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PYGIWUMIERATA miesięczna 
przenika 

UROCZYSTY AKT OTWARCIA. 

Lwów. 7.9. (PAT). Dziś odbyło 

się we Lwowie uroczyste otwarcie IX 

$Targów Wschodnich. Na otwarcie przy 

byli między innemi wojewoda Iwowski 

Gołuchowski, dowódca OK. gen. Popo 

wicz, komisarz rządu prof. Nadolski, 

zarząd i dyrekcja Targów Wschodnich 

w komplecie, przedstawiciel Izby prze 

mysłowo - Handlowej sen. Szarski, kon 

sulowie państw obcych, reprezentanci 

instytucyj zrzeszeń kupieckich, liczni 

przedstawiciele świata finansowego, 
gospodarczego oraz handlowego: oraz 

publiczność. Z gości zagranicznych zja 

wili się bawiący we Lwowie parlamen 

tarzyści francuscy z deputowanym Lo 

cquin na czele, poseł japoński w War- 

szawie Macushi z otoczeniem, prezes 

misji handlowej ZSSR Popow. Wkrótce 

po godz. 12 przybył min. przemysłu i 

handlu inż. Kwiatkowski wraz z otocze 

niem. P. ministra powitali u wejścia 

przedstawiciele zarządu i dyrekcji Tar- 

gów Wschodnich, poczem rozpoczęła 

się właściwa uroczystość otwarcia tar- 

gów. : 

Pierwszy przemawiał w imieniu mia 

sta i zarządu Targów komisarza rządu 

prot. Nadolski, który zaznaczył, że w 

bieżącym roku akcja przygotowawcza 
Targów rozpoczęła się wśród wyjątko- 

wo ciężkich warunków. Zaciążyły na 

niej nietylko trudności ogólnej sytuacji 

gospodarczej, ale przysłoniła je od 

pierwszej chwili powszechna Wystawa 

poznańska. Przemówienie swoje zakoń- 

czył prot. Nadolski okrzykiem na cześć 

Prezydenta Rzeczypospolitej, który to 

okrzyk powtórzyli obecni trzykrotnie z 

"entuzjazmem Następnie przemawiał pre 
zes lzby Przemysłowo - Handlowej 

Szarski, zwracając się w końcu z powi 

taniem w jezyku francuskim do parla- 

mentarzystów francuskich oraz w języ- 

ku angielskim do delegacji japońskiej. 

Wreszcie wygłosił przemówienie, . mi 

nister przemysłu i handlu inż. Kwiacko- 
wski, poczem przeciął symboliczna 

wstęgę i IX Targi Wschodnie zostały 
otwarte. 

TAJEMNICZY POŻAR W PRZECHO- 
WALNI BAGAŻOWEJ NA DWORCU 

KOLEJOWYM. 
LWÓW. 7.9. (PAT). Dziś o godz. 

16 w przechowalni bagażowej na dwor 
cu głównym wybuchł pożar z niewia- 
domej przyczyny, który objął część 
przechowalni i wyrządził znaczne szko 
dy. Straż ogniowa ogień niebawem zli- 
kwidowała. Ogień strawił około 25 pa- 
kunków. W sprawie pożaru władze ko- 
lejowe i organa policji państwowej 
przeprowadziły dochodzenie. Najpra- 
wdopodobniejszą przyczyną zdaje się 
być nieostrożność obsługi: 

FATALNE UDERZENIE SAMOCHO- 
DÓW URZĘDOWYCH. 

+ _ LWÓW. 7.9. (PAT)..Dziś o godz. 
9 rano na ulicy Podjazdowej przed głó- 
wnym dworcem obok urzędu celnego 
samochód, w którym jechali dyrektor 
inż. Gończakowski i sekretarz komisa- 
rza rządu m. Lwowa Adamowicz, skut- 
kiem niewłaściwego manewru zderzył 
się z automobilem, którym jechał staro- 
sta grodzki Klotz. Skutkiem zderzenia 
oba samochody zostały silnie uszko- 
dzone, a podróżniki odnieśli poważne 
obrażenia. Starosta grodzki Klotz i se- 
kretarz Adamowicz mimo kontuzji po 
opatrunku brali nadal udział w uroczy- 
stościach związanych z oficjalnem ot- 
warciem Targów Wschodnich. Nato- 
miast inż. Gończakowskiego musiano 
pozostawić po opatrunku na opiece do- 
mowej, gdyż oprócz obrażeń zewnętrz- 
nych, stwierdzono u niego wstrząs 

1n6zgu. M 

„PRZEDWCZESNY WYBUCH BOMBY 
PRZEZNACZONEJ PRZEZ TERORY- 
STÓW DLA MINISTRA KWIATKOW- 

SKIEGO. 
LWÓW. 7.9. (PAT). Dziś około 

godz. 14 na trotuarze przy ulicy Ponia- 
towskiego przechodnie zaskoczeni z0- 
stali wybuchem jakiegoś przedmiotu w 
rękach młodego człowieka. Sprawcą 

wybuchu okazał się eksternista gi- 
mnazjalny Michał Tereszczuk, który w 
momencie wybuchu zdołał jeszcze u- 
puścić trzymany w ręku pakiet na zie” 
„mię i dzięki temu uległ tylko lekkiej 
kontuzji oraz poparzeniu. Policja przy 
trzymała Tereszczuka celem wyjaśnie- 
nia sprawy zwłaszcza, że w tym mo- 
mencie przejeżdżały samochody z min. 
Kwiatkowskim i wojewodą Gołuchow- 
skim, którzy wracal* z uroczystości 0- 
twarcia Targów Wschodnich, co zro- 

2 odniemeniem de domu lub z 
poaztową 4 zł. zagranicę 7 zł, Monte czekowe P.K.O. 

60253. W. sprzedały detal. cena pojedyńczego Kr, 20 gr. 

  

WILNO Niedziela 6 września 1323 7. 
Wilno. Redakcja i Administracja ul. Ad. Mickiewicza 4, otwaria od 8 śo A. Teleiony: režnkcj 17-82, administacj 220, drekarnj 60% 

sią 

   

Ūpikla sożńcya miszczosa rzczańtony" 
Medakeja rąkepizów ziezamowionywh nię zwraca. Adwiztutacja 

da zwigiędaia zastrzeżch aa da razmieszązania tg!cazeń, 

Duisiejszy nomer zawiera Dodatek Łowiecki 

BARANOWICZE -- ul. Szeptyckiego — A Łaszuk, 
BIENIAKONIE — Buiet kolejowy. 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot. 
DĄBROWICA (Poiesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. 
DUKSZTY — Bufet kolejowy 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa, W. Włodzimierow. 
(RÓDNO —- Księgarnia T-wa „Ruch“. 
RORODZIEJ — Dworzec kolejowy — K. Smarzyński. 
TWIENIEC — Skiep tytoniowy S. Zwierzyński, 
KLECK — Silep „Jednošė“. 
LIGA — ul. Suwalska 13, S, Matecki. 
ROŁGDECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch”, 

  

w. 

CENY OGŁOSZER: wiersz milimetrowy fednozzpalto 
azdesłane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa milimetr 50 gr. W N-rach 

  

ODBĘDZIE SIĘ 16-60 WRZEŚNIA. 
WARSZAWA. 7.9. (tel. wł. „Słowa*) Zapowiedziana przez premjera 

bm. o godzinie 21 m. 30 nieznany sprawca rzucił bombę © dużej mocy wybu- Switalskiego konferencja z przedstawicielami klubów sejmowych odbędzie się 

chowej do wnętrza budynku Dyrekcji Targów Wschodnich na placu Targów V dniu 16-ga września. Inicjatywa rządu budzi nadal w kołach politycznych 

Wschodnich. Bomba eksplodując zdemołowała wewnętrzne wządzenie budyn- 

ku i ciężko raniła urzędniczkę Targów Wschodnich Marję Strejtównę, którą 

pogotowie odwiozło na stację ratunkową. Znajdujący się w budyriku kontroler 

Romanoswki został lekkó kontuzjowany. 

obławy policyjnej korzystając z ciemności i gęstych zarośli wpobliżu budynku 

zdołał zbiec. Sledztwo w toku. 

ECHA STOLICY 

Wyjazd Marszałka Pilsudskiego 
do Rumnnji 

W ciągu bieżącego tygodnia będzie osta - 

tecznie ustalona data wyjazdu Marszałka 

Piłsudskiego do Rumunii. Wyjazd ten odło- 

zony z pierwszych dni sierpnią z powodu 

zbyt wielkicn upałów nastąpić ma między 

15 a 20 września. 
Pan Marszałek będzie gościem d-ra 

Skupiewskiego i zamieszka — jak w roku 

ubiegłym - w jego willi pod Targowiste. 

Wizyta Marszałka Piłsudskiego, zgo- 

dnie z jego życzeniami, nie będzie miała 

zupełnie charakteru urzędowego. Poza mie- 

sięcznym pobytem pod Taryowiste projekto 

wana jest jedynie trzydniowa gościna Mar- 

szałka Polski u królowej Marjj w  Sinaia 

oraz kilka wycieczek w stronę Prahowy i 
Ardealu. 

Do Rumunji Paa Marszałek ma przy- 

być w towarzystwie jednego ze swoich ad- 

jutantów. 

Wyjazd min. Boernera na uro- 
czystość odsłonięcia pomnika po- 

ległych pod Ponarami 
WARSZAWA, 7 9. Pat, Dnia 7 bm. mi- 

nister voczt i ielegrafów inž lgnacy Boe- 
ner w towarzystwie naczelnika wydziału 
wojskowego M-stwa majora dyplomowane- 
go Rcmera i sekretsrza osobistego wyje- 
chał nu uroczystość odsłon ęcia pomnika 
czci poległych pod Ponarami. 

Sprosfowanie fałszywej wiado- 
mości. 

WARSZAWA, 7 9. Pat. Podana w gaze- 
cie „Danziger Allgemeine Zeitung“ z dnia 
31 sierpnia wiadomość o rzekomej epidemii 
duru plamistego w Warszawie jest niezgoa- 
na z prawdą. Ministerstwo Spraw Wewnętrz- 
nych Rzeczypospolitej Polskiej wyjaśnia, że 
w Wzrszawie niema ani jednego wypadku 
duru plamistego. 

Wisika kradzież w urzędzie poez- 
towym w Zakopanem 

ZĄKOPANE, 7 9. Pat. W piątek 6 
bm dokonano włamania dz tutejszego 
urzędu pocztowego. Włamywacze ro - 
pruli kasę żelazną i zabrali z jej wnę- 
trza 65 tysięcy złotych. Skrzynka z bilo- 
nem, w której była 20 tysięcy złotych 
pozostała na biurku, 

Zjazd lekarzy w Poznaniu 
POZNAŃ, 7 9. Pat. Dziś przed połu- 

dniem w gmachu uniwersytetu poznańskie- 
go rozpoczęły się obrady 7 zjazdu lekarzy 
i działączy sanitarnych miast. W zjeździe 
bierze udział około 106 osób ze wszystkich 
SOL Rzeczypospolitej. Zjazd potrwa trzy 

ni. 

Oficerowie hiszpańscy w Gdyni 

W dniu 6 bm. po zwiedzeniu 
PWK. przybędą do Gdyni w charak- 
terze nieoficjalnym oficerowie armji 
hiszpańskiej pułk. Ungrija, maj. Barro 
i por. Witt. 

Goście hiszpańscy zwiedzą port 
wojenny i handlowy, poczem tego sa- 
mego dnia odjadą do Warszawy. 

Lofntk Klisz przybył z Medjo- 
łanu do Warszawy 

WARSZAWA, 6. 9. Pat. Dnia 4 
b. m. przybył do Warszawy z Med- 
jolanu przez Kraków samolotem Fok- 
kera linji lotniczej „Lot'* znany lot- 
nik polski Klisz. 

Hołd pamięci generała Józeia 
Sowiūskizga 

WARSZŚWA, 6 9. Pat. Dziś o godz. 
10.40 odbyło się w kościołku na Woli z 
okazji 98 rocznicy bohaterskiej śmierci ge- 
nerała Józefa Sowińskiego. O godz. 17 od- 
była się ku czci generała Sowińskiezo uro- 
czysta akademja w sali rady miejskiej na 
której obecni byli przedstawiciele władz, 
delegaci organizacyj oraz publiczność. 

dziło podejrzenie, że Tereszczuk mógł 
mieć zamiar urządzenia jakiejś demon- 
stracji przy pomocy materjałów wybu- 
chowych, znajduących się w pakiecie. 

Wypadek powyższy wywołał na mie- 

ście zrozumiałe zainteresowanie. 

stolicy duże zainteresowanie, Pomału wyjasnia się, że przedstawiciele wszyst 
kich klubów sejmowych wezmą w niej udział, nawet endecja, która dotych- 
czas najwięcej się dąsała. 

Zwraca uwagę fakt, że Żydzi i Niemcy otrzymali zaproszenia na kon 
Sprawca mimo natychmiastowej ierencję podczas gdy Ukraińcy i Białorusini tych zaproszeń nie otrzymali. 

Szerokie ramy konferencji, wobec zaproszenia tak znacznej ilości stron- 
iictw uważane są w kołach sejmowych za zapowiedź, iż przemówienie Mar- 
szałka Piłsudskiego nie będzie zawierało charakterystyki sejmu a będzie do- 
tyczyło sprawy ulepszenia techniki budżetowej, 

Z braku tematu płotki o rekonstrukcji gabiuetu 

WARSZAWA. 7.9. (tel. wł. „Słowa*). Zapowiedziana konferencja jest 
jedynem poważnem tematem, który omawiany jest obecnie w kołach politycz- 
nych stolicy. Obok jednak przypuszczeń i domysłów dotyczących tej sprawy 

ь 5 i jn. Kursować zaczęły ostatniemi dniami pogłoski na temat zmian personalnych w 
Wielka Dnizą L wschodni. h DOWIA- gabinecie. Należy zaznaczyć, że az sio wersje o R aa Swi- 

tath Lily talskiego, lub objęciu przez ministra Matuszewskiego nowych resortów, czy 
też o wejściu w skład gabinetu gen. . Sosnowskiego i t. p. są pozbawione 

O wielkiej burzy, jaka przeszła podstaw. 

