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| 
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DEMOKRATYCZNY. 

  

: 3. Zagranicą zł. 6. Cena prenumeraty: A mac wi Skoki 2, Skład pa- 

Mickiewicza 5. 
przyjmują: Księgarnia 
pieru W.  Borkow Skiego, 
przyjmują Biuro Reklamowe Stefana G 
róg Garbarskiej, tel. 82, Biura 
telef. 222, J. Karlina, Niemiecka 22, tele: 
Sobola, Wileńska 22, tel. 867 | wszystkie 

ogłoszeń S. Jutana, Niemiecka 4, 
4. 605, Biuro ogłoszeń E, 
biura rekl w kraju i zagr. | 

Prenumeratę 

Prenumeratę i ogłoszenia 

rabowskiego, Mickiewicza 4, leńskiego 

  

Redakcja i Administracja: WILEŃSKA 15. Tel. 99. 
Czynna od g. 9 do 3 pp. Dział ogłoszeniowy „Kurjera Wi- 

go, Mickiewicza róg Garbarskiej 1. Tel. 82. Czynne od 9—6w. 

Rękopisów nadsyłanych redakcja nie zwraca. 

Cena ogłoszeń: Za 
20, na 4-ej stronie 10. 
wiersz milimetrowy 30   * mieści się przy Biurze Reklamowym S. Grabowskie- 

Redaktor przyjmuje od 2—4 popoł. | 

JNA EKT S DP O I V KOS DALIS RA LDT CBB COR FW ZOK SET INTEIKKIASS 

JAŃ HAŁKO 
Komisarz Wileńskiej Izby Skarbowej 

Po długich i ciężkich cierpieniach opatrzony św. Sa- 
kramentami zasnął w panu dn. 10 sierpnia w wieku lat 67. 

Eksportacja zwłok z domu żałoby przy ul. Senatorskiej 
12 odbędzie się dnia 12 o godz. 18 do kościoła św. 
Piotra i Pawła. 

Pogrzeb nastąpi dn. 13 o godz. 10 rano, o czem po- 
wiadamiają pogrążeni w głębokim smutku | 

  
żona, synowie i córki. 

ы 

Kilka dni temu roztelegrafowała 
Pol. Ag. Telegraficzna wiadomość o 

wizycie, złożonej choremu Stefanowi 

Żeromskiemu przez przedstawiciela 
p- ministra spraw wewnętrznych. 

Ten akt urzędowej kurtuazji wy: 

maga komentarza. 

Jak wiadomo, po wydrukowaniu 
„Przedwiośnia”, Stefan Żeromski stał 
się przedmiotem napaści całego, zjed- 

noczonego polskiego kołtuństwa. Ma- 

li ludzie, o duszach ślimaczych, lu- 

dzie, którym wystarczają powieści 

Mniszkówny i kronika wypadków w 

„dzienniku, stali się nagle krytykami 

dzieła, którego wcale zrozumieć nie 

mogą — dzieła, dyszącego bolesnym 

niepokojem o przyszłość wskrzeszo- 
nej Ojczyzny. 

Dziś nikt nie pemięta, który z u- 
miejących pisać matołków pierwszy 

zatrąbił na alarm. Mniejsze o nazwl- 

sko, bo to już nie ktoś z tuzina ale 

z kopy (coś w rodzaju wileńskiego 

J. Obsta.) Dość, że ławą ruszyło wsze- 
lakiego rodzaju sklepikarstwo przeciw 

największemu z żyjących wyrazicieli 

myśli polskiej i polskiego sumienia. 

Bolszewiki — zawołała zgraja. 

Można przysiądz, że większość 

wrzeszczących nie zna nie tylko „Przed- 

wiośnia”, ale nigdy żadnej powieści 

Żeromskiego nie czytała. Toć wiado- 
mo, że np.,w Poznańskiem — Żerom 
ski, Sieroszewski, Daniłowski jeszcze 

przed wojną uchodzili za antychry- 

stów i czytanie ich dzieł równało się 

wstąpieniu do loży masońskiej. Zgra- 
ja wrzeszczy, bo wierzy swoim рго- 

wodyrom, od których jeszcze jest 
głupsza, Ь 

Zresztą, niech sobię wrzeszczy. 

