupców i Rzem. Chrześcijan, 
którego rodzicami chrzestnymi zostali 
p. Marja Rucińska i Prezes Rady Na- 
czelnej p. Bogusław Нег5с. ' 

Po naboženistwie w lokalu Stowa- 
rzyszenia odbylo się uroczyste wbija- 
nie gwoždzi pamiątkowych w drzew- 
ce sztandaru. 

Pierwszy przemówił w imieniu p. 
Wojewody p. Nacze'nik Sławiński wi- 
tając przybyłych i podkreślając rolę 
kupiectwa w życiu społecznem i eko- 
nomicznem Wilna. 

Imieniem Rady Naczelnej Stow. 
Kupców Polskich w Warszawie prze- 
mówił p. Herse, imieniem p. Kurato- 
ra Okr. Szkolnego p. Kuczewski, a 
imieniem Towarzystw IKupieckich Po- 
znania prezes Otmianowski. W b. 
ładnem swem przemówieniu podkre- 
Ślił p prezes Otmianowski, że błęd- 
nem jest mniemanie, jakoby kupiectwo 
wschodnie potrzebowało iechač na 
zachodnią rubież Polski, aby się uczyć 
bowiem właśnie tu w Wiinie, a nie 
gdzieindzieją spotyka się ludzi, któ- 
rych hart i wyrobienie służyć mogą 
jako przykład. 

Z kolei przemawiało szereg osób 
przyczem, co na specjalne podkre- 
ślenie zasługuje, zabierali głos przy- 
byli na uroczystość przadstawiciele 
żydowskich związków kupiectwa i 
przemysłu. 

Niezwykle ciekawy referat na $te- 
mat: „historja kupiectwa polskiego za 
przeciąg ostatnich 150 lat" wygłosił 
senjor kupiectwa p. W. gMalinowski' 
Operując nadzwyczaj ciekawym ma- 
terjałem historycznym, umiał p. Ma- 
kowski wzbudzić ogromne zaintere: 
sowanie, to też słuchano przemówie- 
nia jak najpiękniejszej muzyki. 

Po uroczystościach rozpoczęły się 
obrady Rady:Naczelne, naktóre przybyli 
delegaci z: Warszawy, Poznania, 

Bydgoszczy, Grudziądza, Katowic i 
Łodzi. 

Poruszane były sprawy organiza- 
cyjne, związane z projektowaną prze- 
budową organizacji związków kupiec- 
kich, która, jak wiadomo, polegać bę- 

      
    
     

obraduje w Wilnie, 
postaramy się podać do wiadomości 
tekst uchwał, co obecnie, ze wzglę- 
dów technicznych, jest niemożliwe. 

Goście przybyli na zjazd podej- 
mowani byli przez gospodarzy  obia- 
dem, podczas którego wygłoszono 
szereg przemówień i wzniosiono sze- 
reg toastów. 

Wielkie manewry szaulisów. 
Z pogranicza donoszą nam, że na dzień 

8 i 9 b. m. zapowiedziane zostały wielkie 
manewre oddziałów szaulisów. 

Teren manewrów obejmuje pow. marjam 

polski, szawelski i możejkowski. 
Ludność miejscowa traktuje te manewry 

jako atrakcję. 

Wymiana więźniów polifycznych z Lifwą. 
Iniormują nas, iż w drugiej połowie b» m. zaraz po zakańczeniu obrad sesji Ligi 

Narodów ma nastąpić między Polską a Litwą wymiana więzniów politycznych. 
Wymianie tej podiegać będzie 21 polaków uwięzionych przez Litwinów w Kownie 

i Wornianach. 

Przyjazd Marszałka Sejmu. 
We środę 5 b. m. oczekiwany jest przyjazd do Wilna Marszałka Sejmu 

p. Ignacego Daszyńskiego i vice ministra Spraw Wewnętrznych p. Jarószyń- 
skiego. 
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"WTOREK 
Dzis Wschód sł. g. 4 m. 45 

Rozalji i R Zach, s4. 0 g. 18 m. 37 
jutro 

Wawrzyńca 

Spostrzeżenia meteorologiczne 
Zakładu Meteoroiogii . 5. В. 

z dnia - 31X 1028 r. 

Cisnienie j 561 
średnie w m. l 

Temperatura j a › 
średnia A 

Opad ta 29- ) 8 
26 8 M į 

Wiatr } : pzewatający 1 Zachodni 

U w a g i: pochmurno, burza, deszcz, grad. 

Minimum za dobę —9C. 
Maximum na dobę 16?C. t AA 
Tendencja barometrsczna: spadek ciśnienia. 
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URZĘDOWA. 
— Podróż inspekcyjna p. Wojewody. W 

dniu 1-go b. m. w =. ach porannych 

Wojewoda Wileński P. Władysław Raczkie- 
wicz w towarzystwie Naczelnika Wydziału 

Rolnictwa P. Szaniawskiego i Sekretarza O- 

sobistego p. Staniewicza udał się do m-ka 

Opsa pow. Brasławskiego na uroczystość 

poświęcenia Szkoły Rolniczej, odbywając po 

drodze dłuższą konferencję ze starostą w 

Święcianach. Na granicy pow. Brasławskie- 
go powitał p. Wojewodę Starosta p. Janusz 

kiewicz i członek Noa powiatowego p. 

Olgierd Oskierko. Opsie na spotkanie p. 

Wojewody wystąpił hufiec szkolny i oddział 
Straży Ogniowej. Po uroczystości poświęce 
nia Szkoły p. Wojewoda odjechał do Brasła 

wia”na uroczystości Wychowania Fizyczne- 

go i P. W. oraz poświęcenia sztandaru miej 
scowego Oddziału „Strzelca”. Przy wjeździe 

do Brasławia witała p. Wojewodę PRA 

honorowa K.O.P., Oddział Strzelca, Straż ! )- 

gniowa i Oddział Związku Młodzieży Wiej- 
Skiej. Uroczystości w dniu 2-go września 

rozpoczęły się odprawieniem nabożeństwa, 

po którem p. Wojewoda zwiedził pierwszą 

w Malena ias cegielnią Sejmikową, be- 
tonarnią i spółdzielnię „Rolnik*. O godz. 17 

odbyło się poświęcenie sztandaru strzeleckie 
go. Chrzestnymi rodzicami sztandaru, byli 

małżonka p. Marszałka Senatu p. prof. Szy- 

mańska i p. Wojewoda Raczkiewicz. Nastę- p, 

pnie odbyła się defilada uczestników zawo- 

dów sportowych poczem p. Wojewoda roz- 
dał zwyciężcóm nagrody, a w godzinach wie 

czornych powrócił do Wilna. 
— (v) Powrót prezesa Poczt i Telegra- 

fów w Wilnie z urlopu. Prezes Dyrekcji Po- 
czt i Telegrafów w Wilnie p. inż. Żółtkow- 

ski, który ostatnio bawił na urlopie wypo- 

czynkowym powrócił w dniu wczorajszym 
do Wilna i objął urzędowanie. 