2 2А KORDONÓW 

    
2-go b. m. wieczorem we wschodniej 
części Litwy, a o której pokrótce : 
wspomnielišmy, podają następujące u 

meu Dookoia aresztowania Pleczkajtisa Burzs przeszła w pow. Jezioro” 

skim, Uciańskim i Rakiszkowskim, i BERLIN. 7.9. (PAT). „VORWAERTS“ DONOSI Z KOWNA ŻE RZĄD LITEWSKI 
chociaż trwała zaledwie kilka godzin, wą ZAMIAR ZAŻĄDAĆ WYDANIA PLECZKAJTISA. DZIENNIK DONOSI DALE] KA- 
wyrządziła olbrzymie szkody. TEGORYCZNIE, żE WYDANIE PLECZKAJTISA LITWIE PRZEZ RZĄD RZESZY JEST 

W pow. jezioroskim burza TO:po- wwykŁUCZONE, ALBOWIEM JEST ON PRZESTĘPCĄ POLITYCZNYM | TWIERDZE- 
częła się o godz. 6 wiecz. i trwała Nią LITEWSKIE PRÓBUJĄCE PRZEDSTAWIĆ PLCZKAJTISA JAKO PRZESTĘPCĘ 
do 11 w nocy. KRYMINALNEGO SĄ — JAK OŚWIADCZA „VORWAERTS* — POPROSTU GROTE- 

Na skutek uderzenia piorunu Z0: syOWE. WYDANIE PLECZKAJTISA LITWIE RÓWNAŁOBY SIĘ WYDANIU GO W 
staa zabita mieszkanka wsi Prejwi- Recz KĄTA. RZĄD RZESZY NIE MOŻE UCZYNIĆ TEGO. SYTUACJA PRAWNA JEST 
szki gm. Sołockiej Cecylja Walekiso- rego RODZAJU — KOŃCZY DZIENNIK, ŻE RZĄD LITEWSKI LEPIEJBY ZROBIŁ, 
s i ais i i |NIE ZGŁASZAJĄC TAKIEGO WNIOSKU, GDYŻ DOPROWADZIĆBY ON TYLKO 

chlewy z bydłem i inwentarzem. W KOBE DO CO RO AZ R 
Dusiatach piorun spalił dom miesz. _ PLECZKAJTIS NIE BYŁ PRZYWÓDCĄ EMIGRANTÓW LITEWSKICH 

aria T i „BOERSEN COURRIER“ DONOSI, ZE PLECZKAĮTIS ODDAWNA JUŻ PRZESTAŁ 
również od uderzenia pioruna wy- PYĆ PRZYWÓDCĄ EMIGRANTÓW LITEWSKICH NA WILEŃSZCZYŹNIE. DZIENNIK 
nikły liczne pożary. W „Dusiatach PODKREŚLA, ŻE LIST ZNALEZIONY PRZY PLECZKAJTISIE ODEGRAŁ DUŻA ROLĘ, 
podczas burzy wypadł obity grad. KOMPROMITUJĄC SOCJALISTÓW LITEWSKICH Z CZASÓW OSTATNICH ARE- 
Jezioroski powiat ucierpiał bardziej PZTOWAŃ NA WIOSNĘ, PRZEPROWADZONYCH PRZEZ WŁADZE LITEWSKIE 
od innych — szkody wyrządzohe WŚRÓD SOCJALISTÓW. DZIENNIK PRZYTACZA, ŻE W ZWIĄZKU Z TEM POWSTA: 
podczas burzy Obliczają na 150 tys. LY WÓWCZAS POGŁOSKI, ŻE PLECZKAJTIS JEST AGENTEM I PROWOKATOREM 

lit. Ze spalonych budynków ubezpie- RZĄDU WOLDEMARASA I ŻE DOSTARCZAĆ MIAŁ RZĄDOWI MATERJAŁU DO 

czone tylko były budowie w Du. PRZEŚLADOWANIA SOCJALISTÓW LITEWSKICH. DZIENNIK PODKREŚLA ŻE SPRA- 

siatach. A PLEGZKAJTIS ©D TEGO CZASU BYŁ BOJKOTOWANY TAK.W. a ZDANIEM PISMA — 
6 sd zę Šaka Tuo Ba. ŻE W KOWNIE PRZYPUSZCZAJĄ, Iż AMBITNY AWANTURNIK, PRZEZ JAKIŚ 
zabił 3 ludzi, spalił w różnych miejs. ROZPACZLIWY CZYN SKIEROWANY PRZECIWKE RZĄDOWI ILTEWSKIEMU, ZNO- 
cach 2 domy mieszkalne, 4 stodoły WU CHCIAŁ WYPŁYNĄĆ NA POWIERZCHNIĘ. 

palto © * п‘] ża T SZCZEGOLY ARESZTOWANIA PLECZKAJTISA. 
wsi Gustajkiszki gm. Linkmiań skiej > BR Św OR podają A saa iepalące. GEY iż 
spłonęła na skutek uderzenia piorunu | Ai res arai io Ka aa sai Aa ONE 
stódob św płomieniach kt 6rej zginął kohen w okręgu stałupiańskim, zauważyli sześciu podejrzanych a 

tychmiast zawiadomili najbliższy posterunek policyjny, który dokonał 
jej właściciel  Gajżutiss W pow. wszystkich sześciu osób. Kierownik aresztowanej grupy początkowo odmawiał swego 
Uciańskim straty obliczają — па 40 nazwiska i oświadczył, że posiada on rodzinę w Niemczech, którą pragnął odwiedzić. 
tys. lit Pozostali mówili, iż zamierzają emigrować do Argentyny. U t ych znaleziono 2 

zd A y, 6 rewołwerów, 6 ręcznych granatów i wielką ilość naboi. Przy ь karabin, prększukiwaniu 
Wreszcie mniejsza burza szalała okolic w miejscowości, w której dokonanp aresztowania, policja znałazła jeszcze ukryty 

również w pow. Rakiszkowskim. Tu- w krzakach koszyk z ciężkiemi bombami. Początkowo policja podejrzewała, że areszto. 
taj od uderzenia pioruna zostali zabi- wani są członkami szajki bandyckiej, gdy jednak ustalono, że aresztowani przybyli do 
ci: Wiktor Wolewicz, Piotr Gastunas Niemiec nie przez litewską, lecz przez polską granicę, znajdującą się o 20 kim. areszto- 

wani wyjawiłli swe nazwiska. Pleczkajtis i jego towarzysze wzdłuż linji kolejo- 
i Franciszek Gawenas. W wielu rviej- wej Królewiec — Ejdkuny, co nasunęło. władzom politycznym że ciężkie 
scach powiatu piorun spalił liczne za- bomby przeznkcypne były dła zamachu na ppciąg, którym y Woldemaras z Ge- 
budowania gospodarstwa ze zbożem, newy do Kowna. Pleczkajtis i jego towarzysze będą oddani pod sąd niemiecki, jako o- 

ii o nie ustawy o materjałach wybuchowych. Według opinji pism krółewiec- PZ i RE 48 kich Pleczkajtis nie może być wydany Litwie ze względu na swój wyraźny charakter po- 
pow. Ka szkowsk m burza ZE!- gtyczny, aczkolwiek podkreślają jednocześnie gazety niemieckie, że Płeczkajtis zawsze 

wała druty telefoniczne, wywróciła był podejrzanym induwiduum tak w stosunkach politycznych, jak i prywatnych. Gazety 

słupy i drzewa. przypominają, że Pleczkajtis jeszcze nadługo przed tem, zanim Woldemaras zajął sta- 

Dokładnej sumy, na jaką wyrzą- nowisko premiera, był jakoby agentem policji tajnej i informował policję o swych to. 
warzyszach partyjnych. 

A niepodobna pezy/LTATY BADANIA PLECZKAJTISA TRZYMANE SĄ W TAJEMNICY. 
KOWNO. 7.9. (PAT). Z Królewca donoszą, że rezultaty badania RE 

kajtisa utrzymywane są w tajemnicy. Większość aresztowanych emigrowała 

Voldemaras darował laip red. Gtdpo- z Litwy E doi Taty. Maco Bób nie wyjańckien Pleczkajtis žą- 

wiodz. „Rytas“. da wypuszczenia go za kaucją na wolność. Władze żądaniu temu jednak od- 
ARJ mawiają. Akta badania przekazane zostały prokuratowi w Wystruciu (Inter- 

KOWNO, 7 9. Pat. Przed niedawnym burg) który ma jakoby w pierwszym rzędzie wyjaśnć w jak spos ób Pleczkaj- 

„Rytas“ popie) O grin tis nierozporządzający znacznemi środkami finansowemi, był tak wspaniale 
z zamianą na ltów grzywny za to, że UZbrojony i kto jest jego protektorem. 

gazeta nie ząpełniła skreślonego przez cen- 
zurę miejsca, pozostawiając "je! białem. Kowno chce potraktować Pieczkajtisa jako przestępcę 
Obecnie, na skutek złożonej przez redakcję 
rośby. kara została darowana przez prem- kryminalnego. 

ia Woldemarasa. Ё у KOWNO, 7. 9. PAT. Wiadomości o aresztowaniu Pleczkajtisa wy- 

wołały w Kownie sensację. Wiadomości a Bi že nawet 

4 ministerst spraw zagranicznych było niemi zaskoczone. 

Treść sowiecka eatońykiego układa : W Kownie SE rę duże znaczenie okoliczności znalezienia przy are- 

tandlowego sztowanym wielkiej ilości broni. : A 

Z:Rewledodósznć owiec, Ogólnie uważają, że Pleczkajtis zamierzał £dokonać zamachu na 
ewla donoszą: „Izwiestija“ pc- Wal й 

dają treść niedawno ratyfikowanego według wszelkiego prawdopodobieństwa, ministerstwo spraw  zagra- 
układu handlowego między ZSRR. a nicznych źądać będzie wydania Pleczkajtisa pod pretekstem, że jest on 
Estonją. Układ składa się z 24 arty- przestępcą nie politycznym, lecz kryminalnym. 
kułów. Pierwsze 12 artykułów są po: 
& i EAT TO ROEE AORTY IKT IT ASN TSS 
šwigcone prawom obywateli i osób 

prawnych. Pozostałe artykuły dotyczą Narmi zwyci żony DrZzeZ Pofkiewicza 
banule 1: podróży: morskiej. WIELKI e: MISTRZA POŁSKI. 

i ui WARSZAWA. 7.9. (PAT). Dziś na wielkich zawodach lekkontietycz- 
В! łotewski udzieli Swej ZQOdJ MA nych w; biegu na 3.000. m. mistrz Polski Stanisław Petkiewicz pobił Nurmiego 

nomiūatjo Świderskiego Da posła $SR ©, 1 metr w czasie 8 min. 51,6 sek. Czas względnie słaby spowodowany wiel- 
ё Ė kiem 

w. Rydze 
zinmem, silrym wiatrem i ciężką bieżnią po deszczu. 

SZCZEGÓŁY SENSACYJNEGO BIEGU. 

. 1.9. Pat. dł ski WARSZAWA. 7.9. (PAT). W sobotę odbył się pierwszy bieg międzyna 

8 ski u A rodowy w zawodach lekkoatletycznych, zorganizowanych w Warszawie przez 

prezesa Gławiskustwa Świderskiego PZLA. 
na stanowisko posła sowieckiego w kiewicza nad słynnyn 

Wielką sensacją zawodów było zwycięstwo rekordzisty polskiego Pet- 

n mistrzem olimpijskim Nurmi. A „o 

Rydze, wobec przeniesienia posła do- lepszy finisch na 100 mt. przed taśmą wysunął się na czoło i w bardzo ostrej 

Sanioweki | Lorenca RA ać Ssta- SD zdołał wyprzedzić Nurmiego o 1 mtr. Osiągnięty przez Petkiewicza czas 

nowisko. Lorenc jakoby ma potem 8 min. 51,6 siekundy świadczy o trudnych warunkach biegu (bardzo silny 

porzucić służbę dyplomatyczną i o- wiatr i zimny, ciężka bieżnia) oraz o niezbyt dobrej formie Nurmiego, który 

trzymuje nominację w jednej z gospo- nie startował już przez czas dłuższy, Czas nie 0.6 AZ. 

] i . kordu polskiego. Wyniki zawodów: pierwszy, jewicz — DA, @ 

OE i у 52 sek. po bardzo ostrej walce. kiej. : drugi Nurmi 8 min. 

PRZEDSTAWICIELSTWA 
NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa, Księgarnia Jazwiuskicga. 
NOWOGRÓDEK — kiosk St. Michalskiego. 
N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch”. 
OSZMIANA — Księgarnia spółdz. Naucz. 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski. 
POSTAWY — Księgarnia Pol. Macierzy Szkolnej. 
STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch*. 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. 
WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24 F. juczewsha 

ZAWA — T-wo Księg. Kol. „Ruch“. 
WOŁKOWYSK — Księgarnia T-wa „Ruch“. 

Rynek 9, N. Tarasiejski. 

wy na sironie 2-ej i 3eį 40 gr. Za tekstem 15 groszy. Komunikaty oraz 
ы swiątecznych oraz z prowincji o 25 proc drożej. 

Biagraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenia cytrowe i tabelaryczne o 50 proc. drożej. Administracj. nie przyjmuje zastrzeżeń co do 
miejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie. Ża dostarczenie numeru dowodowego 20 groszy. 