Nie o to chodzi. 

Rzeczą jest stokroć gorszą to, że 

owo kołtuństwo, wczytujące się w po- 

wieści Mniszkówny i kroniki wypad- 

ków uważa się wciąż dotąd za właś. 

ciwego gospodarza Rzeczypospolitej. 

Ci sklepikarze (mniejsze o to, jaki 
sklepik mają: z medycyną czy pie- 

przem) — którzy palcem nie ruszyli, 

  

Komentarz. | 
by Polsce wolność wywalczyć, którzy 
w najlepszym razie komedję przed 
własnem sumieniem greli, normalnie 

zaś jeno we własny pępek zapatrze- 
ni byli, roszczą obecnie pretensje do | 

decydowania, co polskie, a co nie- | 
polskie, co dobre, a co złe, co pań", 

stwowe, a co antypaństwowe. 

Sądząc z prasy, możnaby unosić, ! 

że istotnie po ich stronie jest opinja | 

publiczna. | 
Ale na szczęście (sic!) Polska jest . 

wciąż jeszcze krajem analfabetów. ' 

Prasa nie jest wyrazicielką myśli, u- 

czuć i nastrojów powszechnych. Re- 

prezentuje ona tylko myśli, uczucia 

i nastroje pewnych sfer, umiejących 

się posługiwać drukowanem slowem, ' 

mających pieniądze i życiowy spryt. ; 

W ich to tylko imieniu przemawia | 
prasa najpoczytniejsza — mimo wszak- 

że swej poczytności, nieznana zupeł- | 

nie najszerszym masom narodu. 

A te to właśnie maśy genjuszem 

swym odczuwa Żeromski I ich — mo- 

że nieuświadomione, ale głęboko w i 

  

żale, wątpliWości. Żeromski z pewnoś- , 
cią Polskę lepiej czuje, niż endecki j 

aptekarz z Pipidówki, lepiej nawet 

niż popierający „Dziennik Wileński” | 

księżyna z Psikiszek. 

To też przedstawiciel rządu musi 

lekceważyć mizerną kampanję, pro- 

wadzoną przeciw największemu pisa- 

rzowi polskiemu. Rząd Rzeczypospo 

litej Polskiej jest w założeniu swem 

zupełnie czemś inaem, niż były rzą 

dy mocarstw rozbiorowych z Rosją 
na czele — rządy, opierające się na 

najciemniejszych, demagogją wodzo- 
nych, elementach. Rząd nasz musi 

się odgradzać i — jak widzimy — od- 
gradza się od wrzaskliwego kołtuństwa, 
które tem głośniej reklamuje swą 

państwowość, im łatwiej jest gotowe 

za michę soczewicy (lub poprostu ze 

strachu) każdej chwili ją sprzedać. 

Rząd polski nie może tak, jak pol- 

skie kołtuństwo, widzieć bolszewizmu 

w każdej myśli krytycznej, opozycyj. -     
  

Isercach tkwiące — wyraża obawy, | ° 

  

nej. To, co jest „bolszewizmem” w o- 

czach drżącego o swe nabytki paska- 

rza czy nawet żubra o nieczystem su- 

mieniu — może być z punktu widze- 

nia sterników polityki państwowej 

cennem ostrzeżeniem, za które nie Z „ae Oka 
potępienie, ale wdzięczność się nale- Kto co zgubił! 
ży Kto się chce ożenić! 

Rząd rozumie, iż rzekomy „bol: ms Los Dee TD 

szewirm”* Zeromskiego stokroć wię: Kto szuka mieszkania! 

cej wart jest dla Polski niż patrjotyzm B Kto Penoimnjo a A 
wszystkich endeckich aptekarzy z 

wszystkich w kraju Pipidówek. 
` М. & 

10 ruta 10 
Kto chce sprzedać! 
Kto chce kupić! 

niech poda ogłoszenie do 

Kurjera Wileńskiego 
Rosztuje tanio, a cel będzie osiągnięty. 

|czytajcie „Kurjer Wileń.". 