MIEJSKA. 
— (v) Posiedzenie miejskiej komisji pra 

wnej i finansowej. W pierwszych dniach 
przyszłego tygodnia odbędą się w Magistra 

cie posiedzenia członków komisji finansowej 

i prasowej . Porządek dzienny tych posie- 

dzeń obejmować będzie cały szereg spraw 

aktualnych, które będą tematem przyszłego 

posiedzenia Rady Miejskiej mającego odbyć 
się w dniu 13 b. m. 

  
dzie na tem, że obecnie poszczególne " 
związki branżowe tworzyć będą do- 
piero związki terytorjalne. Praktyka 
w innych państwach wykazała celo- 
wość takiego systemu. 

Następnie debatowano nad kwe- 
stją zadań kupiectwa w obliczu lzb 
Przem.-Handlowych, stosunkiem Sto- 
warzyszeń do tych Izb, udziałem i 
charakterem prac w  lzbach oraz 
ustalono wytyczne dla przysziych 
radców. 

. Ponadto omówiono szereg spraw 
wiążących się z będącemi obecnie w 
opracowaniu nowe'ni ustawami po- 
datkowemi. W tej sprawie uchwalono 
zwołać w Warszawie ogólnopclski 
zjazd celem omówienia spraw podat- 
kowych. Omawiając kwestję ustaw 
socjalnych, uchwalono domagać się 
uprawnienia pracownika i pracodawcy. 

W jednym z następnych numerów 

KRONIKA 
— (vw) Posiedzenie Rady Miejskiej. We 

czwartek dnia 13 b. m. o godz. 8 wieczór 
odbędzie się w Magistracie posiedzenie Ra- 
dy Miejskiej. 

Na posiedzeniu tem prócz całego szere- 
gu innych spraw rozpatrzone ł)sprawa po- 
życzki na zatrudnienie bezrobotnych zacią- 
gniętej w swoim czasie przez b. Magistrat 
a obecnie prolongowanej przez Ministerst- 
wo Skarbu na przeciąg lat 10, 2) Przenie- 
sienie kredytów z jednych działów do dru- 
gich 3) sprawa projektu stworzenia miej- 
skiego banku komunalnego, 4) wniosek za- 
ciągnięcia przez komitet odbudowy m. Wil 
na 4-ej pożyczki w sumie 50000 zł. na re- 
monty zagrożonych domów i 5) sprawa zwo 
inienia od podatków, miejskich wszystkich 
eksponatów przywiezionych na wystawę 
Targów Północnych w Wilnie. 

RÓŻNE. 

— Dyrektor mentu Sztuki przy- 
jeżdża do Wilna. Nowomianowany Dyrektor 
epartamentu Sztuki p. Jastrzębowski, któ- 

rego konserwator wileński p. J. Remer zazna 
jomił z potrzebami państwowej opieki nad 
sztuką w Wileńskim okręgu  konserwator- 
skim oraz zreferował sprawę działu państwo 
wej opieki nad zabytkami na Powszechnej 
Wystawie Krajowej w Poznaniu przyjeżdża 
w dniach najbliższych do Wilna w celu zwie 
dzenia Wystawy  Regjonalnej na Targach 
Północnych i ana się z działalnoś- 
cią Wil. Oddziału Sztuki. 

— Kowsz członkiem Konsystorza. Znany 
w Wilnie duchowny prawosławny Aleksan- 
der Kowsz w końcu b. mies. będzie mianowa 
ny członkiem konsystorza prawosławnego. 

— Opłaty za kwatery udzielane wojsku. 
Zgodnie z nową ustawą ludność cywilna ma 
obowiązek w wypadkach nagłych i na czas 
przejściowy dostarczać wojsku kwater na 
kredyt. Wobec tego Min. Spr. Wewnętrznych 
poleciła zarządom gminnym, aby te w miarę 
posiadanych zasobów kasowych wypłacały 
natychmiast kwaterodawcy należną mu na 
podstawie wystawionego przez organa woj- 
skowe zaświadczenia kwotę, która następnie 
zostanie im zwrócona przez właściwe kasy 
skarbowe. 

TEATR I MUZYKA. 

— Reduta na Pahulance. Dziś „Uciekła 
mi przepioreczka“... Z Osterwą w 
postaci Przełęckiego. Postać  Smugoniowej 
odtworzy świeżo pozyskana do Zespołu Re- 
duty b. artystka teatru im. J. Słowackiego 
w Krakowie, p. Jadwiga Kossocka, Dalszą 
obsadę stanowią: |. Kunicka, S. Butkiewicz, 
Z. Chmielewski, St. Larewicz, R. Piotrowski 
K. Pągowski, M. Pill, W. Scibor i L. Wołłej 

0. 
Jutro, t. į. w środę „Ptak* — z Juljuszem 

Osterwą. 
Bilety w cenie od 50 gr. — 5 zł. wcześ- 

niej do nab ycia w kasie wejściowej Targów 
Północnych, a wieczorem od godz. 13.3 w 
kasie teatru. 

Początek punktualnie o godz. 20-ej. 
— Teatr Polski (sala „Lutnia). „Prawo 

pocałunku”), jedna z najlepszych komedyj 
powojennej twórczości francuskiej, grana bę 
dzie jeszcze dziś i jutro. 

— „Oficer gwardji“. Najbliższą premje- 
ra, którą kierownictwo Teatru Polskiego 
wprowadza na repertuar to świetna komedja 
Molnara „Oficer gwardji“. 

Komedja ta oprócz walorów artystycz- 
nych, rozporządza wielką dozą sensacii. W 
rolach głównych „Oficera* po raz pierwszy 
wystąpią w Wilnie p. Tymowska i p. Szie- 
tyński (reżyser sztuki). Oficera zaś gra p. 
W, Malinowski. 

  

Dnia 6, 70.19 wena rh 
odbędzie Się 

stawa 
odowlana 

konie, bydło, trzodę chlewną, owce, drób, króliki, gołębie, 

obejmująca: 

3 1 

Wyścigi konne. 
Pierwszy dzień wyścigów konnych wy- 

padł niezupełnie udatnie. Winą temu mała 
ilość koni przybyłych dotychczas. Dziś о- 
czekiwane jest przybycie koni kilku stajni, 

a wówczas przy trudniejszej konkurencji, 
gonitwy dadzą widzom większą dozę emo- 
cji. Ładna pogoda pomimo konkurencji w po 
staci Wystawy ściągnęła na Pośpieszkę zna 
czną ilość prawdziwych amatorów konnego 
sportu. Gonitwę z płotami na dystansie 2400 
rozegrały tylko dwa konie (trzy zostały wy- 
cofane). Zwyciężył Dunajec por. Donnera 
przed Expertem por. Wilczyńskiego. Ruch 
w totalizatorze minimalny. Za Dunajca pła- 
cono 11 zł. 

Do gonitwy płaskiej zapisały trzy konie. 
Po uporczywej walce do celownika przyszła 
pierwsza Esmeralda por. Aleksandrowicza i 
por. Kamionko (jeździec B yk) bijąc o kil- 
ka długości Bajeczną por. Juścińskiego i Da 
goberta K.K. Ważyńskich. Wobec protestu 
złożonego przez por. Juścińskiego zwycięst- 
wo Esmeraldy nie zostało uznane, būwi 
į. Bryk zajechał nieprzepisowo por. Jušcif- 
skiego. 