Bomby na Targach Wschodnich  |opferencja Rządu z Klubami Sejmowemi 
Straszna eksplozja bomby w budynku dyrekcji Targów Wsthodaich 
LWÓW. 7.9. (PAT). Lwowski starosta grodzki komunikuje: W dniu 7 

Marszałek Sejmu p. Daszyński po- 
za konferencjami, jakie odbył z prze- 
wodaiczącymi klubów sejmowych co 
d.» ich udziaiu w konierencji, iaką p. 
premjer Świtalski ma zamiar zwołać 
ala omówienia procedury obrad bud: 
żetowych, wystosował analogiczne za- 
pytanie do nieobecnych w Warszawie 
przewodniczących klubów w drodze 
telegraficznej. Poza stronnictwamiPPS, 
Wyzwcienie, Stronnictwo Chłopskie, 
Klub Narodowy, Chrześcijańska  de- 
mokracja, Piast, które zostały powia- 
domione już o zamiarze rządu  tele- 
graficznie o swój udział zostali zapy- 
tani pp. Roguszczak (NPR. prawica, 
Ciszak (NPR. lewica), Nevman  (Zj. 
Niem.) i Wygodzki (Koło Żyd.) Pos. 
Ciszak oświadczył już, że udział w 
konierencji weźmie. Przedstawiciele 
innych stronnictw dadzą odpowiedź 
w ciągu następnego tygodnia. Konie- 
rencja p. premjera Šwitalsklego ma 
się odbyć w poniedziałek, 16 wrześ- 
nia. 

* 

Marsz Sejmu Daszyński odbył w 
dniu wczorajszym konierencję z pre- 
zesem Klubu Narodowego, posłem 
prot. Romanem Rybarskim, który 
specjalnie w tym celu powrócił wczo- 
raj do Warszawy. P. Marszałek omó- 
wił z posłem barskim wysunięty 
przez przemiera Świtalskiego projekt 
narad przy udziale p. Marsz. Piłsud- 
skłego. Klub Narodowy omówi spra- 
wę zajęcia stanowiska w projektowa- 
nej konferencji na posiedzeniu prezy- 
djum dnia 11 bm. 

* 

W kołach politycznych utrzymują, 
że miejscem zapowiedzianej konieren- 
cji przywódców stronnictw sejmowych 
i rządu będzie prezydjum rady mi: 
nistrów. ‚ 

W kołach parlamentarnych zwra- 
cają uwage, że marszałek Daszyński 
nie konierował i nie interpelował te- 
legraficznie przedstawicieli klubu ukra- 
ińskiego. 

* 

W sferach sanacyjnych  zapewnia- 
ją uporczywie, że konierencja z u- 
działem „p. marszałka Piłsudskiego o- 
bejmie jedynie zagadnienia budżetowe, 
że nie będzie tam żadnych momen- 
tów drastycznych, lecz praktyczne 
propozycje w Sprawie skrócenia pro- 
cedury uchwalenia budżetu i odpo- 
wiednich zmian regulaminu sejmu i 
senatu. 

% 

Poseł Wygodzki otrzymał zapro- 
szenie jako prezes Koła Żyd. omył- 
kowo. Kaicelarja sejmowa nie po- 
siadała bowiem informacji, że preze- 
sem Koła jest p. poseł Gruenbaum. 
Koło Żydowskie wyśle, oczywiście, 
swego przedstawiciela na końierencję. 

S RE WOTA 

Rząd polski godnie uczei pamięć 
gen. Pulaskiego 

WARSZAWA. 7.9. Pat. Przed pa- 
ru tygodniami komitet amerykański 
obchodu 150-lecia śmierci gen. Puła- 
skiego zwrócił się do Pana Prezyden- 
ta Rzeczypospolitej Polskiej dr. Igna- 
cego Mościckiego i Pana Marszałka 
Józefa Piłsudskiego oraz rządu Rze- 
czypospolitej z zaproszeniem do wzię- 
cia udziału w uroczystościach amery- 
kańskich. Pan Prezydent oraz rząd 
Rzeczypospolitej Polskiej, pragnąc 
podkreślić swe poważne zainteresowa- 
nie obchodem ku czci Pułaskiego, któ- 
ry był jednocześnie bohaterem  naro- 
dowym Polski i Stanów  Zjednoczo- 
nych, postanowił mianować na czas 
uroczystości amerykańskich posła 
nadzwyczajnego i ministra pełnomoc- 
nego w Waszyngtonie p. Tytusa Fili- 
powicza ambasadorem  Rzeczypospo- 
litej. P, Marszałek Piłsudski wyzna- 
czył jednocześnie delegację wojskową 
w składzie dowódcy brygady pułkow- 
nika dyplomowanego Sergjusza Za- 
horskiego, ppłk. 1 p. szwoleżerów 
Piotra Głogowskiego i por. Zarychty, 
którzy otrzymal polecenie reprezento- 
wania podczas uroczystości amery- 
kańskich p. Marszałka Piłsudskiego 
oraz armji polskiej. Jako przedstawi- 
ciel rodziny generała Kazimierza Pu- 
łaskiego na zaproszenie polskich 
czynników oiicjalnych bierze udział w 
delegacji p. min. Franciszek Pu- 
łaski. ! 

   



m
 

SŁvWO 

  

ECHA KRAJOWE 

  

NOWOGRÓDEK. 

D przyjęcie Gospodarza hisfa- 
rycznego kraju 

W życiu naszego Województwa, 
które na codzień dla oka postronne- 
go upływa dość gładko, ujawnił się 
ostry zgrzyt na tle przyjęcia przyby- 
wającego do nas Pana Prezydenta. 
Część społeczeństwa najbardziej waż- 
ka, stanowiąca rezerwuar naturalnych 
wartości krajowych, uczuła się ura- 
żoną w swoich poglądach państwo- 
wych tem tłem, które ma być nadane 
przyjęciu Dostojnego Goscia. Objek- 
tywna analiza, z usunięciem wszelkich 
partykularno-małomiasteczkowych do- 
cinków, tego nieoczekiwanego, dla 
wielu niewtajemniczonych zgrzytu, jest 
celerm mojej korespondencji. 

Dla rzetelnego krajowca, czerpią- 
cego swe soki myślowe z przeszłości 
Wielkoksiążęcej— przyjęcie Pana Pre- 
zydenta jako Gospodarza państwa 
przez jedaostkę administracyjną, jaką 
jest dzisiejsza Nowogródczyzna jest 
zadaniem wysoce drażliwem i subtel- 
nem. Trzeba odróżnić  inspekcyjny 
wojewódzki przyjazd poszczególnego 
ministra od odwiedzin Głowy Pań- 
stwa. W wypadku pierwszym górują 
szczegóły inspekcyj, w drugim — 
wszechpaństwowa  wytyczna. Jeżeli 
chodzi o tę wytyczną państwową No- 
wogródczyzny, to wypływa ona z 
wielkiej historycznej tradycji Wielko- 
książęcej, wtedy gdy dzisiejsza Nowo- 
gródczyzna—ze swego ciasnego admi- 
nistracyjnego trybu nie jest zdolna 
wykrzesać szerokiego państwowego 
gestu. Przeto zdaniem» mojem odwie- 
dziny kraju zespolonego jedną  tra- 
dycją historyczną przez Najwyższego 
Sukcesora tych tradycyj, godne ala 
mocarstwowego stanowiska Państwa, 
odbyć się mają jedynie w stolicy kra- 
u w Wiinie,a nie Nowogródku, osied- 

lu władz administracyjnych. |. 
Wypowiadam jednak tu mój po: 

gląd, którego stałe broniłem i bronię, 
nie znajdując jednak w najbliższem 
otoczeniu większości. Już sam podział 
poselskich kół regjonalnych na dwa: 
wileńskie i nowogródzkie nosi kary- 
godny, z punktu widzenia państwo- 
wego, separatyzm. A jednak ten se- 
paratyzm nie był dość energicznie w 
swcim czasie zwałczany właśnie przez 
ten zespół, który dziś jest niezadowo- 
lony ź programu przyjęć. Dla należy- 
tego załatwienia sprawy trzeba się 
wznieść na wyższe szczeble pafswo- 
wo-twórczego poglądu i objąć szersze 
horyzonty, których brak obecnemu 
prądowi centralistycznemu i demokra- 
tycznemu. Nie posiada go urzędnik 
przybyły z Kongresówki, jak również 
demokrata działacz z Kółek Rolni 
czych. Ambicje tych panów nie na- 
brały jeszcze kultury krajowej a przez 
to i państwowej. Im chodzi o wyka: 
zanie Najdostojniejszemu  Gościowi 
swych prac i trudów bez wprowadze- 
nia wpływu historycznego. Jest w tem 
dużo państwowej dziecinady: „ja sam, 
ja sam“!... 

Ludzi zaskoczonych tłem przyjęć 
Pana Prezydenta odsyłam do kores- 
pondencyj, które z Nowogródzkiego 
drukowane były w „Głosie Prawdy" 
przed paru tygodniami. Ponieważ zaś 
„Życie Nowogródzkie” korespondencje 
te pochopnie przedrukowały ku roz- 
powszechnieniu wśród społeczeństwa 
nowogródzkiego, sądzić należy, że i 
polityka wojewódzka je  aprobuje. 
Wszak tam jasno jest powiedziane, 
iż „Województwa Wschodnie, a prze- 
dewszystkiem Nowogródzkie i Pole- 
skie, gdy wchodziły w skład Rzeczy- 
pospolitej, pozbawione były zupełnie 
tego, co nazywamy społeczeństwem i 
akcją publiczną, a dalej „w tych wa- 
runkach administracja pozostawiona 
była sama sobie — na uią spadł w 
ogromnej mierze ciężar gruntowa- 
nia na tych ziemiach państwowości 
polskiej". Cóż więc dziwnego, że i 
dziś wobec przyjazdu Pana Prezyden- 
„W ogromnej mierze cięża' przyjęcia” 
spada na administrację. 

W umyśle moim, jako ziemianina, 
który oddawna w teraźniejszych prą- 
dach politycznych zgłębił brak znajo- 

mości naszej przeszłości, po przeczy- 
taniu korespondencji, którą tylko co 
przytoczyłem, powstaje pytanie: jaka 
jest więc różnica pomiędzy polityką 
stosowaną przez carskie władze i na- 
sze? I tam i tu wobec braku społecz: 
ności tryb policyjno-administracyjny... 

Złemianin. 

Sprawy nauczycielskie 
Dowiadujemy się, ze źródła miarodajnego 

że wszyscy «i nauczyciele, (czynni a nie- 
wykwalifikowani), którzy z jakichkolwiek 
bądź powodów nie składali obowiązujących 
egzaminów uzupełniających w dniach od 5 
do 12 sierpnia rb. a przez to samo w myśł 
ustawy zostali zwolnieni z posady — będą 
mogli zdawać jeszcze egzamina te w pa- 
ździerniku rb. h. 

GŁĘBOKIE. 

—. Czyżby m. Głębokie nie było stać na 
kilka jeszcze latańni elektrycznych. Z pośród 
licznych miasteczek Głębokie stolica powiatu 
dziśnieńskiego wyróżnia się naogół schłudno 
šcią i nieżle utrzymanym porządkiem naze-- 
wnątrz. 

Miasto, aczkolwiek nie dostatecznie jesz- 
cze zabrukowane oświetlone jest wśród nocy 
elektrycznością, tak iż chodzenie po niem, 
nie stwarza obawy o złamanie nogi, czy skrę 
cenie karku. 

Zważywszy to, zarówno obywatele głę. 
boccy, jak i czasowi przybysze zdumieni są 
dlaczego m. Głębokie odgradza się od no- 
szącej jego imię stacji kolejowej, odległej 
niespełna o kilometr. 

Od miasteczka do stacji prezprowadzona 
jest coprawda wybrukowana droga. Lecz dro 
ga ta w nocy nie jest oświetloną a przez to 
wieczorem niemożliwa do swobodnego 
przebycia. Na tę okoliczność zwracano już 
niejednokrotnie uwagę, zwłaszcza iż na dro- 
dze tej szczególnie w porze zimowej zanoto- 
wano szereg wypadków zamarznięcia prze 
chodniów wśród zasp śnieżnych, połamania 
wozów etc. 

Co więcej na temat postawienia na tym 
odcinku drogi latarni elektrycznych mówi się 
wiciąż i w gminie, i w starostwie. Nawet, 
jak nam komunikują sam p. starosta powia- 
towv czynił z tej racji wymówki Magistra 
towi. 

Nie do wiary, lecz niestety prawdziwe. 
Magistrat głębocki, jako pełnomocny kiero- 
winik elektrowni miejskiej nie zbankrutuje je- 
żeli zdobędzie się na kilka jeszcze latarni. 
Trudno na to trzeba się zdobyć, choćby w 
myśl zasady, że jak kogo stać na sól, to 
niech będzie i na pieprz. 

Szkoda psuć renome miastu dla tak małej 
a w istocie ważnej dla ogółu sprawy. Pamię 
tać trzeba, że Głębokie jest jednem z naj- 
ważniejszych ośrodków  administracyjnych 
w kraju — i nie może ciągle być portykula- 
rzem zabitym od świata deskami. 

Pragnęlibyśmy bardzo ażeby móc wkrót 
ce napisać, że wyżej omówiona bolączka 
Głębokiego została usunięta. Czekamy. $. 

| x mod. Talon ои 
chor. usru, nosa i gardła 

PO *RÓCIŁ 
ul. Jagiellońska 6. od 4 do 6 pp. 

Dr. Med. Władysław Szemis į 
Choroby wewnętrzne 

powrócił i wznowił prz:jęcie cho- 
rych w Lecznicy Litewskiej 

ul Wileńska 28, 'tod g. 12 do 2. 

Lekarz-Dentysta : ) 

Ch. Krasnosielski 
Wielka 21 

WZNOWIŁ PRZYJĘCIA od g. 9—2 
i Ai pół—7 i pół. 

J Bokor FEJGEIREM (Choroby Get) 
WZNOWIŁ PRZYJĘCIA 

od 8—9 i pół rano i3 5 pp. 
Szopena 6, tel. 12—27. 

Dr. D Zeldowicz 
weneryczne, skórne i moczopłciowe. 

POWRÓCIŁ. 
Mickiewicza 24, tel. 277. 

*RVDROGRROOROSEEZZRONONKAUSEDZNKA 

  

  Powana iustylucja gospodarczo: 
społoczna 

poszukuje MŁODYCH LUDZI 
z praktyką i znajomością  księ- 
gowości, skromnych wymagań 
dla samodzielnej pracy na pro- 
wincji. Zgłoszenia z życiorysem 
pod „Koopera:ja“ do _ Biura 
Reklamowego Stefana Grabow- 

skiego Garbarska 1. 

NA NOWEJ ZIEMI 
Do Parūny. 