  

Akuszerka-mssażystka 
M. BRZEZINA. 

Uli. Mickiewicza 44, m. 17. Przyjmuje 
od godz. 8-ej rano do 7-ei wiecz. 

Kupcy! Tylko umiejętna reklama 

ocali wasze przedsiębiorstwa od 

zguby w obecnym zastoju handlu! 

Jak powinniście się ogłaszać — najlepiej 
poinformuje Was bezpłatnie 

biuro Reklamowe. Stelana (radowskiego 
w Wilnie, ul. Garbarska 1, Telefon 82. 

  

O pakt gwarancyjny. 
Rozpatrywanie tekstu niemieckiej odpo- 

wiedzi. 
LONDYN. 11.VIII. (Pat). Briand i Chamberlain rozpatrywali dzisiaj ra- 

no tekst odpowiedzi dla Niemiec. 
Rozmowy te doprowadziły do uregulowania pierwszej części progra- 

mu obrad. 
Ministrowie porozurnieli się ostatecznie co do treści odpowiedzi w o 

świetleniu pewnych szczegółów. 

Briand na audjencji u króla angielskiego. 
Qd not do konferencji. 

LONDYN, 11.VIII (Pat) Radjostacja w Lefield komunikuje — Briand 
przyjęty był dziś rano przez króla Jarzego na audjencji. Posłuchanie to 
poprzedziło konferencję Brianda 2 Chamberlainem, 

Tutejsze koła polityczne sądzą, że odpowiedź francuska na notę Rze- 
szy w sprawie bezpieczeństwa będzie ostatuńim etapem porozumienia się 
w tej kwestji drogą not dyplomatycznych i doprowadzi do -wspólnej' kon 
ferencji stron zainteresowanych. Briand przywiózł ze sobą do Londynu 
projekt samego paktu w głównych jego zarysach. 

W ten sposob Briand pragnie ułatwić obu stronom wzajemną wymia- 
nę zdań w stosunku do sprawy, której konferencja nie jest bezpośrednio 
poświęcona. 

Pamiętać należy, że głównym celem obecnego spotkania w Londynie 
jest pstateczne uzgodnienie przez oba rządy tekstu odpowiedzi Francji na 
ostatnią notę Rzeszy. 

Porozumienie anglo-francuskie w Spra- 
wie paktu. 

Optymizm delegacji francuskiej, 

PARYŻ. 11.VIII. (Pat). Prasa przypisuje pierwszorzędne znaczenie spot- 
kaniu Brianda i Chamberlaina nietylko dla stosunków francusko-angiel- 
skich, lecz także dla przyszłych losów Europy. 

Londyński korespondent „Matin” podkreśla optymizm delegacji fran- 
cuskiej, która wyraziła przekonanie, iż kilkugodzinna wymiana zdań nie- 
wątpliwie wystarczy dla osiągnięcia ostatecznego porozumienia. 

Konferencja prasowa M. Ententy. 
BUKARESZT. 11.VilI. (Pat). 

  

Dnia 15 b. m. zostanie otwarta w Sinaio 
konferencja prasowa Małej Ehtenty. 

5-0 łamowy, na 4-ej str. 
być przez administrację zmieniane dowolnie. 

DOLAR ZIZI ZRK OLKA a | Niezwłocznie udał się do mini- 

  

wiersz milimetrowy na 1 str. groszy 
Komunikaty (ogłoszenia tekstowe) za 
roszy. Układ ogłoszeń na l-ej str. 
mio łamowy. Terminy druku mogą 

Wiadomości poliyczne. 
|Powrót pre- W poniedziałek po- 
zesa minist- wrócił z Krynicy pre- 
STAN =. zes Rady Ministrów, 

80. p. Władysław Grabski. 

sterjum skarbu, gdzie po otrzymaniu 
raportu o ogólnej sytuacji finanso- 
wej i walutowej od dyrektora depar- 

| tamentu prezydjalnego, p. Stanisława 
| Kauzika, przyjął prezesa Banku Pol- 
skiego, p. Karpińskiego oraz komisa- 
rza Banku Polskiego, p. Barańskiego. 
Następnie p. premjer odbywał kolej- 
ne konferencje z wiceministrem 