Ža bajeczną płacono 17 zł. za Esmerałdę 
zwracano stawkę. 

W trzeciej gonitwie z płotami na dyst. 
3600 metrów znów biegły tylko dwa konie: 
Boston rtm. Cierpickiego i Oberek 3 Dak. 
dosiadany przez por. Aleksandrowicza: (dwa 
wycofano). 

Boston pomimo załamania się na wale 
Antenilskim zwyciężył pewnie przynosząc 
swoim zwolennikóm totalizatorowym po 14 
zł. 

Z sześciu koni zapisanych do gonitwy z 
płotami na starcie stanęło załedwie trzy: 
Turkus por. Kamionko (j. Bryk), Evviwa 
por. Donnera i Cerbezus KK. Ważyńskich. 
Turkus przeprowadził gonitwę od startu do 
mety zwyciężając Evviwę i w znacznym od- 
daleniu galopującego Cerberusa. Protest por. 
Donnera na niesprawidłowe wzięcie przesz- 
kody, przez j. Byrka komisja sędziowska 
odrzuciła. Totalizator płacił 17 zł. 

Ostatnia gonitwa nie odbywała się ponie 
waż jeden tylko koń został doń zapisany. 

Z przyjemnością musimy zanotować ca- 
ły szereg OM zmian przeprowadzo- 
nych przez Zarząd T-wa. W pierwszym rzę 
dzie podkreślić musimy przebudowę toru 
(według projektu hr. Breza), który obecnie 
stoi na poziomie europejskim. Bardzo traf- 
nym pomysłem było przesunięcie paddocku 
bliżej do trybun oraz skasowanie środkowe- 
go wejścia na trybuny przez co unika się 
wiecznego tłoku i przegrodę dla widzów. 
Plac za trybunami udekorowany został klom 
bami. Całość robi b. miłe wrażenie to też w 
środę najbliższą tłoczno będzie na Pośpiesz 

ce. WE: 

WYPADKI I KRADZIEŻE. 
— Ujęcie przemytu pod Święcianami. Na 

terenie 20-go odcinka pod Święcianami pa- 
trol KOP-u przytrzymał dwuch osobników 
usiłujących przekroczyć gronicę. W rezulta- 
cie pościgu wywołanego chcią ucieczki przy 
trzymano skradających się, a jak się okaza- 
ło przy rewizji byli to przemytnicy z baga- 
żem zawierającem 50 klg. rodzynek. 

Na terenie 29 odcinku zakwestjonowano 
dwa rowery których rzekomy właściciel nie 
umiał należycie wylegitymować  pochodze- 
nie maszyn. 

   

RAD JO. 
Wtorek dnia 4 września 1928 r. 
13,00— : Transmisja z Warszawy: 
pi czasu, hejnał z Wieży Marjackiej w 

rakowie, oraz komunikat meteorologiczny. 
16,30 - 16,45: Chwilka litewska. 4 
16,45 17,00: „Na polskim brzegu* |-szą 

pogadankę morską wygłosi Wanda-Niedział- 
kowska-Dobaczewska. 

17.00—17.20: Muzyka z płyt gramofo- 
nowych. 

17,25—17,50: Transmisja z Poznania. 
Odczyt pt. S aa kultury polskiej w 
Brazylji* wygłosi Józef Stańczewski. 

18,00—19,00: Transmisja z Warszawy. 
Koncert popołudniowy. Wykonawcy: Orkie- 
stra pod dyr. Józefa Ozimińskiego, Maryla 
Karwowska (śpiew), prof. Ludwik Urstein 
(akomp.). W programie: Paderewski, Ma- 
szyński, Debussy i inni. 

19,05 - 19,35: Audycja literacka „Pierw- 
sza sprawa kryminalną* zradjofonizowana 
groteska Brunona Winawera w wykonaniu 
Zespołu Dram. Rozgł. Wileńskiej Slowo 
wstępne wygłosi Jur. Leżeński. 

19,35 20,00: Odczyt pt. „Zadania i 
działalność Wydziału Sztuk Pięknych USB.* 
Wygłosi Dziekan Wydz. Sztuk Pięknych 
prof. Juljan Kłos. 

20,00— : Komunikaty. 
20;15—22,00: Transmisja z Warszawy: 

koncert wieczorny. Wykonawcy: Orkiestra 
pod dyr. Józefa Ozimińskiego oraz Irena 
Downar-Zapolska (śpiew). Wieczór walców. 

22,00--22,30: Transmisja z Warszawy: 
sygnał czasu, komunikaty i muzyka tanecz- 
na z restauracji „Oaza“. 
  

OFIARY. 
— Bezimiennie 
na Chleb Dzieciom zł. 5— 
„ Żłobek im. Maryi „ = 
„ nędzę wyjątkewą Sag 

psy i koty! 
HD. 

"r" ATE FOWPWNCWNYCYY PAY" | 

i i POLECA: 

podręczniki szkolne 
do wszystkich szkół średnich i powszechnych oraz UŻYWANE książki SZKOLNE 

Spisy podręczników do poszczególnych szkół — gratis. 

kiku byo odka k A A do DA Sea i Us UAB i k A Ms ii A L 

Księgarnia Józefa Zawadzkiego w Wilnie 
została przeniesiona do nowego lokalu 

przy uł. Zamkowej 22 (naprzeciw kość. Św. Jana) 

(kupno — sprzedaż — zamiana). 

| 

i
d



PRZETARG. 
Wileński Urząd Wojewodzki (Okręgo- 

wa Dyrekcja Robót Publicznych) ogłasza 

piśmienny przetarg ofertowy na budowę bu- 

dynków muroawnych dla posterunków Po- 

licji Państwowej w Zahaciu pow. dziśnień- 

skiego i w Turmontach pow. brasławskiego. 

Przetarg odbędzie się w dniu 12 września 

1928 roku o godz. l0-ej w Okręgowej Dy- 

rekcji Robót Publicznych w Wilnie, przy ul. 

Magdaleny Nr. 2, pokój Nr. 78. Piśmienne 

oferty winny być złożone w tymże dniu do 

RO, 9-ej i pół w Kancelarii Oddziału 

udowlanego Dyrekcji, pokój Nr. 92 łącznie 

z pokwitowaniem Kasy Skarbowej na wpła- 

cone wadjum przetargowe w wysokości 

5% zaoferowanej sumy. 
W ofercie winien być podany minimalny 

termin, w którym firma podejmuje się wy- 

konać objętą niniejszym przetargiem robotę 

Ogólne warunki przetargu i ślepy kosz- 

torys otrzymać można w Okręgowej Dyrek- 

cji Robót Publicznych w Wilnie, pokój Nr. 

78 za zwrotem kosztów wykonania. Tam 

również można codziennie od godz. 12-ej 

do 13-ej przejrzeć ogólne i techniczne wa- 

runki wykonania robót przez przedsiębior- 

ców, projekt robót, projekt umowy oraz 

ogólne przepisy Min. Rob. Publ. o przetar- 

gach, które dla ofertanta są obowiązujące. 