Okrętami przybrzeżnemi linij bra- 
zylijskich jedzie się z Rio łub z Santos 
do miejscowości przybrzeżnych połud- 
niowej Brazylji aż do Rio Grande de 
S$... i Porto Alegri. Okręty pół towa- 
rowe, pół osobowe mają wyłączne pra: 
wo żeglugi przybrzeżnej. Dlatego też 
chcąc jechać na pokładzie nie ma się 
do dyspozycji okrętów europejskich a 
trzeba brać statki Lloyd Brasiliero, al- 
bo Comp. de Nadeqacao Costeira, lub 
też Lloyd National. 

Największemi okrętami rozporzą” 
dza Llayd Brasiliero. Podróż niemi 
jednak nie należy do rozkoszy — brud, 
nieład, nieregularność, kabiny źle wen- 
tylowane. Wszystko to jednak w Bra- 
zylji znosi się łatwo, tyle wrażeń pięk- 
na daje turyście tamtejsza przyroda. 
Na pokładzie od Santos pierwszy port 
do którego zawijają okręty przybrzeż 
ne jest Paranagna. 

Na końcu wydłużonej zatoki, oto- 
czonej kopiastemi i falistemi górami, 

pokrytemi dziewiczym lasem leży małe 
ńiiasteczko portowe Paranagna, które 
stanowi główńy port stanu Parana. 
Większe okręty nie przybijają do mo- 
lo z powodu mielizn, a stają w odle- 
głości mili morskiej od brzegu wpro- 
wadzane do zatoki przez pilota, któ- 
ry po 2 godzinach oczekiwania przy- 
bywa na małym z pnia drzewnego 
zrobionym kajaku poruszanym wiosła 
mi. 

Wylądowywaniu pasażerów stano- 
wi w swoim rodzaju curiosum. Po go- 
dzinnem staniu w porcie, nareszcie 
wsadzają pasażerów do dużych ł odzi 
motorowych, ale zamiast odwozić do 
portu, przeprowadzają łódź na drugą 
stronę okrętu i lewarami okrętowemi 
przeładowują nad głowami pasażerów 
zgniecionych w jednym rogu łodzi, za- 
wieszone na bloku lewarowym, związa 
ne sznurami paki i kufry. Po dwuch ga 
dzinach takiej roboty trzymanie nie 
tyle miecza Damoklesa ile skrzyń to- 
warowych nad głowami pasażerów, po 
wielokrotnych propozycjach pod adre- 
sem zniecierpliwionych pasażerów ze 

X Zgromadzenie Ligi Narodów 
WYBÓR POLSKI DO RADY LIGI JEST ZAPEWNIONY. 

BERLIN. 7.9. (PAT). Koresp ondent genewski „Vossische Ztg“ ošwiad 
cza w dziesiejszej swej depeszy, że wybór Polski do Rady Ligi Narodów jast 
tak jakby zapewniony. Korespondent oświadcza, że nawet te delegacje, któ- 
re nie są bezwarunkowymi przyjaciółmi polityki polskiej nie będą przeszka 
dzać ponownemu obiorowi Polski. Również i koła niemieckie — jak twerdzi 
korespondent — są zdania, że współpraca polsko - niemiecka w Radzie nie- 
tylko nie zaszkodziła stosunkom polsko - niemieckim, lecz nawet, pomimo 
wszelkich starć, do których dochodziło przy różnych okazjach, okazała się 
pożyteczną. 

INTERWENCJA SOCJALISTÓW U HENDERSONA W SPRAWIE TERORU 
s*POLITYCZNEGO W LITWIE. 

BERLIN. 7.9. (PAT). SOCJALISTYCZNY „VORWAERTS* DONOSI, żE FRANCU- 
SKA PARTJA SOCJALISTYCZNA WYSTOSOWAŁA DO MINISTRA HENDERSONA DO 
GENEWY TELEGRAM, PROSZĄC GO, JAKO BYŁEGO PREZYDENTA MIĘDZYNARO- 
DÓWKI O WYSTĄPIENIE WOBEC WOLDEMARASA Z PROTESTEM PRZECIWKO 
TRZYMANIU W WIĘZIENIU LTEWSKIEM 300 SOCJALISTÓW, Z KTÓRYCH 22 GRO- 
ZI KARA ŚMIERCI. SOCJALIŚCI FRANSUSCY PROSZĄ HENDERSONA, BY ZAŻĄDAŁ 
ON OD WOLDEMARASA WYPUSZCZENIA UWIĘZIONYCH SOCJALISTÓW. 

Dyskusja nad klauzułą fakultatywną 

GENEWA, 7. 9. PAT. W czasie dzisiejszego posiedzenia Zgroma- 
dzenia Ligi Narodów przemawiali Venizelos Qulnones de Leon, a także 
przedstawiciele Litwy i ladyj. Grecja zgłosiła swe przystąpienie do klau- 
zuli fakultatywnej. Następne posiedzenie odbędzie się w poniedziałek przed 
południem. 

ALTO ATS AKN AT PTS KNITAS KIKOS 

Sprawa nawiązania stosunków dyplomatycznych 
MIĘDZY SOWIETAMI I ANGLJĄ. 

MOSKWA. 7.9. (PAT). W wywiadzie z przedstawicielami agencji TASS 
w sprawie oświadczenia uczynionego w Genewie przez Hendersona przedsta” 
wicielowi Reutera, Litwinow stwierdził co następuje: Poglądy rządu sowiec- 
kiego na sprawę nawiązania normalnych stosunków dyplomatycznych pomię 
dzy Anglją a Sowietami są zupełnie jasne i dobrze znane. Punkt widzenia rzą- 
du sowieckiego został jasno sprecyzowany w oświadczeniu uczynionem w dn. 
5 kwietnia rb. z polecenia rządu sowieckiego przez Piatakowa delegacji prze- 
mysłowej angielskiej która przybyła do Rosji. Było to za czasów rządów kon- 
serwatywnych. Pogląd nasz znałazł wyraz także. w nocie rządu sowieckiego 
z dnia 23 lipca rb., daręczonej rządowi Wielkiej Brytanji przez charge d'affa- 
ires poselstwa norweskiego w Moskwie. W nocie tej rząd sowiecki stwierdza, 
że jest gotów rozpatrzeć procedurę rozkowań, dotyczących kwestyj spornych, 
istniejących pomiędzy obu państwami. Rokowania te powinny mieć miejsce 
dopiero po integralnem nawiązaniu ponownem normalnych stosunków dyplo- 
matycznych. Jeżeli oświadczenie Hendersona ma być rozumiane w ten sposób, 
że pragnie on spotkać się znowu z przedstawicielem rządu sowieckiego dla 
rozpatrzenia jedynie procedury obejmującej sprawy tormalne i porządek dzien 
ny rokowań, rząd sowiecki nie ma nic przeciwka temu .i jest gotów poczynić 
stosowne krok i gdy tylko rząd angielski udzieli mu informacyj co do miejsca 
i czasu rokowań proceduralnych. 

sensacyjny list b, genaralissimusa bułgarskiego 
do rządu jugosłowiańskiego 

Gen. Zekow odda życie,o ile sąd jugosłowiański udowod- 
ni mu wydanie rozkazu wymordowania w czasie wojny 

! iuteligencji serbskiej 

WIEDEŃ, 7. 9. PAT. Prasa tutejsza donosi z Sofji, że gen. Zekow, 

generalissimus bułgarski w czasie (wojay Światowej, ogłasza w dzienniku 

  

  

„Zora” list otwarty pod adresem rządu jugosłowiańskiego, w którym  za- 

powiada, że stawi się do dyspozycji sądów .jugosłowiańskich i da się 

skazać na Śmierć, jeżeli będzie mu udowodnione, że jw czasie wojny wy 

dał rozkaz wytępienia inteligencji serbskiej, 

zamordowany w poselstwie węgierskiem w 
Wiedniu 

WIEDEŃ, 1, 9. PAT. Dziś w południe dokonano zamachu rewolwe- 
rowego na szefa prasowego poselstwa węgierskiego Zieglera. Emigrant 
węgierski Chałupny, zamieszkały w Wiedniu, zgłosił się do Zieglera z 
prośbą o interwencję paszportową, a gdy Ziegler odmówił, strzelił do 
niego tczy razy, raniąc go lekko w okolicę biodra. Ziegler miał na tyle siły, 
że zdołał przytrzymać sprawcę zamachu aż do chwili jego aresztowania. 
Dzienniki wiedeńskie sądzą, że Chałupny jest umysłowo chory. 

Mir. Laskowski wiceprezesem Fidac'u 
BIAŁOGRÓD, 7. 9. PAT. Na posiedzeniu końcowem kongresu 

FIDAC'u obrany został jednogłośnie na zjednego z wiceprezesów major 
rezerwy Laskowski jeden z delegatów Związku lawalidow. 

  

  

Największy i najeleganfszy magazyn 
konfekcji męskiej i damskiej i skład futer 

P. LANCĄAR, WILNG 
ul. Wielka 56 (obok kośc. św. Kazimierza) 

Posiada na składzie wielki wybór galantarji futrzanej, 
na I pluszu najmodniejszych deseni i kolorów. 

Najnowsze modele Paryża, Wiednia | Londyn *?7 a Ep A NA MIEJSCU 
Obsługa fachowa i rzetelna | 

suk: 

Ceny umiarkowane 

UWAGA: Odwiedzanie magazynu nie obowiązuje do kupna. 

  

  

gdzieniegdzie  czerwonemi i białemi 
kwiatami, stanowi o metr od  płantu 
kolei zaporę nietylko dla żelaza i pary, 

strony funkcjonarjuszy, aby jeżeli im 
pilna udawali się wpław do lądu , sta” 
teczek w ciągu 5 czy 10 minut dobija 

  

Sklep sukienno-bławatny 

J. Baniewicza 
Wilno, Wielka 27 

poleca na sezon jesienny w wielkim wyborze : 

MATERJAŁY PALTOTOWE, 

GARNITUROWE, 

MUNDURKOWE, 
s BIELIŹNIANE 

oraz KOŁDRY ; 

CENY NISKIE 
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Wyszły z druku: 1. Tablice do oszacowania drzew Ę 
na pniu a 

wydanie drugie poprawione i uzupełnione |= 
cena 3 zł. 50. 

Są w druku: 2, Praktyczne wskazówki do osza- 
cowania lasu 

3. Tablice wielokrotnych po- 
wierzchni przekrojów 

* Wileński Oddział Związku Leśników 
Wilno, Wielka 66. 
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Liceum fondtowe Żeńskie 
S. PIETRASZKIEWICZÓWNY w Wilnie 

Żeligowskiego 1 m. 2. 
Przyjmuje zapisy kandydatek ze szkół średnich lub zakładów równorzęd- 

nych. Warunki przyjęcia: 

a) ukończenie liceum ogólnokształcącego. 
b) $ 6 *las gimnazjum (ewent. 3 kursów seminarjum), 
c) % średniej szkoły zawodowej. т 

Kurs dwuletni. Opłata miesięczna 35 zł. Szkole przysługuje prawo 
zwrotu wpisowego za dzieci funkcionarjuszy państwowych: 

8 Kancelarja otwarta codziennie od gocz 11 —2-ej. 1156 
EB UE UN US VN VB I VN VE О ЧЕ ЧЕ WEJ ©2 СО ЧЕИ ЧЕ ЧЕ ЧО ВЫ Ч Т GW WAY 

BAZYLI KARNIŁÓW 
Absolwent Moskiewskiego Konserwstorjum, prof. Państw. Konserw. 
Rumuńskiego, Dyr. Szkoły Muzycznej w Kiszyniowe, przy,echał 

obecnie na stałe do Wilna. 

Udziela lekeyj śpiewu solowego 
Postawienie głosu. Partje operowe, romansowe 

i ansambliowe. 
Przyjęcia od 101X, w poniedziałki, wtorki, kak 
czwartki, piątk i od 11—1-szeji od 4—6 SiĘ Kasztanowa 2 12 

4
.
 

  

g 772872 227 2——2 EA CZAR 5: GRA NN IR I, 

: 
| udziela MICHAŁ JÓZEFOWICZ 

% 

prof. Konserwatorjuim. 
Informacje od 1l-ej — 1 S-to Jakóbska 6—L. 

i od 4 — 5 po poł. | 
SORBAC: WERSKA 92 (TN UDE GUNRIKCI URNIKOS IKS CSS DIOD SANG WZONM 

DZIECI 5 
kilkoro intelgentnych od 4 do 7 lat poszukuję do kompletu T 

  

  

Witoldowa 8 m. I. —0 
  

0056 00000004560990040000796% 

Józef Kiodecki 
ZAMKOWA Nr. 17 (obok kościoła Św. Jana) TELEFON 928. 

Poleca po cenach bezwzględnie niskich 
FIRANKI, OBRUSY, KOŁDRY watowei pluszowe, - 
PODUSZKI, płótna bieliźniane, bieliznę damską 

i męską 
weiNhy na suknie i płaszeze 

JEDWABIE, CHODNIKI, DYWANY. 
Wielki wybór wszelkich towarów. 

00400006000704500409060080 

Popierajcie L. 0. D. D, 
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zaczyna stopniowo coraz wyraźniej po- z krynicznej wody na szerokiej piono- 
dnosić się w górę pasma Sera de Mar, ® 
wijąc się i krąžąc ku zaszczytowi Ma- 

wej skale biały spieniony wodospad, 
zwany tu ... „tajemnicą narzeczonej”. 

Lekcyj muzylii oe ai oda 1 

do brzegu. 
Brazylijczycy odznaczają się tem, 

że mają czas i nie rozumieją ludzi, któ- 
rzy się śpieszą. U Chińczyków podob- 
ne zjawisko wynika z tradycyjnej filo- 
zofji, w Brazylji zdaje się poprostu z 
lenistwa. Niemniej robią oni wrażenie 
ludzi dobrodusznych i poczciwych. 

Kołej z Paranagna do Runibyby 
stanowi rzeczywiście ósmy cud świata. 
Tłumnie uchodzi za najładniejszą ko- 
lej na świecie. Kto tego nie widział, 
nie może powiedzieć, że świat jest 
piękny. Inżynier brazylijczyk, który ją 
zbudował dokonał naprawdę wielkiego 
dzieła. Połączenie dzikiej a raczej dzie- 
wiczej, bo pięknej i wesołej przyrody, 
z wykwintem techniki nowoczesnej da 
je już samo przez się zjawisko nie po* 
spolite. 