! skarbu p. Karśnickim, zastępującym 
ministra skarbu podczas jego urlopu 
i wszystkimi dyrektorami departa- 
mentów ministerjum skarbu. W pre- 
zydjum Rady Ministrów p. premier 
odbył konferencje z ministrem Klar- 
nerem i ministrem Morawskim, w 
sprawach bilansu haadlowego. Póź- 
nym wieczorem na specjalnej audy- 
jencji p. premjer przyjął prezesa Ban: 
ku Polskiego oraz delegatów Rady 
Banku. (Pat) 

Omawiając sprawę 
spotkania Briand'a z 

o spotkania Chamberlainem „Temps“ 
z Chamber- Pisze: Trudno przypu* 

laln'em.  Ścić, aby dominja an- 
gielskie okazywaly, jak 

Wielka Brytanja, zainteresowanie lo- 
sami imperjum, sprzeciwiając się 
układowi, mającemu zagwarantować 
Rnglji bezpieczeństwo, przy zapew- 
nieniu pokoju nad Renem. I 

Gwarancja ta może być ujęta 
jedynie w ramy traktatów a zwłasz- 
cza traktatu Wersalskiego, które 
Fnglja podpisała i dla których wyko- 
nania zdecydowana jest zapewnić 
posłuch. 

Chcieć ustalić, czy to za pośred- 
nictwem Ligi Narodów czy też w 
jakikolwiek iany sposób, warunki 
wstępne jakiejkolwiek akcji, czy to 
dla poszczególnego państwa, czy też 
grupy mocarstw zagrożonych wsku- 
tek pogwałcenia przez Niemcy trak- 
tatu pokojowego, oznaczałoby zapew- 
nić pewne korzyści ewentualnemu 
napastnikowi. 

Gdyby podobna niepewność mia- 
ła egzystować, narażałaby ona na- 
przykład Belgję na taką samą inwazję, 
jak w roku 1914, zanim Anglja mogła 
by skutecznie zainterwenjować. 

Podobnie ma się rzecz z gwa- 
rancją, udzieloną przez Francję na 
mocy odrębnych układów z Polską i 
Czechosłowacją. 

Żywimy niezłomną nadzieję — 
pisze dalej dziennik — iż Briand i 
Chamberlain zdołają pogodzić wolę 
Anglji nie angażowania się poza gra- 
nicami, która uważa za niezbędne 
dla swego własnego bezpieczeństwa, 
z wolą Francji, z którą jest chęć nie 
pozostawania obojętną dla sprawy 
pokoju powszechnego oraz utrzyma- 
nia w mocy odrębnych układów, 
które Francja zawarła w celu zapew- 
nienia nienaruszalności traktatów 
pokojowych. (Pat). 

Stresemann w odpo- 
Streseman wiedzi na notę polską 

em oświadczył, że według 
"  __ jego informacji granice 

Polski opuściło już 17 do 20 tysięcy 
optantów, pozostaje natomiast je: 
szcze w Niemczech 11 do 15 tysięcy 
optantów polskich. Rząd niemiecki 
proponuje wzajemne zaniechanie dal- 
szych rugów i pozostawienie tych, 
którzy mieli opuścić Polskę w dniach 
1,11i 26ym a Niemcy w dniach 
1, 7,i 26ym. W przeciwnym razie 
Stresemann zapowiada ewentualne 
kontrrepresje. 

Dr. D. Olsejko 
Choroby uszu, gardła I nosa 

Jagiellońska Nr. 9, m. 3. 
Przyjmuje od 9—10 rano. 

W lecznicy Litewskiej (Wileńska 28) 
od godz. 1-3 po poł, 

„Temps“ 
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Tuno igo Prygpnai 
ni Wojskowego 0.0. A. i. 

W dniu 9 sierpnia b. r. odbyło się 
na poligonie wojskowym w Pohulan- 
ce uroczyste zakończenie kursu Przy: 
sposobienia Wojskowego. 