Urząd Wojewódzki zastrzega sobie pra- 

wo wyboru ofer tanta, uzależniając to od 

fachowych i finansowych zdolności przed- 

siębiorstwa, oraz prawo zredukowania ilo- 

ści robót lub fawet zupełnego ich zanie- 

chania. 
4029—1 za Wojewodę 

w/z Dyrektor—inż. A. Przygodzki. 

—— os ль 

PRZETARG. 
Magistrat m. Wilna ogłasza nieograni- 

czony pisemny przetarg ofertowy na wyko- 

nanie żelbetowego zbiornika 0 pojemności 

3000 mtr: 3 przy Stacji Pomp wodociągów 

miejskich. 
rzetarg odbędzie się w dniu 10-go wrze 

śnia 1928 r. o godzinie 12-ej w Sali posie- 

dzeń Rady Miejskiej. Pisemne oferty winny 

być złożone w tymże dniu do o 10-ej 

i pół w Kancelarji Oddziału (Dominikańska 

2, pokój 52) łącznie z pokwitowaniem Ka- 

sy miejskiej na wpłacone wadjum przetar- 

gowe w wysokości 3% zaoferowanej sumy. 

W ofercie winien być podany termin, w 

którym firma podejmuje się wykonać obję- 

tą niniejszym przetargiem robotę. 

Ogólne warunki przetargu oraz wykona- 

nie robót, ślepy kosztorys i warunki tech- 

niczne otrzymać można, za zwrotem kosz- 

tów wykonania, w kancelarji Oddziału. 

Projekt robót do obejrzenia w Kreślarni. 

Magistrat zastrzega sobie prawo wyboru 

oferenta, uzależniając to od fachowych i fi- 

nansowych zdolności przedsiębiorstwa, oraz 

prawo zredukowania ilości robót, lub nawet 

zupełnego ich zaniechania. 
4026—0 Magistrat m. Wilna 
RSE iseis 
Ogioszenie przetargu 
Urząd Wojewódzki — Dyrekcja Robót 

Publicznych w Nowogródku ogłasza prze- 

targ ofertowy na budowę dwupiętrowego 

gmachu lzby Skarbowej w Nowogródku o 

kubaturze 11200 m.3. 

Przygotowany kamień dla fundamen- 

tów i cegła będą przekazane przedsiębiorcy 

po cenie kosztu. 5 

Oferty należy składać w zapieczętowa- 

nych kopertach do dnia 12 września r. b. do 

godz. 12 w południe w Dyrekcji Robót Pu- 

blicznych przy, ul. Grodzieńskiej Nr. 6. Do 

oferty dołączyć wadjum w wysokości 3% 

od oferowanej sumy. Otwarcie ofert nastąpi 

w im dniu o godz. 13-ej. : 

yrekcja zastrzega sobie wybór oferen- 

ta oraz ewentualnego przeprowadzenia do- 

datkowego przetargu ustnego. 

Ceny winny być podane 

roboty na podstawie ślepego kosztorysu, 

który można otrzymać w Dyrekcji, gdzie 

też będą podane warunki techniczne co do 

wykonania robót. 
Za dyrektora Inż. W. Yo 

za jednostkę 

ннн 

Zarząd Budowy K. P. Herby— Inowrocław 

i Bydgoszcz— Gdynia ogłasza 

na proje t typowego dworca na małych 

stacjach kolei HERBY INOWROCŁAW i 

BYDGOSZCZ - GDYNIA. 

Prace konkursowe winny być nadsyłane 

pod adresem Zarządu Budowy K. P. Herby 

— [nowrocław i Bydgoszcz — Gdynia w 

Bydgoszczy, Plac Wo ności Nr. 1, w termi- 

nie ostatecznym dnia 1-g0 grudnia 1928 r. 

do godziny 12 w południe. 

a najlepsze prace będą przyznane 3 na- 

grody w sumie 3.000 zł., druga — 2.000 zł. 

1 trzecia — 1.000 zł. przyczem autorowi pra- 

cy uznanej przez sąd konkursowy za naj- 

lepszą będzie powierzone opracowanie pro- 

jektu kosztorysu szczegółowego (ślepego) 

i rysunków wykonawczych па Sumę 

10.000 zł. 
Warunki techniczne i ogólne, dotyczące 

konkursu wysyła Zarząd Budowy KOPI 

Herby — Inowrocław i Bydgoszcz — Gdy- 

nia, Płac Wolności Nr. 1 za pobraniem 3 zł. 

na druki i porto. 
Skład sądu konkursowego według decy- 

   

zji M. K. 
A Dyrektor Zarządu 

 4023—0 (Jin. J. Nowkuūski 
Inżynier. 

OGŁOSZENIE. 
Urząd Wojewódzki, Dyrekcja Robót 

Publicznych w Krakowie przedłuża termin 

konkursu na szkice gmachu Bibljoteki Ja- 

giellońskiej do dnia 20|!Х. ог. 
Kraków, dn. 25|VIII. 1928. 

Inž. Jarostawiecki w. r. 

—0 

Š-to Jańska 2 

A I AKG O G S E O EU 

poleca: pasy gumowe uszczuplające 

figurę, pasy kombinowane z gumą, 

Pracownia pasów i bandaży į 

pasy pooperacyjne i poporodowe. 

„JANINA“ 

I aks siais asi    

  

Słyma (hiromantka Wróżka & 
przepowiada przyszłość, sprawy Są- 
dowe, o miłości i t. d. przyjmuje od 
10-ej do 8-mej wieczór. Adres: Na. 
przeciw Krzyża, ul. Młynowa Nr 2 
m. 6, w bramie na prawo schody. > 

 DIEDKAKIEJ VTAT 

Dr. Szabad - Gawrońska ® 
Choroby „dzieci. Powróciła, i wzno- 
wiła przyjęcie chorych od godz. 8—9. 

l od 4 5. Ul. W, Pohulanka 14, 
L wejście z ulicy Słowackiego. 
———— 
Alus KROJU SZYCIA I modelowa- gł 

J nia S. Stefanowiczówny, ul. 
Wielka 56 3. Zapisy codziennie na WJ 
kursa dzienne i wieczorowe. Uczeni- 4 
ce kończące otrzymują Świadectwa 

H szkolne i cechowe. Uczą opraco- BJ 

wywać samodzielnie kroje według A 
ostatnich mód. Mieszkanie dla przy- 
ezdnych zapewnione. _ o-+H6£ 

  

Wydawca Stanisław Mackiewicz. Redaktor edpowiedzialny Witold W ;c; 

з е о 

  

BBZE UTYNOWANA pra- т 

AAS вК biuro“ Sprzedaje się м SEK = i a. a: „PROGRAMU I dalszy ciąg walk zapaśniczych. Dziś walczą 3 pary: 1) Walka ame. 