Pociąg na wąskim torze z malut- 
ką lokostotywą rusza ze stacji i wpada 
natychmiast prawie w dziewiczy las. 
Różnorodna roślinność podzwrotniko- 
wa ogromne drzewa rozsiane dość 
zrzadka, wśród podszycia krzewów 
lian, paproci drzewiastych i niezliczo- 
nych odmian roślinności opstrzonych 

\ 
\ 
\ 

ale i dla człowieka, gdyż bez siekiery, 
piły i noża zapuszczenie się na odle- 
głość bliskiego strzału. w puszczę nie 
jest możliwe. Natomiast wśród tych 
haszczy ozdobionych pięknemi palma 
mi uderza gdzieniegdzie widok krze- 
wów bananów— pokrycie lasu jest tam 
rzadkie — widać że przetrzebione. 

Z okna wagonu dostrze się małą 
z  cieńskich desek zbudowaną 
bez okien  chlaupkę jest to 
siedziba kolonisty. Niejednokrotnie wi 
dzi się wpobliżu czarnego, żółtego lub 
białego człowieka, dzisiejszego mie- 
szkańca puszczy —przyszłego pana tej 
niezaludnionej przyrody. 

W okolicach Paranagui przeważają 
obok czarnych koloniści japońscy. . 

Czem dalej odbiega pociąg od wy- 
brzeża, tem bliżej staje się widziane 
z oddali pasma wysokich gór — po go” 
dzinnej jeździe jest się u stóp pasma 
górskiego, na które należy się wspiąć 
na wysokość do 1000 metrów, aby wy- 
dostać się na wielką wyżynę Parany. 
Od pierwszej stacji, na której pociąg 
szturmem zdobywają dzieciaki sprze” 
dające całe gałęzie mandarynek, kolej 

rumby. 

Semenng jest niczem w porówna- 
niu do tej drogi. Czem wyżej tem wspa 
nialszy roz tacza się widok na pokry- 
te lasem góry, opuszczające się ostre- 
mi skłonami ku morzu. Parę zaledwie 
drobnych tuneli, przepiękne wiadukty 
na stromych zboczach -gdzieś koło 
szczytów gór, przyklejone do skały na 
niewielkich kamiennych cokołach — 
mosty na żelaznych słupach lekkie 
przezroczyste pod niemi gdzieś hen w 
głębi stary dziewiczy las i potoki gór- 
skie, gdzieniegdzie piękny wodospad. 
Jechałem całą tę drogę stojąc na ma- 
łej końcowej platformie ostatniego wa” 
gonu — punkt obserwacyjny najlepszy 

Nagi skalisty szczyt Marumby po 
godzinnej jeździe patrząc ponad linję 
poziomu robi wrażenie niewielkiej pła- 
skiej skały, a za to w dole zachodzące 
słońce oświeca jeszcze istatniemi pro- 
mieniami odległe pasma gór. Las wkoło 
stracił na zieloności różnorodność roś- 
linności znacznie mniejsza, drzewa i 
krzewy o sztywnym ciemnym połysku- 
jącym liściu dają szarosrebny koloryt 
najbliższych gór. W dali szumi śliczny 

Podróżny trzymając w ręku kodak 
z wściekłością spogląda na zasłaniają” 
ce od strony zachodu słońca góry. 

Wyjeżdżając pociągiem o 3 i pół 
z Parangua dojeżdża się w chwili 
wschodu słońca do szczytu gór, tak że 
ostatnią godzinę drogi do Kuribyby na 
płaskowzgórzu, jedzie się juž po cierk“ 
ku. Ca chwila z obu stron toru dostrze- 
ga się niski podłużny pas ognia. To są 
kwadraty puszczy wypalane pod upra* 
wę. Koloniści robią t.zw. rosse, to zna- 
czy scinają drzewa i krzewy i następ- 
nie gdy drzewo podeschnie podpalają 
je i obracają ziemię pod uprawę. 

Zgrzyt, huk, rzucanie w prawo w | 
wo na relsach gwizd, szum i pa chwil 
pryska piękny, nieskażony ręką ludzk. 
krajobraz — znowu stacja kolejowa 
tragarze, gazeciarze, samochody, aut 
busy, agenci hotelów — szerokie, do- 
brze wybrukowane ulice, świetlne re- 
klamy — oto stolica stanu — Рагайа 
Kuribyba. Znowu kropla nowoczesnej. 
cywilizacji w tem morzu dziewiczej 
przyrody. 

Adam Piasecki. 
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O działalności P.K.O. „Przemysł i 
'Handeł'* podaje następujące intorma- 

cje: 
Analiza porównawcza obrotów P. 

K. O. za pierwsze 7 miesięcy r. b. i 
obrotów za ten sam okres czasu w r. 
ub. wykazuje bardzo znaczną tenden- 
cję rozwojową na korzyść roku bieżą- 
cego. Obrót czekowy P.K.O. osiągnął 
w tym czasie kwotę zł. 13.385 milj., 
dy w r. ubiegłym w tym samym cza” 

sie zł. 11.725 milj., zaś w 1927 r. zł. 
8.609 milj. Wzrost obrotów czekowych 

P. K. O. w omawianym okresie czasu 
w 1929 r. wynosi przeto w porówna- 
niu do 1928 r. — zł. 1.660 milj., w 

stosunku zaś do 1927 r. — 4.775 milj., 
„czyli 50 proc. 

Przeciętny miesięczny obrót czeko- 
wy w okresie styczeń—lipiec 1929 r. 

wynosi zł. 1.900 milj., gdy w tymże 

okresie 1928 r. — zł. 1.640 miljn. Po- 

równanie tych liczb wykazuje różnicę 

na korzyść 1929 r. w wysokości zł. 
260 miljn. 

Największą ikwotę osiągnął obrót 

czekowy w marcu r. b., a mianowicie 
blisko zł. 2 miljd. oraz w lipcu — zł. 

2:1 miljd. W roku ubiegłym maksy- 

malny obrót przypadał również na te 

same miesiące i wynosił w marcu zł. 

1:7 miljd., w lipcu za :zł. 1.8. miljd. 

Stosunek obrotu bezgotówkowego do 

ogólnego obrotu czekowego P. K. O. 

utrzymywał się w granicach analogicz- 

nych jak w r. ub., t. j. wynosił 60—62 
proc. 

Równoległe ze wzrostem obrotów 

czekowych P. K. O. wzrosło również 

b. znacznie saldo rachunków czeko” 

wych w 1929 r., jak to wynika z po- 
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danego niżej zestawienia porównaw- 
czego: #& 

Saldo na rach. « 
: czek. PKO. = 

Miesiące 1928 1929 E 
w miljn. zł. © 

Styczeń 1344 1540 1204 

Luty 1176 1601 --425 

Marzec 132:9 1864 1535 

Kwiecień 120:0 1488 288 
aj 1323 _ 1664 +34 

Czerwiec 1412 1645 7235 
Lipiec 1409 1723 4314 

Pozostałość na kontach czekowych 
P.K.O. łącznie z kwotą przekazów, 
wysyłanych do wypłaty, wyniosła na 
ultimo lipca r. b. zł. 210 miljn., gdy w 
tym samym czasie r. ub. tylko zł. 173 
niljn., wzrost więc na korzyść 1929 r. 
Wynosi zł. 37 milj. Ilość wpłat i wy- 
płat, dokonana w obrocie czekowym 
P.K.O., wykazuje również bardzo zna- 
czny wzrost w okresie 7 miesięcy 1929 

roku. 
Gdy w 1928 r. (w ciągu 7 miesię 

cy) załatwiła P.K.O. 14 miljn. pozycyj 
wpłat i wypłat w obrocie czekowym, 
to w tym samym czasie w 1929 r. licz- 
ba tych pozycyj wzrasta 0 3:1 miljn., 
czyli przeszło o 20 proc. Przeciętna 

dzienna ilość załatwionych pozycyj w 
obrocie czekowym P.K.O. wynosiła w 
1-em półroczu 1929 r. ponad 100.000 

pozycyj. 
Analiza wysokości kwoty wpłat, 

dokonanych za pośrednictwem P.K.O., 

wykazuje, iż przeciętna wartość wpłaty 

gotówkowej wynosiła zł. 300, zaś wpła 

ty bezgotówkowej — zł. 2.000. 

Ilość uczestników obrotu czekowe- 

go wzrosła w ciągu omawianego okre- 

su 1929 r. o 3.288, osiągając w ostat- 

nim dniu lipca r. b. 60.542 kont cze- 
kowych. 

Wkłady oszczędnościowe  wszyst- 

kich typów łącznie osiągnęły w dniu 

1 sierpnia r. b. kwotę 148.128.529.21 

zł, co w porównaniu do stanu tych 

wkładów z dn. 1-I r. b. stanowi wzrost 

o zł. 25.836.236. Przeciętny miesięcz- 

ny przyrost kapitału oszczędnościowe” 
go wynosił przeto w tym okresie cza- ; 

45u przeszło zł. 3:7 miljn. 

Najsilniejszym okresem przyrostu 

wkładów oszczędnościowych był mie- 

siąc lipiec, dał on bowiem przeszło zł. 

6 miljn. przyrostu. Bardzo silny wzrost 

wykazuje również liczba książeczek 

oszczędnościowych P.K.O.; przyrost 

książeczek oszczędnościowych wyno- 

sił w okresie styczeń— lipiec r. b. 

68.845 książeczek, osiągając na koniec 

lipca r. b. 367.188 czynnych książe- 

czek oszczędnościowych P. K. O. Naj- 

większą popularnością cieszą się t. zw. 

„zwyczajne wkłady oszczędnościowe 

P.K.O.*, wpłacane i wypłacane zarów= 

no w kasach P.K.O. jak i we wszyst- 

kich urzędach pocztowych. 

llość czynnych książeczek oszczęd- 
nościowych tego typu zwiekszyła się 

w tym czasie o 58.839 i o zł. 18 miljn. 

Xapitału. Wkłady premjowane pozy” 

"skały w tym czasie 7.646 nowych ra- 
chunków, a kapitał na nie złożony 

wzrósł o zł. 1.2 miljn. Należy wspom 

nieć, iż w łącznej kwocie wkładów 

oszczędnościowych. wykazanej wyżej, 

mieszczą się również wkłady. bochor 

* dzace z dawnych oszczędności, obli- 

czanych w markach polskich, 'a wpła: 

conych swego czasu przez emigrantów 

polskich w pełnowartościowych walu- 

tach. Wkłady te zostały już prawie w 

całości zwaloryzowane na łączną kwo- 

te zł. 587.319.29 i prowadzone sa na 
35.690 rachunkach oszczednościowych. 

Wzrost liczby oszczedzaiących w P. K. 

©. spowodował bardzo znaczne zwiek 

zenie się czynności tego działu pracv. 

ak wiec, gdy w 1928 r. (w ciagu 7 

miesięcy) załatwiono łacznie 690.156 
pozycyj wpłat i wypłat oszczednościo” 

wych, to w tym samym czasie 1929 r. 
załatwiła P.K.O. już 1.122.032 pozy- 
cyj, co stanowi przyrost 60 proc. 

Całkowity kapitał przyjęty (wkła- 
dy czekowe, oszczędnościowe i prze- 
kazy w biegu) wynosił w dniu 31 lip- 
ca r. b. kwotę zł. 358 miljn., gdy w 
tym samym czasie w r. ub. — zł. 252.2 
miljn.; przyrost więc kapitału przyjęte- 
go wyraża się pokaźną kwotą przeszło 
zł. 160 miljn. W związku z tak znaczną 
kwotą kapitału powierzonego P. K. O. 
zmuszona była do utrzymania wyso 
kiego pogotowia kasowego, które na 
ultimo lipca wynosiło przeszło zł. 70 
miljn. 

Wśród interesów czynnych P. K. O. 
na plan pierwszy wysuwają się lokaty 
funduszów w papierach wartościowych 
państwowych, komunalnych i hipote- 
cznych. 

Stan tych papierów wynosił, we- 
dług bilansu brutto na dzień 31-VII r. 
b. kwotę zł. 218.326.555, wzrósł więc 
w ciągu 7 miesięcy r. b. o zł. 42 miljn. 

W stosunku do kwoty kapitału 
przyjętego wartość bilansowa portielu 
papierów wartościowych P. K. O. w 

KURJER GOSPODARCZY ZIEN WSCHODNICH 
Działalność Poczfowaj Kasy Oszczędności 

dniu 31-VII r. b. wynosiła — podob- 
nie jak w roku ubiegtym — 60 proc. 

Stan požyczek wekslowych w tym 
samym okresie czasu zmniejszył się na- 
skutek planowej likwidacji tego działu 
interesów o zł. 9 miljn. Bilans na dzień 
31-VII r. b. wykazuje stan pożyczek 
wekslowych w kwocie zł. 10,910.209. 

Skup weksli, który uprawia P.K.O. 
dopiero od 1 czerwca r. b., osiągnął 
na ultimo lipca r. b. kwotęzł. 8*7 miljn. 
co zaś w porównaniu do miesiąca ubie- 
głega stanowi wzrost o zł. 3:6 miljn. 
W końcu suma bilansowa P. K. O. 
wzrosła w ciągu ostatniego miesiąca o 
zł. 10 miljn., osiągając na ultimo lipca 
zł. 411:7 miljn. Dział interesów komi- 
sowych, załatwianych dla klijentów P. 
K.O., jak: inkaso, kupno i sprzedaż 
papierów wartościowych, przyjmowa- 
nie depozytów i wynajem skrytek de- 
pozytowych, wykazuje stały tozwój, 
równoległy do zwiększających się obro 
tów czekowych i oszczędnościowych. 

Reasumując powyższe, należy 
stwierdzić, iż pierwsze półrocze r. b. 
zamyka P. K. O. bardzo znacznym do” 
robkiem we wszystkich kierunkach 
swej działałności. , 

Ei a S iii aa a aa d i 

Taiemnica stawu trynopolskiego 
3 W ubiegły piątek we stawie wpobližu cegielni trynapolskiej wydobyto trupa mę- 
żczyzny, jak następriie okazało się Władysława Piotrowskiego poszukiwanpkgo przez рой- 
cję w związku zje śmiercią Stefanji Urbanowiczóway pradownkczki restauracji przy ulicy 

Wileńskiej róg Rygmuntowskiej, trupa której jak donosiłiśmy również wydpbyto ze sta- 

wu trynapolskiego. W trakcie dochodzenia w sprawie okoliqzności śmierci wymienionej 

policja ustaliła, że otrzymywała ona stały kontakt z b. wojąkowym a ostatnip beziłobot- 
nym Władysławem Piotrowskim. 
nie można była odnaleźć i Piotrowskiego, 
źródła zagadki. Piotrow skiego wysoce 

przybywa na 

Wobec tego że z chwilą zaginięcia Urbanowiczówny 
nasuwało się podejrzenie, że tu nn!eży szukać 

obciążał fakt ustalony, że jest żonpty i że żona 

Pomorzu i e namówił Urbanowiczówna do pofzuckenia prać су i wyjazdu z 

nim do Poznanja gdzie jak twierdziła Urbanowiczówria, odbędzie się ich ślub. Obecrźe 

po znalezieniu zwłok Piotńowskiego, okazuje się, e on rówujież popełnił samobójstwo bo 

wszak trudno sobie wypbrazić by oboje zostali utopieni 

Natomiast niewykłuczortem jest, że to Piotrowski utopił kochankę a następnie: pod 

wpływme wyrzutów sumieria popełnił samobójstwo. 

Kenterencja emigrantów lfewskich 
Wczoraj rozpoczęła się w Wilnie w schronisku „Czerwonego Krzyża” 

przy ulicy Antokolskiej dwu dniowa konferencja delegatów kół emigrantów 

litewskich (socjal-demokratów) z terenu Polski, Niemiec i Łotwy. 

Przybyło 20 

lin) Strauskas (Łódź), Kudowski (G. 
Przewodniczy obradom pos. Janiszkis. 

Konierencja ma na celu omówienie 

delegatów wśród których znajdują się: Ancewicz (Ber- 
Śąsk) i t. d. 

sytuacji w Litwie, ustosunkowanie 

się do ostatnich represyj w stosunku do socjal demokratów oraz sprawę 

urgodnienia planu działalności na przyszłość. (b) 
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wyższych przypominają w dalsz; 
odnośne zgłoszenia rejestracyjne. 

— (v) Wyjazd p. Wojewody. W dniu 

wczorajszym pan wojewoda Raczkiewicz 

wyjechał na parodniowy pobyt do Warsza- 
wy w związku z przybyciem do Wilna na 
Ž Lekarzy i Przyrodników w dniu 25, 

n. Pana Prezydenta Rzeczypospo- 

oraz dla załatwienia szeregu bieżących 

spraw. ы 
— (v) Poważne dotacje dla woj. wileń- 

skiego. Ministerstwo przyznało pożyczkę w 

sumie 300 tys. zł. dla pięciu powiatów półno- 

cnych woj wileńskiego dotknięt ych kięską 

nieurodzaju. Pożyczka ta traktowana jest 

jako zaliczka na dodatek do podatków pań 

stwowych. 
Prócz tego m. Wilejka pow. otrzymała 

150.000 zł. na budowę eiektrowni miejskiej. 

MIEJSKA 
— (v) Budżet Izby Rzemieślniczej z0- 

stał zatwierdzony. Jak się dowiadujemy na 

reszcie zatwierdzony został przez Minister- 

stwo budżet Izby Rze Iniczej w Wilnie. 

Suma preliminarza do końca okresu budže 

towego wynosi 29.995 zł. 
Zatwierdzenie budżetu pozwoli Izbie Rze- 

mieślniczej rozpocząć prace. Г 
Ministerstwo nie poczyniło żadnych zmian 

w tym budżecie. ^ 
— (0) Posiedzenie Rady miejskiej. |ak 

się dowiadujemy, najbliższe posiedzenie Ra- 

     
     

  

  

      

  

  

   

  

dy miejskiej odbędzie się w dniu 24 wrze- © 
SAMORZĄDOWA. 

— (0) Ze zjazdu wójtów i pisarzy gmin- 

nych pow. Wileńsko-Troekiego.  Onegdaj 
pod przewodnictwem starosty pow. Wileń- 

o-Trockiego p. Radwańskiego, odbył się 

azd wójtów i pisarzy gminnych, pow. W 

teńsko. Trockiego. 
Na zjeżdzie tym a 0 

wana sprawa szarwa czegółowo omó 

wiona kwestja organizacyjna, przyczem mi 

nimalny okres robót szarwarkowych okre- 

ślonv żostał na 75 dni w roku. 

Następnie polecono wójtom wykorzy 

stać w jesieni r. b. kred przew! 

w budżetach na rok 1929—30, 
wianie dróg. 

     

  

   
     

   
    na 

in. zostałą zrefero- ; 

SZKOLNA. 

— Przedszkole — ul. św. Anny 2, Magi- 
trat r podaje do wiadomości, że 

ia rb. będzie otwarte no- 
a dzeci od lat 3 do T. 

Żapi zieci od dnia 10 września 
— 6 godz. na miejscu. 

RÓŻNE. 

— Dziśjaj kwesta na schranisko im. K. 
dia sierot. Deszcz i 

z pomocą uczącej się 
obuwia nie przerywała 

        

    

  

   

  

      

    
   

   

   

    

   

    

  

   

przed rozpoczęciem je: 
i komuniści  podnos 

Zmusiło to orga 
W trakcie awant 

eznikow i Ofman z 
w. W poczekali 

wany został przez komu 
spiewano internacjonal. 

Wiec sjonistów przeszedł spokojnie mi- 

że bundyści usiłowali zerwać go. In- 

ja policii przywróciła porządek. Prze 

mawiali dr. Szmeterling, redaktor Cyncyna 
tus, Bosok i Rudnicki. 
śnia. 

niesłychaną 
atorów zam- 

działacze bun 
li pobici przez 

ina zorganizo- 

  

  

  

   

   

— (v) Święto weteranów 1863 roku. Dn. 

(0 sierpnia br. zawiązał się w Poznaniu ko 
urządzenia wielkiej manifesta- 

ci c wieta weteranów z 1863 r.” 

w Poznaniu w dniach 22 i 23 września br. 

W dniach tych ma się odbyć Zjazd z całej 

P. i weteranów z 1863 celm zwiedzenia 

Powszechnej Wystawy Krajowej w Pozna- 

niu gdzie równocześnie będzie sposobność do 

oddanie im hołdu i czci przez całe społe- 

czeństwo jako serdecznej podzięki i wdzię- 

za położenie pierwszych podwalin 
i za krew ofiarnie przelaną dla do- 

        

  

     

  

           

  

   
    
formacyj o charakterze wojskowym 

„Orłąt”, Obrońców Lwowa, obojga plc 

wstańców Górnego Śląska, Sląska Ci 

o, Wielkopolski, Pomorza, Obrońców 

Warszawy, Lwowa, Krakowa, Wilna oraz 

organizacyj które przyczyniły się do oswo- 

bodzenia wanych miast Polski z pod włada- 

nia zaborców. 
Z Wilna wyruszy też wycieczka wetera 

nów oraz członków D. formacyj woj kowych. 

Ze wzgłędu na krótki okres czasu jaki 

pozostał do rozpoczęcia powy h uroczy* 

: i weterani 1862 roku Z terenu całego 

jewództwa wileńskiego proszeni są © ła- 

skawe zgłaszanie się do urzędu wojewódzkie 

«o (Magdaleny 2 pokój 39) do dnia 15 bm. 

włącznie. Członkowie organizacyj wojsko- 

pragnący w iąć udział w uroczystos 

ch winni zgło: ę do związku Organi- 

įskowych, Uniwersytecka 6 również 

a 15 bm. włącznie. 

  

  

    
    

   

    

   

   

    

     

   
   

  

do d 

— (w) Co należy robić w domu chorego 

ma dur? W związku ze wzmożeniem się ilo- 

zachorowań na dur (tyfus) przypomina. 

że w wypadkach pozostawienia chorego 

je na leczenie w domu, powin b 

egane Ściśle następujące przep 

pokój przeznaczony dla chorego nie mo- 

że być przechodni. Miękkie meble są niedo- 

nuszezalne. 

Przez cały 
no nic wyno 

  

    

   

      

  

  

zas trwania choroby niewol- 
z pokoju. Nikomu prócz le- 

  

* karzowi i osoby pielęgnującej aż do wyko- 
nania odkażenia nie wolno wchodzić. Podło 
ча w pokoju chorego nie powinna być za 

   

: SĄDÓW 

Dragi dzień procesu b. posła Soba- 
lewskiego 

Drugi dzień procesu b. posła bia- 
łoruskiego, Jerzego Sobolewskiego, 
poświęcony został 7aznajomieniu się 
z dowodami rzeczowemi oraz wysłu- 
chaniu przemówień stron. W toku 
badania dowodów rzeczowych wyło- 
niło się cały szereg kwestji spornych, 
co w rezultacie zabiera Sądowi dużo 
czasu. Jedną z takich kwestji był 
wniosek obrony o powołanie w cha- 
rakterze Świadka naczelnika więzienia 
na Łukiszkach p. Bartoszewicza. Jak 
wynika z oświadczenia złożonego 
przez oskarżonego nacz. Bartoszewicz 
powiadomił go o” ujawnieniu w wię: 
zieniu ulotki, w której komuniści za- 
rzucają Sobolewskiemu, że jest „so- 
cjalzarajcą". Mów ąc o tej kwestji za- 
znacza oskarżony, że wiadomość o 
powtórnym aresztowaniu go przyjął 
z radością, gdyż przedtem otrzymał 
list z «. ogróżkami. Tak samo i w wię- 
zientu działając pod terrorem przyłą- 
czył się do ogólnej głodówki więźniów 
politycznych. (Zaznaczyć należy, że 
osk. Sobolewski siedział _ dziewięć 
miesięcy w sprawie o działalność ko- 
munistyczną, sprawa została umorzo- 
na, a po 16 miesięcach aresztowano 
go ponownie. Obecnie przebywa w 
więzieniu już piętnaście miesięcy). 

Sąd uznał, że okoliczności, na 
które miał zeznawać nacz. Bartosze- 
wicz nie odnoszą się do Okresu, w 
kiórym popełnione było inkrymino- 
wane . oskarżonemu — przestępstwo i 
waniusek obrony oddalił. Po zamknię: 
ciu przewodu sądowego przemawiał 
podproxurator. 

Ž powodu spóźnionej pory  prze- 
mówienie p. prokuratora Korkucia i 
obrońcy mecenasa Petrusewicza nie 
jestesmy w możności podać i odkła- 
uamy to do następnego numeru. T. 

miatana, a wycierana mokrą ścierką. 
Chory powinien mieć wyłącznie dla sie- 

bie przeznaczone naczynia do picia i jedze- 
nia. Bieliznę osobistą i pościelną chorego 
malcży przed oddaniem do prania zanurzyć 

na kilka godzin w naczynie z rezczynem od 

każającym. 
Wszelkie wydzieliny cl 

umieszczane z równą ilo: 
jącego w nakrytym naczyniu. 

Rodzina chorego powinna zawiadomić o 

chorobie władze sanitarne. 
Lekarz sanitarny przez cały czas choroby 

roztacza nadzór nad wykonaniem przepisó 

sanitarnych, a w wypadku stwierdzenia 

otoczenie chorego т tosuje się do pow 

szych przepisów moż 

  

rego powiny być 
płynu odkaża- 

      

    

    

  

    

  

   
  

  

arządzić bezwzglę- 

dną izolację szpitalną chorego. 

NADESŁANE 

  

  

1 "Kino - Tėatr „Hoilywood“. Naresžcie! 

"Tym słowem chce się powitać mające w 

najbliższych dniach nastąpić otwarcie kino- 

teatra „Hollywood“ м gruntownie odświe- 

žonym i odremontowanym dawnym kinie 

„Polonja“. 
Wreszcie Wilno będzie miało kino urzą. 

dzone na wzór wielkich stołecznych 

iekalu kina „Polonia“. 
świeżo odremontowany lokal kino-teatru 

    

   
        
   

  

wood* urządzony z wiełkim znaw- 

m i smakiem sta! bardzo miłym 

yjemnym i jakby ł na objętości. 

Najmniejsze drobnostki zostały przewi- 

    

dziane, wszystko urządzone tak, by publi- 

czności zepewnić maksimum wygody. We 

wszystkiem czuć szerokie podejście do inte- 

resu , czuć rozmach, który pozwała wie- 

rzyć w rozwój i powodzenie tego artysty- 

cznego przesięwzięcia za prowadzenie któ- 

rego wzięło się szereg młodych, przedsię- 

biorczych osób. BR: 
Główną uwagą dyrekcji kino-teatru „Hol- 

Iywood“ spoczywa nietylko na stronie wnę- 

trza kina ale także i na stronie artystycznej. 

Kino - teatr „Holtywood* zapewnił sobie na 

nadchodzący sezon szereg kosztownych i 

wspaniałych filmów światowej produkcji 

Należy wobec tego oczekiwać wyjątko- 

wo ciekawego sezonu w tym kinie w sensie 

doboru repertuaru obrazów o wielkiej arty- 

stycznej wartości z udziałem najbardziej 

znanvch artystów. $ a ZĘ, 

Wszystko to będzie niewątpliwie właści 

wie docenione przez publiczność. 

TEATR I MUZYKA 

— Teatr Miejski „Lutnia*. Dzisiejsza re 

wia „Daj ognia”. Dziś zespół artystów te- 

atrów stołecznych wys api po raz drugi i 

ostatni z pełną humoru i werwy aktualną 

rewią „Daj ognia”. 

W wykonaniu bogatego programu biorą 

udział Janina Sokołowska urocza artyst ka 

teatru „Morskie Oko", C. Popielewska, M. 

Domosławski, B. Horski, A. Rapacki, L. Wi 

niaszkiewicz, T. Wołowski oraz znakomity 

balet Duo Ney. Zainteresowanie się wielkie. 