„Ъ. jelka szczenii i A > ! cznego rez — Szczerbiński so. 2) Sc k 
wa, b. nauczycielka szczenię 1 i pół mie- róg Mickiewicza. 3%) REIBGr оННЕ Dusaza i) a z godz. Ka as let, » kala Garkawenko. 

    
szkoły ludowej i za- SiĘczne, doberman 

PAŃSTWOWY   

  

wodowej poszukuje bronzowy b. SJ = 

BANK ROLNY Zi biurowego rasy, Mickiewicza 42 Kino- „Bolios“ 
vžEladoio jako za е ai 2 

3 Z a 38. Saya, Possia DOM MURGUA : 
będzie sprzedawać w dniu 9 września rb. z Z francuskiego i może | NY „0 3, mieszka- 

Dziś| Sensacja doby obecnej! 3 gwiazdy: Królowa piękności Paryża, zachwycaj 5 > SA. 2 wa pie! ch i 
nu Bernerd Coetzke i ulubieniec kobiet Willi Pritsch w SOŃsaE. filmie RUE WINIEN (ORM ale ekra: 

OCCIE ). Poryw. dramat erotyczny na tle tragicznych przeżyć człowieka skazan. na salsre:: P ca: ae 
abaret i palarnia opium. Wspaniała wystawa. Mistrzowska yra. Sensacja wszystkich ekranów lata. siate 

seans o godż. 10.15. 
  

  

niach, oficyna mu- 
rowana o | miesz- 
kaniu. Sprzedamy 
za 3.500 dolarów. 

licytacji publicznej na Wystawie Rolniczej jąwać lekcje muzyki. 
w Wilnie następujący inwentarz żywy: Oferty proszę kiero- | 

wać wlg adresu: No- 
wo - Święciany, ul. 

A.Mickiewicza 22. 
Teatr „POIEDJA 

5o maciorek rasy angielskiej w wieku 

  

Całe Wilno odświętuje DZIŚ triumf literatury POLSKIEJ „PRZEDPIE z 
nych ciał dziewczęcych, deprawowanych w arystokratycznych Sdsyja b maianacĘ, ea i AUE 
na tle rozgłośnej powieści Gabryeli Żapolskiej. W rolach gł. czarująca Eliza la ONO 
Servaes i tytani ekranów Werner Krauss i Andre Nox. Film, który był przedmiotem dyskusyj milj 
widzów! Karta z dziejów minionej przeszłości! Sadystyczne wychowawczynie i rozpustni Ss e 

Porte, zmysłowa Dagny 

skiej Rosji. Ostatni seans 10.30 Abs Ea 
    

4 5 miesięcy, wagi 50—60 kg. sztuka, _ Kościelna, Wł. Har-| D: H--K. „Zachgta“ : 
8 klączy 3—4 letnich, w tem 4 klacze Jung. =į ma > 

rasy wschodnio-pruskiej i 4 pół-krwi arab- 

skiej, urządza najnow- 

20 jałówek rasy holenderskiej w wieku SZym sposobem. Wy-| KAMIENICA pięt- 

od 2 do 3 lat. *konywa roboty mier-; rową wadsdowa 
nicze _ meljoracyjne | 3 

Osobom fizycznym lub prawnym, pra- Plany i projekty, "wy. SLE | į 

gnącym nabyć większą ilość inwentarza, a RE za 9000 dolarów. 

może być udzielony kredyt do 6 miesięcy. bolewski, zd De 
W sprawie tej należy się uprzednio poro- Nr 6—20, Wilno. ! 'еісі‹ёз';сха Е 
Ёлс:піес: Państwowym Bankiem Rolnym, S-LS ° ° — ' 

dziął w Wilnie, W. Pohulanka 24, nie 5 е .-—_-Ш 

później, niż w przeddzień licytacji. Ai Ę g 

BEE RZA HA WO 8 
Ea Ba GI a MSABO 6 EiamaszeazeszE!] 

у Kilka uczących się swieży, naturalny lip- i i 
Pretarg na karpinę, dziewczynek A * poleca Akad SZ 

SAMOA i tację.A. Januszewicza вз: - от 
. Dyrekcja Lasów Państwowych w Wil- Troskiń de siek : S eż Ooo M m jA ios opieka. Zamkowa20 a,tel.8-72 „Wojnicza“ w Holszanach, pow. Oszmiańskim, KEP spożyw- 

—13 września r. b. odbędą się lokalne prze- cacja. Fortepian 

ospodarstwa rybne 

Wieika 30. 
Kr „Nauda“ 

Bilejski Kinemalogiai į 
Kuituralno-Ošwiatowy) 

SALA MIEJSKA 
ul. Ostrobramska 5. 

Rejestr Handlowy. 
Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okręgowego wciągnięto 

  

= 

  

ODC 0—CZ8£ czy i tytuniowy. Firma istnieje od 1926 roku. Właściciel Woj- 
m“ nicz Adam, zam. tamże. 1162 — VI 

  

SE nan SPE w nastepujących  Nadle- KASOS EE Pianino nowe pe mm ———— 
sach Ati o wa Śra, m. 10 (blisko KAMIIUU zagr. firmy g339. I. A. „Abram Abramowicz — eksploatacja lasów" w 

ctwie  Bersztowskiem, gimnazjum Nazareta+„Eónisch'a*, ćkazyjnie Wilnie, ul. Żeligowskiego S aaa Jhów. Pnie ini 
MAE Mostowskiem, Wilejskiem inek). Zapisy od 2--4do sprzedania. 
La io S ь AD PA || g, codziennie prócz Ignacego 1 m. 3. -& 

s n. 11-IX w N-ctwie Hożańskiem, , Lidz- niedziel i świąt.) a + 
kiem, Rudnickiem i Stołpeckiem, Leonja Kontrymówna 

dn, 12-IX w N-ctwie Koniawskiem, Mię- REESE . 
dzyrzeckiem,  Rožankowskiem i Trabskiem, poc 

„dn. 13-IX w N-ctwie Jeziorskiem, Orań- 
R. SmorRotski m i Trockiem. 

zczegółowe informacje zasięgnąć mo; 
reflektanci, a także przejrzeć Sa Ie 
ci ana a EW D. L. P. w Wilnie, ul. 

ielka albo w kancelarjach poszczegól- 
nych Nadleśnictw. ) Ę > 

w. je od 1928 roku. Właściciel Abramowicz Abram, zam. tamże. 
M 1163 — VI 

Sprzedaje się 8340. |. A. „AUTOEKSPRESS — A. Kawalerczyk i Ch. 
Fortepian Goriajn S-ka." Eksploatacja autobusów  sażerokiól Siedzi- 

ba w Wilnie, ul. Popławska 6. Firma istnieje od 4 marca 1927 
Ponarska roku. Wspólnicy zam. w Wilnie: Abram Kawalerczyk — przy 

—o ul. Zawalnej, 45 i Chaim Gorfajn — przy ul. Popławskiej 6. 
szamana Spółka firmowa zawarta na mocy umowy z dnia 27 stycznia 

G 1927 roku na czas nieograniczony. Zarząd należy do obydwuch 
(Zakretowa) Burhard- RÓŻ a wspólników. Wszelkie akty notarjalne i hipoteczne, weksle, ży- 
towa. _ 0-ZC6£ ra weksli, pełnomocnictwa i zobowiązania w imieniu spółki 

TIA UD TT OUI podpisują obaj wspólnicy pod stemplem firmowym. Rachunki 

  