Biłety do nabycia w kasie teatru 1—1i 

3—9 

— Występ znakomitego kwartetu Głazu- 

nowa. Jutro w poniedziałek wystąpi w teat- 

rze „lutnia* znakomity kwartet Głazunowa, 

     

  

  

  

_ który zdobył sobie sławę wszechświatową 

i cieszy się wszędzie olbrzymiem powodze- 

niem. Program zapowiada: kwartet S-mol 

Czajkowskiego, kwartet F-mol „Griega, oraz 

kompozycje Haendla. Artyści Głazunowa 

szają piękną ja! dzwięku i zadzi 

dnością dynamicznych efektów. Obe- 

<wartet Glazunowa prze sięwziął tour- 

nee, które obejmuje wszystkie państwa 

Europy i Ameryki. Ч » : 

| Pozostałe bilety nabyć można w kasie te- 

atru —11 113—9. RC ‚ 

—,„Kochankowie“ Grubinskiego. We wto 

rek 10 i środę 11 września odbędą się w te- 

atrze „Lutnia” dwa vstępy gościnne arty- 

stów scen W awskich w rewelacyjnej 

sztuce W. Grubit o „Kochankowie”. W 

sztuce tej udział biorą: M. Karpowiczówna 

J. Sarnecki i C linowski. ) 

' jest odpowiednim dla mło 

do nabycia w kasie teatru 

nia” ее @; 

— Otwargie sezonu zimowego w teatrze 

„Lutnia“, W sobotę 21 bm. nastąpi otwarcie 

sezonu zimowego w tea im „Lut- 

ia“. W dniu tym uka edja Al. 

Fredry „Wietki człowiek do mał h intere= 

sów* z A. Zelwerowiczem w roli głównej. 

WYPADKI I KRADZIEŻE. 
— (c) Okradążnie mieszkania Przy 

mocy dobranego klucza dostali się złod 

do mieszkania Marji Żytkow (Flisowa 

Nr. 6) i wynieśli garderobę i bieliznę warto- 

ści 500 zł. + 
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Przed uroczystościami 350-Iecia U. S. B. 
Dnia 6 bm. p. Wojewodę odwie- 

dzili Jego Magnificencja Rektor Uni- 
wersytetu ks. Czesław Falkowski о- 
raz Prorektor prof. Stanisław Pigoń, 
którzy szczegółowo informowali pana 
wojewodę o organizacji uroczystości 
związanych z obchodem 360-lecia ist- 
nienia Wszechnicy i 10-lecia jej wskrze- 
szenia. Uroczystości te odbędą się w 
dniach 9, 10 i 11 października. 

Wobec pozytywnego wyjaśnienia 
sprawy sprowadzenia do kraju zwłok 

wielkiego historyka i ucznia Uniwer- 
sytetu Stefana Batorego Joachima Le- 
lewela, w ramach całokształtu uro- 
czystości jubileuszowych odbędzie si; 
również pogrzeb Lelewela na Rosie. 

W związku z tę konferencją z p 
Rektorem i Prorektorem p. Wojewo 
da zamierza w dniach najbliższych 
zwołać komitet społeczny, który bę 
dzie współpracował z uniwersyteten' 
2 pe organizacji tych uroczy- 
stości. 

W sprawie odroczenia wyborów do Kasy Chorych 
W dniu wczorajszym podawaliśmy 

wiadomość o tem, że zarząd Wileń- 
skiej Kasy Chorych powiadomiony 
został o odroczeniu wyborów do Ra- 
dy Kasy. Wybory te miały się odbyć 
w dniu 29 bm. a dziś właśnie upły- 
wał termin składania list. 

Kadencja obecnej Rady kończy się 
w dniu 3 października rb. a  ponie- 
waż wspomniane pismo zawiadamia 
tylko o odroczenin „aż do dalszego 
rozporządzenia" wyborów Rada i Za- 
rząd Kasy nie zostały zawieszone nie 
ulega jgdnak wątpliwości, że z chwi- 
lą ukończenia się kadencji będą mu- 

Siały przekazać władzę bądź to no- 
wej Radzie, bądź komisarzowi rządc- 
wemu. 

Jako na kandydatów na stancwis- 
ko komisarza rządowego Kasy. Wska- 
zuje na kilka osób, a mianowicie pp. 
Godwoda (b. nacz. wydziału obra- 
chunkowego, który ostatnio zrzekł się 
tego stanowiska), komisarza Okr. Zw. 
Kas Chorych Dietricha oraz d-ra Ma- 
leszewskiego, (z zachowaniem stano- 
wiska ławnika). 

Wczoraj rozeszła się pogłoska, że 
Komisarzem Kasy Chorych ma zostać 
p. wiceprezydent Czyż. (x) 

иа NIC TR KISS ITS AS TTL TS IKS 
— (c) Syn okradł matkę. Petroneli Min- 

kiewicz (Belwederska 34) zginęły z mieszka 
nia serwety, kapa i zapas płótna. Okazało się 
że kradzieży dokonał syn poszkodowanej Mi- 
chał który wymienione rzeczy sprzedał pod 
Halami. 

— (c) Rzucjła się z mostu do wody. Z 
mostu Zielonego rzuciła się do Wiji 16 let- 
nia Helena Olechnowiczówna, zamieszkała 
przy ulicy Nadleśnej 75. Desperatkę urato 
wa' posterunkowy  Bobrzyński Stanisław. 
Jak okazało się przyczyną targnięcia się na 
życie było nieporozumienie z rodziną. 

— (c) Samobójstwo restauratora. Wczo- 
raj w mocy popełnił samobójstwo wspówła- 
ściciel restauracji „Niszkowski* pr zy ulicy 
Bakszta, Józef Szyszkowski. Rano podczas 
sprzątania lokalu zajrzano do gabinetu koło 
głównego wejścia i znaleziono Szyszkow. 
skiego wiszącego na ścianie. Po zdjęciu go 

z pętli sporządzonej z serwetek, starano się 

ratować co jednak okazało się bezskuteczne 
ponieważ był już trupem. 

Powody zamachu nie są dostatecznie zna- 
ne, ponieważ samobójca nie pozostawił żad 

nych listów, niemniej jednak przypuszczają, 

że skłoniły go do tego ciężkie warunki ma- 

terjałne. 
— (a) Zwotnienie z szeregów. Zwolnie- 

nie z szeregów rocznika 1906 który jak wia- 

domo odbywa obecnie służbę wojskową na- 

stąpi w końcu bieżącego miesiąca, 

gw RADJO. 

Niedziela, dnia 8 września 1929 r. 

10.15—11,45: Transnisja nabożeństwa z 
Katedry Poznańskiej. 11,45 —11.55: Wystawa 
Poznańska mówi. 11,56—12.10: Sygnał cza- 
Su z Warszawy, hejnał oraz komunikat 
meteorologiczny. 12,10 13,10: Porane« mu- 
zyki populąrnej. Orkiestra pod dyr. Leona 
Dimanta. Irena Jasińska (śpiew), Zygmunt 

Wajnberg (akom.) 16,00 -17,00: Transm. z 
Warszawy. Odczyty rolnicze 17,00—18,35: 

Transm. z Warszawy. Koncert popularny. 

18,35—19,00: Transmisja z Warszawy. Od- 

czyt „O różnych wynalazkach z ostatnich 
miesięcy* wygł. inż. E. Porębski. 19,00 - 
19,25: Audycja óla dzieci. Opowiadania wy- 
głosi Hanna Kozłowska. 19,25—19,50: Tr 
z Warsz. Odczyt wyg?: prof. H. Mościcki. 
19,55 20,05: Sygnał czasu z Warszawy i 
program na dzień następny. 20705 —20 30: 

Słuchowisko „Ze wspomnień stereżo sub- 

jekta” - fragment z „Lalki* Bolesławą Prusa 

w radjofonizacii Hanny Kozłowskiej. Wy- 

konanie ZDRW. 20,30—22,00: Konce t wie- 
czorny z Warszawy. 22,00—22,45: Transin. z 

Warszawy. Komunikaty. 22,45—23,45: Mu- 

zyka taneczna z Warszawy. 

Poniedziałek, dn. 9 września 1929 r. 

11.56—12.05: Sygnał cząsu z Warsz. i 
hejnał. 12.05-12.50: Poranek muzyki po- 
pularnej. Ork. pod dyr. L. Dymantt'a. 12,50 
-— 13,00: Wystawa Poznańska mówi. 13,00—: 
Komunikat meteorologiczny z Warszawy. 
1655—17.15: Program dzienny, repertuar 

i chwilka litewska. 17.15—17.25: Komuni- 
kat LOPP. 17.25-17,50: Transmisja odczy- 

  

  

  

tu z Warszawy: 17,50—18.00: Wystawa POz- | 
nańska mówi. 18.00—19.00: Koncert mu- 
zyki lekkiej z Wystawy  „Radjo i Światło" 
Philipsa w Wilnie. Dyryguje Eugenjusz 
Dziewulskiego. Transmisja na inne stacje. 
'9,00--19,25: Bajeczki dla najmiodszych 
opowie Żofja Tokarczykowa. 19,25—10,50: 
„Krupnik, kaczka i Moydałowx* —feljeton 
wesoły z wrażeń solankowych opowie Ha- 
lina Hokendlingerówra. 19,55 2005: Sygnał 
czasu z Wsrszawy i program na czień na- 
stępny. 20.05 -20,:0: „Z moich wspom ień 
artystycznych” odczyt III (Antoni Rutia 
szłeis, Henryk Wieniawski) wyęł prof Mi- 
chał Józefowicz. 20,30—22.00: Transm sja 
koncertu z Warszaw. 2?.00—2245: T ans. 
z Warsz. Komunikaty. 22.45—23 45: M izyka 
taneczna z resteuracji notelu „Brystul*. 

Uderzenie krwi do głowy, ściskanie w okoli 
cy serca, brak tchu, uczucie strachu, przeczu 
lenie nerwowe, migrena, niepokój i bezsen- 
ność mogą być łatwo usunięte przy używa 
niu naturałnej wody gorzkiej Franciszka - 
Józefa. Ścisłe dane naukowe potwierdzaja, 
że woda Franciska - Józefa w wypadkach 
zaparcia przy tych chorobach, daje najlep 
sze rezultaty. Żądać w aptekach i drogerjach 

UNBDESNASENZENNESACNE 
Sensacja wszechświatowa 

z Łódź podwodna, s. 44“ 
eh wkróce „Helios“. 

dom murodiny 
w centrum miasta ze wszelkiemi wy- 
godami z dochodem około 4500 zł. 

sprzedamy za 4 tys. dolarów. 
Wil. Biuro Komisowo Handiowe 

Wilno, ul. Ad. Mickiewicza 21, tel. 152 
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AA | P. BOROWSKIEGO 
Szkoła fantów ul. Trącka Nr 2, B 
Dalia S-go września r. b. o godz, 8 
7-ej wiecz. otwarcie. sezonu na rok i 
1929-30. UWAGA! Życzący tańczyć 
według najnowszej mody, powiniea a 
się uczyć tylko w Chrześcijańskiej i 
szkole P. Borowskiego. Zapisy co- 
dziennie od g. 10 do 12 i od 4 do 6 w. i 

Poszakujemy mieszkania 
parterowego, kilkupokojowego, na 
zaklad przemysłowy w okolicy ul. 

      

    

Garbarskiej, Tatarskiej, Mostowej, 
Arsenalskiej K do administacji 
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sprzedaży 
GÓRNOŚLĄSKIEGO konc. 

_MGSCHE „ KATOWICACH. 
Kopalnie: Cleofas,  Frankienberg, 

! 
й 
B 
B 
l Wilhelm, Carmer i R'chthofen. 

II Jagiellońska 6, tei. 1497. 
$ Dostawa od 1 tony w wozach 
Kim nlambowanych. 
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  OGŁOSZENIE. 

Masa Chorych miasta Wilna 
L. dz. 11310/29 

OGŁOSZENIE. 
Na zasadzie zarządzenia Okręgowego Urzędu Ubezpieczeń 

  

Auk cjonista Wiłeńskiej Izby Skarbowej 
Ch. Smajkiewicz na zasadzie art. 1027 i 1030 
UPC. tudzież par. 33 instrukcji o przymuso 
wem sciąganiu podatków i opłat z dnia 17 
5. 26 roku (Dz. Urz. Min. Skarbu Nr. 15) 

o publicznej wiadomości że w dniu 
śnia 1929 roku o godzinie 10 rano 

tacyjnej Izby Skarbowej, Wielka 
66, odbędzie się sprzedaż z licytacji pianina, 
fisharmonji 2 luster-tremo, przetwornicy (dy. 
namo), biurka i 8 krzeseł oszacowanych na 
550 złotych a należących do kina „Polonja“ 
na pokrycie załegłości podatkowych. 

Aukcjonista Ch. Smajkiewicz. 

<A <A A 

OGŁOSZENIE. 
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Wilno, dn. 6-go września 1929 r. 

Magistrat m. Wilna ogłasza konkurs na 
stanowisko Kierownika Wydziału _ Opieki 
Społecznej z uposażeniem według 7-go sto- 
pnia służbowego wraz z 10 proc. dodatkiem 
komunalnym. 

Od kandydatów wymaga się: 
1) Posiadanie obywatelstwa Polskiego. 
2)Wyższe wykształcenie, względnie u- 

kończeni imnazjum, 
3 fikuletnia praktyka na kierowniczych 

stanowiskach w Dziale Opieki Społecznej. 
4) Nieprzekroczalny wiek 50 la życia 
Podanie z życiorysem notarjalnie zaświad 

czonemi odpisami adectw o ukończeniu 
studjów, oraz poprzedniej pracy należy prze. 
syłać do Magistratu — Sekcja Ogólna, Wil- 
no, ul. Dominikańska Nr. 2 do dn. 30 wrze- 

śnia 1929 r. 

w Warszawie z dnia 4 września 1929 roku Nr. 12303/IV 

Zarząd Kasy Chorych m. Wilna niniejszem podaje do 

wiadomości wyborców, że termin wyborów do Rady 

        

Kasy Chorych m. Wilna, rozpisanych ogłoszeniem z dnia 

a
o
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a 

1—VII 1929 r. L dz. 828429 na dzień 29-go września 1929 r., 

  

został przez Okręgowy Urząd ubezpieczeń w Warsza- 

wie odroczony aż do dalszych zarządzeń Urzędu. 