PRZYJMĘ 
Jedną dziewczynkę z Schródera. 
całem utrzymaniem. 10, m. 3. 
Korepetycje na miejs- 
cu. ul. Rzeczna Nr. 11 

Dyrekcja Lasów Pań- Wat ы Obok Województwa i zaś, korespondencję i i i i 
owych w Wilnie. Woj я *spondencję i pokwitowania z odbioru poczty, telegra- 

0 -£88£ Uniwersytetu Prancuzka fu, stacyj kolejowych i kantorów przewozowych salė ko 

mieszkanie ** respondencji zwyczajnej, poleconej, pieniężnej, pieniedzy za 

2 pokoje z kuchnią udziela lekc. fr. prakt. pi przesyłek i towarów podpisuje jeden ze wspólni- 

__.Skopówka 5. i teor., Góra. Bouffa- i 1164 1 

T Iowa 1914, .0—968€ 
OAS R 1 D D ЕО ЯЕНО Е EI И Е НЕС 

„ Łaźnie i wanny B B 
a A. hr. Tyszkiewicza g.,INTERNAT, 

Wilno, ul. Stefańską 29. —o ff naukach i opeka ха- 

łoy 8343. |. A. „Abram Lewinson” w Wilnie, ul. Wielka 41, 
INTERNAT O RSE EE Firma i od 1928 roku. Wła- 

а : р winson Abram, zam. w Wilnie, ul. Pijarska 2. Pleni- 
T-wa W. O. „PrZYSZ- potentką jest Chaja Truboczyst, zam. w Wilnie. ul. Ostrobram- 

będą czynne od dnia 6 września 1928 r. i я łość” к 
28r. A pewnione. Uniwersy-10$€“ rozpocząt zapi 

Nzzwasszazuwomacazawamać tecka 4 6 Święto- sy Soso a GOO al 1167 — VI 

rzecka. e 1066 Ucžniow. UL arzecz- 8344. |. A. „Małkes Motel" w kol. Bo S 

seka ania ks ы 22 КА. Ё owy Miyn, RER 
na 5-a m. 2. O G8LE gońskiej, pow. "Oszmiaūskim, sklep R Fifina: tetnieje 

  

    
   

  

а 1 в rz AOS z: 

* SĄ DC ij $ : ШЁШ ;амЁ?‘Ёдц?‚:' Nauka PO PRE zi J92Ę roku. „Właścicie! Małkes Motel, zam. tamże. 1168 — Vł 

pismach zamieszczą jggwite utrzymanie 100 „;sapi RR 15 TE KE 

a ы isania na maszynach 8345. I. A. „Władysław Osmoł “ i 

B lleńska Agencja Reklamowa Ba zdro- Orzeszkowej fl m. 16. zimierzowski 9, w 'twórnie win Sodo w wieka 

R Jana Dyszkiewicza B sny Gie Karate Dowiedzieć się od Ok irma istnieje od 1897 roku. Właściciel Osmo- 

E Wilno, Wielka 14. Telef. 12-34, gĘPYJSKA lóm.2. +0 9 ® ао Emi RAE 3. 

Najdogodniejsze warunki. — GB Liosa
s SA un 

a а naeazj A WAWA WA | WANIE ulokujemy w dniu 28-VI 28 r. 
wszelkie sumy pie- 8346. I. A. „Hoffman Gierec* w Wilnie, ul. Niemiecka, 17, 

NPR I SPRZEDAŻ. nięzno spod dac |, KEP. kralowych materiaów: „Dawsinianych.. Pirma istnieje od 
+ rancje wekslowe, | Bat, roku. Właściciel Hoffman Gierc, zam. w Wilnie, ul. W. 

WASAAWA | hipoteczne i inne, į Pohulanka, 14. 1156 — VI 

     
D. H.-K. „Zachęta“   8347. I. A. „Miejski Kinematograf Kulturalno-Oświatowy* 

B i DOM "Mickiewicza 1, A Miejski 
LEK tel. 9-05. _ б м Wilnie, ul. Dominikańska, 2, kinematograi. Firma istnieje od 

L św = H [EE DEanysti Į KN 3 A > 2 Aa Loa A m. a, RC Panon 
į - wi Łokuciewskiemu, zam w Wilnie ul. Domini- 

BE EITI p ERZE Oszczędności kańska 2, do zarządzania przedsiębiorstwem, a w szczególno- 

DOKTOR Lekarz-Dentysta IS aaa swoje ulokuj na 12 ści do zawierania umów i wydawania zobowiązań. 1157 — Vi 

K. Sokołowski MARYA i proc.Gołówka twoja T "2248 | A..L. Muniches i L, Bulkin S-ka". Sklep dodatków 
dogodnie - 8348. I. A. „L. Muniche: a 

choroby skórne i we- qłyńską-Smolska D .H.-K. „Zachęta“ S Ze 4 do czapek. Siedziba w Wilnie Ka Rudi a, i Fi a kb sa „We- „HK. złotem, :. srebrem i . * „ul. Rudnicka, 11. Firma istnieje 

neryczne, ul. Wileń Mickiewicza drogiemi kobiediawi, od 1 stycznia 1927 roku. Wspólnicy zam. w Wilnie: Lejba Mu- 
| niches — przy ul. Szopena, 5 i Lipman Bułkin — przy ul. Ru- ska 30 m. 14. Przyj i i. | tel 9-05. 0—zc8£ 

a 30 m. 14. Przyjm. Choroby jamy ustnej, L tel 89-05. 66887 L O M BAR D  gnickiej, 11-10. Spółka firmowa zawart , 11—10, awarta na mocy umowy z 

  

      
od g. 9-12 r. i 5-7 w. Plombowanie i usuwa я „—- Р1ас Katedralny, ul. 2 
Ww. ž 2XI27r. = = zębów bez bólu. S —— Majgiki Gi Biskupia: Nr 12, telec dn. 2 stycznia 1927 roku na czas nieograniczony. Wszelkie 

„= L0StPorcelanowe i złote ziemskie , posiada fon. 14—10 _ wydaje kontrakty, umowy, akceptacje i plenipotencje podpisują w imie 

DOKTOR BW Sztuczne zę: | my do sprzedania pożyczki pod-zastaw Siu Ros obaj wspólnicy: korespondencję zaś, pokwitowania 

L. GINSBERS A czę amb u- | w wielkim wyborze złota, srebra, brylan- a MO WRZE, żyro na wekslach, czeki i t.p. ma prawo 

choroby weneryczne się ziiiżjea. Oi Wil. Biuro_Komi- |tów i „różnych io. = ES z = = WE LR M 
pili 1 skórne” ŚMIE po 3 Przyjmij od| 30wo - Handlowe, warów. 6-#6 — 8549 A. „Korol Borys. w Wilnie, ul. Holenderna, 2, 
no, ul. Wileńska 3, e- 8—1 i od 4-7. (21 | mz T "BE przedsiębiorstwo budowlane. Firma istnieje od 1927 roku, Wła” 

+ = „Przyjmuje Wydz. Zdr. Nr. 3 tel. 152. _ z-os6g I Ado E šciciel Korol Borys, zam. tamże. М 11 e 
og, okresie | aeatos e 2 o 0 tno LŽ 

—————— DENTYSTA a”Solidnie m załatwia szybko i w dniu 26-VI-28 r. 

„Dr. POPILSKI Wanda załatwiamy kupno || Wit PRAC onie 443. II. A. „Bakszt Szaja”. Przedsiębiorstwo zostało zlikwi- 

OE = i we- Wojewódzka i sprzedaż wszel » S0Wo”- Hagdlówe, dowane i wykreśla się z rejestru. . 

od godz. 10 doi od przyjmuje codziennie Baa e | Mickiewicza 21, | — — — — — — — — — — — е — — 2002383 

5—7 p.p. W.Pohulan- e g. | sowo - Handlowe, _tel, 152. „„Z3! 1200. II. A. „Truboczyst Borys". Przedsiębiorstwo zostało 

ka 2, róg Zawalnej iadeckic! ias Mickiewicza” 21, zlikwidowane i wykreśla się z rejestru. 1161 — VI 

40 W.Z.P. 1 s RZEZ tel. 152. —3l| . SUMY | Annos A TSS 

DOKTOR Lekarz-Dentysta : w Е EE: 

BD. ZELDOWIEŻ 6h, Krasnosielski Lecznicze mocne _ zabezpie- LINGLEUM | DYWANY krajowe i zagraniczne 

ю . Wielka 214 - i ii 

chor. weneryczne, | wił Jod 10 Wil. Biuro“ Komi- m PRI ALA 
AB narządów do Zi od 4 do 7 w. sowo - Handlowe, EZENT nieprzemakalny i plandeki 

—1, ой ar wiecz. 
CNC SĘ GOBELINY do mebli i drillich do materaców 

Kobieta-Lekari ewa Francuskie, Włoskie S PNA aso o 
obieta-Lekarz : STENOGRAF || WOJLOK do drzwi 

WYGIERACZKI, do nóg 
KALOSZE, ŚNIEGÓWCE 

SĘ НОНЕ BB ycd żędiowa wiócay nlezode Dr. Zeldowiczowa 

  

  

    

     

    

  

  

  

  

KOBIECE, WENE- pi a ul. Trocka 3, tel. 7-57 Polski", miesięcznik 

RYCZNE, NARZĄ- EITI TAI „ wychodzi. Instytut Ste- a 

DOW o: AKUSZERKA Sosna blizko | nograficzny — Warsza- В. i inne wyroby. gumowe 

o --2i O olejki obszaru | wa, Krucza 26. 

ul. Mickiewicza 24, w. Smiałowska |okoto 25 ha. уе оо В РоВса „vrvlesaniė: bet pepiaų Rh 
el. A RZE: mia przy  glince, 

<w przyjmuje od godz. 9; budynki kompletne ozn į. W iLb 8 ZT EJ N 

W. Zdr. Nr. 152. do 7. Mickiewicza ' Sprzedamy Zaraz ŁGUBY ы 

46 m. 6. Niezamoż- 12.000 ziotych. WILNO, Rudnicka 2. Telett 77: 

Doktdr.Medycyny sym ustepstwa. „| D.H-K Zachęta” RENESANSAS Ei po STS : 

A. LYMBLER === EMS i Mickiewicza b | Zgubiony Ка Tom: 
choroby skórne, we- AKUSZERKA 

neryczne i  moczo- % 2) NI a 

płciowe. Elektrotera- A Jutan | FOLWARK około ważnią się. —o 

pia, słońce górskie powróciła i wznowiła| 60 ha, w pobliżu 7 

  
zagraniczne na dogodnych warunkach sprzedaje firma 

М. PAULANSK 
djatermja. Mickiewi- przyjęcie chorych, ul 
сга 12, róg Tatar- Niemieczką 4. tel. 222 

skiej 9 - 215 - 8. 

stacji kolejowej,za- 
budowania komp- 

- letne, młyn wodny. 

bardowy (Biskupia 
12) Nr 30.908 unie 

ważnia się. o 

VA kwit lom- 

bardowy (Biskupia 
*12) Nr 16.558 unie- | 

  

  

  

    

  

  

_ MLP „AŚ Sprzedamy  Zaraz 
Dr. ©. WOLESOŃ SRS dogodnie. | - Zawalna 37, tel. 641. 

weneryczne, moczo- || L I CIE: UE 
"dowe skóre al R POSADY ma: Mickiewic ь w osobisty gi ла ЕБ ЕВ ЕЛ КТ) ЕН Е Е Е СВ SUI OW OMA ZAD RF GEY BKS ES 

Wileńska 7, tel. 1067. f] 8 „tel. 9- 05. о- тіш:'УЁ- Pęreż Kė“ a . . Ё 

“а jc Radi в В Uczniowskie UBRANIAB 
BEKO EUESA UE { КАМИЕМИС2КА о Wilno wre 1925 a |] 

Doktór Medycyn 3 mieszkaniach, 8786. 2) Ksiąž -- do wszystkich gimnazjów — — B 

ycyny ka wojsk. P. K. U. i : MY 
s i rozmaste 1 mb 

ŁURIĘWICZ niedaleko centrum E aa m. Wilno roku d oraz PALTA i rozmaite KOSTJUMY SUKIENKI @ 

POWROCIL | Potrzebny chłopiec SOLI 1925 na imię  Naftela g PARTUSZKI dla uczenie | OBUWIE. B 
a praktykę do kraw- 3 i ARTU. . 

gg, оее Т Фнаг pa e mi OTRZYMANO” "W ieiiain virkoRae E 
Mickiewicza 9, wejście WY ul. Zarzecze r 14] , LB: 2 Įskiego Nr l-am. 2 w firmie + 

ul. ei “m i. —2| tel 905 9 luniewažnia % — В „KONKURENCJA WIEDEŃSKA* В 

| Wiino, ul. Niemiecka 26. | i 
  przyjmuje add: CENY PRZYSTĘPNE: 

i od 5—7'p.p. — 60S€ 

  

   

  

   

  

   
   

codziennie: prof. Konserwat. Katarzyny Ranu- 

szewiczowej od g. 12—2., prof. Anny Zankiewi- 

czosej od 4-6 i innych sił artystycznych. 
Fortepiany i pianina najnowszej konstrukcji, o nie: 

zrównanych tonach, gwarantowanej jakości. Ceny 
reklamowe. j 

a 
K. DĄBROWSKA 

Wilno, uf. Niemiecka 3, m, 6. * 

Na skłądzie stale wielki wybór nowych i używanych 
instrumentów: 

NA NOWY ROK SZKOLNY 

po cenach przystępnych. 

W. BORKOWSKI 
| 

Mickiewicza 5, telef. 372. 

  

  

KONCENTY! na Targach Północ. — Pawilon główny. Йа нн о аиаа о а е ор оат е Е е а a 
o 

wszystkie przybory Szkolne i Biurowejw największym wyborze 

Dla sklepików „Brafniej Pomocy" specjalny rabat. 

Filia: Ś-to Jańska 1, tel. 371. 