Magistrat m. Wilna. 

ОСН оТО ВО оаЯа 

OGŁOSZENIE. 

(—) A. Zasziowi 
Przewodniczący Zarządu. 

(--) Dr. Kloff 
‚ м@ Dyrektora. 

  

Magistrat m. Wilna oglasza kon 2 
stanowisko kierownika Apteki Miejskiej z 
uposażeniem według 6-go stopnia siużbo- 
wego wraz z 10 proc. dodatkiem komunal- 
nym. 

Od kandydatów wymaga się: 
1) Posiadanie obywatelstwa Polskiego 
2) wyższe wykształcenie. 
3) Kilkuletnia praktyka na kierowniczych 

stanowiskach w Aptekach rządowych lub 
prywatnych. 

4) Nieprzekraczalny wiek 50 I życia. 
Podanie z życiorysem notarjałnie zaświad 

czonemi odpisami świadectw o ukończeniu 
studjów, oraz poprzedniej pracy należy prze- 
syłać do Magistratu m. Wilna, Sekcja Zdro 
wia, Wilno, ul. Dominikańska 2, do dnia 30 
września 1929 r. 
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Inana Wróżka Chiromantka 
wyzdrówiała wznowiła przyjęcia. 
Przepowiada przyszłość, sprawy Są- 
dowe, o miłości i t. d. PSR od 
10-ej do 8-mej wieczór. Adres: Na- 
przeciw Krzyża, ul. Młynowa Nr 21 
m. 6, w bramie na prawo schody. 

we wszystkich aptekach i 
składach aptecznych zńanego 

środka od odcisków 

Prow, A, PAKA 

НО2 ОО А . 
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auuuusnuzunuzznuzNzZEszazi Magistrat Miasta Wilna. 

  

  

FORTEPIANY Ficharmonje PIANINA     
       

  

  

      

  

Od dnia 5 do 8 września 1929 r. włącznie będzie wyświetlany film: 

CORKA WODZĄ 
Dramat w 10 aktach. W rolach głównych: FRED THOMSON i NORA LANE. Kasa czynna o 

Miejski Ritemategraf 
Kulturalze-Oświatowy 

SALA MIEJSKA 

| 
| 

t 
  

  

ul. Ostrobramska S. godz. 5 m. 30. Początek seansów 09 & 6-ej. W niedzielę i święta kasa czynna od g. 

m. 30. Początek seansów od godziny 4-ej. į 

KINO-TEATR Dziśl Genialny realizator W. PUDAWKIN. Twórca filmu „Burza nad Azją* wykonuje główną rolę 
FEDI PROTASOWA w swem najnowszem rewslacyjnem arcydziele własnej reżyserji 

| p.t. „ŁÓWY TRU P“ według dramatu LWA TOŁSTOJA w roli żony Prota- 
sowa MARJA JAKOBINI 

UWAGA: Podczas wyświetlania film znana śŚpiewaczka Pani,*, oraz orkiestra bałałajek wykonają szereź 
najpiękniejszych romansów cygatskich. Pączątek seansów o cofz. 4, 6, 8 i 10.15. 

„HELIOS“ 

BTY PATTI PET AE OT APP ЧЧ ET bk, Š 

  

KORZYŚĆ -KIEZEWOGDNA, 
ŁATWOŚĆ PRACY | OSZCZĘDNOŚĆ CZASU, 
WYŻSZA ВЕНА ZBOŻA, 
WIELKA WYGODA DLA 

GOSPODARSTWA E 

Rolniey pamiętajcie o tem: 

DOBRA 

MŁOCARNIA 
TO: 

Młocarnie parowe i motorowe LANZA przy zastosowaniu wszystkich NOWOCZESNYCH 

urządzeń technicznych, najnowszej konstrukcji i trwałości budowy, GWARANTUJĄ każdemu 
ROLNIKOWI, poza wymaganą wydajnością, NAJDOKŁADNIEJSZY OMŁOT oraz IDEALNĄ 

CZYSTOŚĆ ZIARNA 
Wieloletnia masowa produkcja fabryczna. 

Wyłączne przedstawicielstwo na B. Kongresówkę, Kresy I Małopolskę 

DOM ROLNICZY, FABRYKA MASZYN i ODŁEWNIA ŻELAZA 

H. MÓHSAĄ, $P. AKC., WŁOCŁAWEK, Ž 
ODDZIAŁ — WARSZĄWĄ ODDZIAŁ — LWÓW 
Mazowiecka 7, tel. 525-00. Rutowskiego 1, tel. 66-02. + 

Baba dada dż is Aiko Lk Ai bi ni ši i i io 
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dła wszystkich gimnazjów 

oraz palta, fartuchy, pantofle gimnastyczne i czapki w wielkim 
wyborze otrzymać możną w firmie 

WARSZĄWSKI MAGAZYN 
WILNO, NIEMIECKA 1. 

TIT S STONIO СУч ВЕНА 

1 Dyglomowane nauczycielki 2 Paryža 
(Rodowite F.aneuzki) 

— Organizują komplety i pojedyńcze lekcje — 
Konwersacja, korespondencja handlowa. Tłumacze- 

„nia, Poprawianie rękopisów prac naukowych. 
Zwracać się do p. Andróće Wojewódzka ; T 

Wilkomierska 3. m. I - Г 

ma
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i INNE WYROBY SKÓRZANE 
NAJLEPSZEMI KRAJOWEMI FARBAMI 

Н 
"Kursy Kierowcow Samochodowych | 
Sfowarzyszenia Techników Polskich w Wilnie 

UL. PONARSKA 55. TEL. 13-30. 
W dniu 18-go września r. b. rozpoczną Się zajęcia w grupie 
XXXVII AMATORSKIEJ dła Pań i Panów z nauką 5-cio 
tygodniową i w grupie XXXIX ZAWODOWEJ dla kierowców 

zawodowych z navką Ż i pół miesięczną. 
Zapisy przyjmuje, i informacyj udziela, sekretarjat kursów 
codziżnnie od g. 12 do 18 przy ul. Ponarskiej 55, tel. 13-30. 

Przy kursach warsztaty reparącyjne dla 

« WYSTRZEGAJC 

samochodów __i_ciagówek__ rolniczych 

ul. Niemiecka19 
CALEL NOZ tel. 890 

Nadeszły modne materjały nastanjesiennyi zimowy 
Materjały męskie, okrycia futrzane, palta jesienne, materjały 'kostjumowe 

wyrobów krajowych i zagranicznych w wielkim wyborze, jak również 

najnowsze materjały damskie 

Firanki * * Porfjery + + Dywany 

  

PIJĄCY WODĘ VICHY 
> ŻĄDAJCIE ZAWSZE 

ICHY CELESTINS 
z marką Wichy-Etat 

woda bezwzglednie naturalna 
<zarpana w Vichy pod kontrolą Rządu Franeuskiero 

+         
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Wydawca Stanisłtw Mackiewicz. Odpowiedzialny redaktor Witold Woydyllo. 

oraz działką ziemi skórne, i syfilis. Przy- i „I Sy czenie włosów od rolni" 2 dziesięciny, 
jęcie: Od 9 «1 13—7. dani: 

Wilno, m 

ul. Wielka 21. 
(Telei. 921). 

Wszystkich informacji uo Dy- 

I, Antokolskiei rekcja Lasów Państwowych w Wilnie 
М di dowiedzieć pokój Nr. 11 oraz Nadleśnictwo w 
się warunki Dąbrow- Ojkienikach. 
skiego 10 Antonowicz. 

3563 —0 ® оЯ 9 
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ЕМЕ RIO Boktūr-Madycyny “ * oszukujemy kupna Kursa kroju, szy'ia prof, A. begrand 
А. CYMSŁER  _ Potrzebne за ] Pub stsiej arierża: robót ręcznych I mo- Kanoasas PROBE 

choroby skórne, we- niedrogie mieszkanie wy . używanej kasy oowadie z dyplomem konser- 
seryczne | moczo- "a Schronisko Na- ogniotrwałej. Zało” 5 Stejanowiczówny watorjum niemieckie- 

płciowe. Elektrotera- uczyciejek  Wetera- szena do  Ajencji * | YJ go udziela lekcji gry” 

pja, słońce górskie, nek- Oferty do adm. „Polkres“ Wilno, Kro- „R“ Menis na e 
Aka ollux. » ч opalowy. kowalski ilewska 3, tel. 17-80. esz! SEI przystępne, il Sie“ 

— „—- оптемпу. o rą- SE rakowskiego 31 m. 2. Masaj e F Sasna TN REECE GE | raw Voke 
w7P rancuzka 100 kqzr. K towną w cent- | = ——— priedu e” 

wykształcona i ruty- ю 66 rum o 16 mieszka- * siadamy do ulo- 

Doktór-Medycyny noyana  Boszukuje 1, „Wilopał niach, sklepy, pla- kowania bardzo 
LUKIEWIEZ pokoju wzamian za Styczniowa 3. | cu 300 sął. ku. korzystnie, „na hi- | 

choroby. weneryczne, lekcje. Św. Jakóbska Tel. 18—17.  góLe z] sprzedamy natych Dom LIE 7 i 
i й Dąbrow- miast na d'god- s „| Dom H-K. „Zachę- 

skórne i płciowe, ul, 6 m. 5, róg D4 - kach |7 „Kapitalem  poszu-I tą* Mickiewicza I 
Mickiewicza 9, wejście skiego, 0d g+ 2—4. -0 nych Pi ACH |kuje dzierżawy. Zgło- tel 19-05. p 
E ah. Sąladėckich 1 SS *""OTT A Sprzedaje Bo BAK. .|szenia: Z, C. Wielka * Ё i, 

przyjmuje od g. 1-2 „się aomek drewniany.| cheta” _ Mickiewi- Brzostowica. SR. ogłoszenią 
I od 5—7 sa POKOJE HR 22/24, 238 Н i prenumeraty do 
Los PR I ze WSZysi- aaa / ›_‘: сга 1, tel. 9.05 ба аса аНк 

kiemi wygodami. z Z3u*Ku. LOMBARD scowych i zamiejsco- 
Dr. POPILSKI telefonem bez kuch- ___ NMAWWASZ Biskupia 12, tel. 14-10,wych po najniższych 

choroby skórne i we- ni) do wynajęcia so- wyd aje pożyczki bez cenach przyjmuje 

meryczne. Przyimuję liinym _ lokatorom. 1 R żŻM BĘ ograniczenia pod za-Ajencja _ „Polkres* 
od godz. 10 do Li oż Antokolska 24-am.l-a  Kuvię plac staw różnych towa- Wilno, Królewska 3. 

około 600 metr. kw. 
nie w RON 
odległy od katedry 

Do wynajęcia go ti pół. kilometr. 
od zaraz 3 duże, SU- wzajędnie plac czyn- 
che, słoneczne pokoje szowy na Antokolu, 
ze wszelkiemi WYg0- wpobliżu Kościoła. 
dami i oddzielnem Oferty z ceną do- 

5—7 p.p. W.Pohulan- 
ka 2, róg Zawalnej 

Z.P. 

rów: brylantów, złota tel. 17-80, —ч 
sreb: , KT IBO mar WA WA futer, mebli, PDZĘRZAWY ma* 

biadów domowych dywanów, pianin, sa- M RSE 
0 specjalnie gotowa- mochodów, maszyn | sk, eo o: 

nych 1“ 2—3 a t p. EL ala posada schire= 

poszukuje się w OKo- —eprno oczne jl flektantów z b 
licach ul, Mickiewicza ipoteczne L ‚ 

r zabezpieczenia na Kongresówki i LENARTE DEATYCI Į iii kach uł Мекер каа о, 
wejsciem, „Jagiellof“ stepną do adm. „Sło- szdnja do. Biura Re: ulokowaną gotów- Wii Biura Konie 

kę załatwia & 
Ožė B 

REZ OEM ska 6 m Ū wa la „lrski“ ^ — klamowego S. Gra- idę 5 sowo - Handlowe, 
1 ь : > iego, Garbarsk aa: 

Lekarz-Dentysta _ Mieszkanie spGTWARKGozn I, pod „Obiady. —0| Wileńskie "Biuro || Mickiewicza 21; 
MARYA 6 pokojowe da wy- Wilnem w ła-| .. Komisowo - Handl. a ai 

Nżyńska-Śmoiska najęcia. UI. Mickie-| dnej miejscowości Mickiewicza 21, | НННННВ В ОРБ Е (НО 

Przybory i „wicza 7, wiad. u do-| Z nowemi zabudo- ELEKTRO-1 tel. 152, g6g£— G Gam a zupę we. dada zet NONE GUI T 
fachowo ПБ @ ТОЛ IB ATLAS 
„Radio“, Wilno, Troc- 

nie zębów bez bólu. 200 ha. Część reparuje az ы 

Ротсет:‚п‹:п i złote przygotowana na | z KE 

korony. Sztuczne zę: Do wynajęcia Radna ryb- |ka 4. = R e pół 

by. Wojskowym, u- duży, słoneczny po-| "i, AR аа - a A 

rzędnikom i uczącym kój, ul. Garbarska 3 p. OUITOW Lekcja angielskiego ННЕ 

№ — СамтойзКа, ul. na imię Ignacego 
Słowzckiego | m. 10, 
tel. 838. 
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Oszczędności 
gotówkowe przyj- 
muje na oprocen- 

towanie 
Wileńskie Biuro 
Komisowo - Handl. 
Mickiewicza 21, 
tel. 152. zró) 

  

  

    

się zniżka. Ofiarna 4 m, 12. Oglądać co- Wileńskie Biuro 
m. 5. Przyjmuje: od dziennie od g. 4 do 6| KOmisowo - Hanai. M Ignas 

8—1 i od 4—7. po poł. —0) Mickiewicza 21, O. 899. 

Wydz. Zdr. Nr. 3 tel. 152. 66560 

Drukarnia „Wydawnictwo Wileńskie", Kwaszelna 23. 
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