Dziś! Największe arcydzieło według powieści Arturą Sznitzlera „*rejwild* ! „*reji 5 “ 
i lamparta). Salonowo-erotyczny dramat w 12 akt. W Polach eis Bilio Dans an au aa 

ohaterki, tej słodkiej gazeli wydanej na łup pożądliwości męskie;, znalazła idealną odtwo! BISS PONISE 

uroczej BERTY DYTELL. Z SR 

Od dnia 3 do 7 wrzesnia 1928 r. włącznie będą wyświetlane filmy: 
SZKOŁA” kom. w 7 akt: W roli głównej: Sally Phipps. 2) TOM iTONY ED: SPORT i V 
w 7 aktach. W roli dłównej: Tom Mix. Orkiestra pod dyrekcją p, Wł Szczepańs JA Aramat | 
czynną od g. 5 m. 30, w niedziele i święta od od g. 3 m. 36 Początek kasio 20: Kasa 

niedziele i święta od g. 4-ej. Następny program: „Dzielny wojak > Pragi": 8. 6-ej w ! 

b 

Zarząd Spólki Akcyjnej : 
Nowo-Wileįskieį Fabryki Masy ji i м a y Drzewnej i ilni 
alniejszem ogłasza subskrypcję na ARUGA śmalęie oi era 
ści 5000 sztuk po zł. 17 — każda, na sumę zł. 85. Pda 2 

Ba, nocy į 28 Yžrunkach ponišžego postanowienia Ministrów i 2 u oraz karbu, ogłosz w 
„Monitora Polskiego* z dnia 28 sierpiis ob m 

POSTANOWIENIE 
Ministrów Przemysłu i Handl 

я : 1 u i A A kapiiału ni Pok ay пн mą: „Nowo-Wilejska Fabryka Masy Drzewnej I P, = ru, Spółka Akcyjna", Droga Il-ej emisji akcyj Н 
25 Na zasadzie art. I ustawy z dnią 29 kwietnia 1919 # itwierdzeniu i zmianie statutów spółek akcyjnych ae aa pa Akcyjnej pod firmą: „Now o-Wilejska kawie 

sy . a i Papieru“, Spółka Akcyjna w Wilnie B s EEC RECE kapitału zakładowego Spółki o zi. 
AE KE о zł. 102,000— drogą Il emisji złotowej 5 > „nowyc akcyj, nominalnej wartości zł. 17 każd. Eli 
Pucca warunkach: RA 

A) pierwszeństwo do nabycia akcyj i isji 
właścicielom akcyj emisji Bobrzedffej, * stosokka 60 ilośc: 
pa iET akcyj; Ke 
: а wykonania prawa poboru dla daw j 
ZW, M „e”), winien być skreślony termin mako 
wy od dnia ogłoszenia subskrypcji na akcje nowej * iii 
w ZE Polskim*; : Eau 

c) repartycji tych akcyj, na które dot i i 
Buse. o oO prawa WE 

„ dokor arząd według swego uznania i i ich Kuto dada o uznania i określi ich 
нн ` yjny, który nie może być niższy od ceny emi- 

d) cena emisyjna akcyj i emisji . ji nowej emisji dla dawnych i A : n ych akcjo 
me A którzy wykorzystają prawo poboru, określa sia 

e) pod względem praw, przystugujących j i + ъ * = ak zy. dl: będą źrównane: 2 akcjami i = 
2 chwilą wpisania podwyższenia kapitał. 4 

wego do rejestru handlowego, które winno ue tow c tru 0, być uskutecznio- 
ne w ciągu miesiąca od dnia zamknięci. jet ucze. ALE a o ! ęcia subskrypcji i ucze- 

i ię będą w aywidendzie od dnia, okreśłonego przez 

t) całkowitą wypłata kapitału zakł: а adowi - 
> winna być uskuteczniona w ciągu 3 Kay Sa 

ogłoszenia niniejszego postanowienia w „Monitorze Polskim; 
Adik ans aa o subskrypcji winno być w całości 
> Sms akc, wienie, zezwalające na przeprowadzenie 

h) w ciągu dwóch miesięcy od dni ięci sk 3 5Ё esięcy | ia zamknięcia sub= 
Akai nowej emisji winny być wydane akcjo- 

Ważność niniejszego postanowieni. i i skretasiių Witka powt Si a w razie niewyko- 

Warszawa, dnią 7 sierpnia 1928 a= SL 
Za ministra Przemysłu i Handlu 

pok oe 
iR rekto j. 

Za ministra Skażbw Z 
(—) W. Broniewski 

w. z. Dyrektor Departamentu. 

Prawo poboru wykonane być winno prz i . ° + и eZ ъ z narjuszy do dnią 20 października rb. daj Wpłaty ZE 
a sa emisyjnej za akcje nowej emisji przyjmuje Biuro 

z r. Adu goal eiciaj Fabryki Masy Drzewnej i Papieru. 
o A X zk TPP 4w mi powszednie od godz. 

jr ь > poł. Przy wpłacaniu za akcj i 
EN należy przedstawić dawne akcje las ich; pależytajo 
A poon cd Zarząd wydawaćbędzie akcje 
iadex łymczasowe w stosunku 5 akcyj nowej emi ji. zas akc а50 5105 а У! owej emisji, 

" w = PRET emisji, bez jakichkolwiek bądź dodatko- 

* ieuiszczenie wpłaty emisyjnej za nowe akcj i- 
2 o asiu skutkuje ES prawa Pasas 

ji. Akcje nowej emisji pod względ: ia- 
łu w zyskach oraz praw. ' Nei, akanai й przysługujących akcjon 
będą zrównane z akcjami pier szej iż» chwIIą wolstnie 
dodwyższenia kapitału Zakładów SO o Radia Arau d 4 ł ego do Rejestr! 
i uczestniczyć będą w dywidendzie od dnia I sienio S 

Mr i i io 

: ' Nie biorąc udziału w Wystawie- Targach Ё 
prosimy obejr:eč wykwintne wyroby 
Syndykatu Koszykarskiego w Krakowie. 

trzcinowe, rogożynowe, wiklinowe, 
Mekle wyroby z rafji i inne przedmioty. 

D.H. W. Busz i A Jankowski i S-ka. E 
Wilno, Wileńska 23, tel. 4-32, 

GE
" 

  

Drzewka i krzewy owocowe 
jabłonie, grusze, śliwy, Czereśnie, wiśnie, 

agrest, porzeczki, maliny oraz ozdobne. 

wyhodowane na miejs 
szkółkach PE. 

* 
! 3 Ё 
Nowy wielki dobry wyhór - 

Są do nabycia w Szkółkach Mazelewskich przy Kclo- 
nji Wileńskiej : } 

WILNO, Zawalna 6—2. o 91559 
CENY PRZYSTĘPNE. 

С С ND US E TT M ER TOO (BE Z AA AO TB ID NS TADA TA 

Nowość 
Wydawnictw Towarzystwa Ekonomicznego 

w Krakowie tom ХХХ 

-з Wacław Konderski 

Problem sfinansowania reformy rolnej, 

Skład główny w administracji tygodnika 
„PRZEMYSŁ i HANDEL" w Warszawie. 

Zaaklimatyzowane, 

  

  

  

Drukarnia „Wydawnictwo Wilenskie“ ul. "Kwaszelna 23 

  

  

 