O godz. 9 kompanja honorowa 
"obozu pod dowództwem por. Tuma= 
nowicza z orkiestrą 1 p. p. leg. po" 
witała przybyłych z Wilna gości w 
osobach ks. biskupa Bandurskiego, 
komendanta O. W. Wilno gen. bryg, 
Pożerskiego, przedstawicieli z Kura- 
torjum nauczycielskiego, Delegatury ; 
Rządu i innych. 

Po formalnościach wojskowych, 
* kompanja honorowa wraz z orkiestrą 

udała się na mszę polową, za nią na 
pięknie umajonych wozach ruszyli 
goście. ‚ 

tu dobrą naukę i wychowywanie w 
zaszdach miłości Boga i Ojczyzny: 

Pułk. Popowicz przedstawił właś- 
ciwy cel przysposobienia i wzywał do 

*m Wieczorem amatorskie kółko dra- 

matyczne P. W. przy współudziale 

akademiczek z uzdrowiska, pod kie- 

rownictwem plut. Nowaka, odegrało   
współpracy wszystkich, komu dobro | komedję Bałuckiego „Grube Ryby”, 

Ojczyzny i jej niepodległość leży na gorąco oklaskiwane po każdym akcie. 

sercu. Na zakończenie odbyła się zaba- 

Na to odpowiedział uczeń obozu | wa, która przeciągnęła się do rana. 

letniego Puczko w imieniu .wszyst: | Dowódcy ckręgu korpusu gen. Ber- 

kich elewów. beckiemu, pułkownikowi Popowiczo- 

Po okrzykach aa cześć armii, po- ; wi, majorowi Hałacińskiemu oraz, ca” 

myślność Rzeczypospolitej oraz na łemu składowi kadry instruktorskiej 

cześć marszałka Piłsudskiego, odbyły należy się pełne uznanie i podzięko- 

się zawody lekkoatletyczne oraz ćwi- wanie. ъ 

czenia pokazowe. St. M. 

  

  

    

Sprawa polsko-czeskich rokowań lotni- 
czych. 

PRAGA. 11.VIII. (Pat). Wedle „Prager Abendblatt" polsko-czechosło: 

wackie rokowania w sprawie zawarcia konwencji lotniczej zostaną podjęte 

w najkrótszym czasie. 
Rokowania te będą prowadzone ze strony Polski przez posła polskie-   Ks. biskup Bandurski, w asyście 

kapelana wojskowego ks. Nowaka, 
odprawił uroczyste nabożeństwo, za- | 
kończone okolicznošciowem  kaza-' 
niem, w którem ks. biskup Bandur- 
ski, łącząc sprawy boskie z obowiąz: : 
kiem względem Ojczyzny, nawoływał 
obecnych, aby, idąc za przykładem 
swych przodków, pamiętali o Ojczyź- 
nie, której wolność i niepodległość 
w razie potrzeby musimy bronić do 
upadłego. 

Po nabożeństwie odbyła się defi- 

! 

lada całego garnizonu wojskowego, | 
na czele której  dziarskim krokiem 
aa kompanje obozu letniego 

Serce radowało się na widok tych 
młodocianych junaków, którzy, dzier- 
żąc mocno karabiny, z dumą spo: 
glądali przed siebie, i zebrani goście 
rozumieli, że w tych szeregach Naj- 
jeśniejsza Rzeczpospolita będzie mia- 
ła dobrych obywateli i dzielnych ob- 
rońców swych granic. ‚ 

н Ogorzale twarze i pogodne obli- 
cza świadczyły, jak dużą korzyść od: 
niešli wychowańcy podczas swego 
6-cio tygodniowego pobytu w obozie. 

. Po defiladzie z pieśnią na ustach 
odmaszerowali do obozu na šniada- 
nie. 

Dla przedstawicieli władz wojsko- 
wych i cywilnych oraz zaproszonych 
gości przygotowano żołnierski posiłek 
w namiocie, poczem odbyło się uro- 
czyste wręczenie nagród najlepszym | 
zawodnikom, oraz za wzorowe zacho- | 
wanie się i dobre postępy w nauce. 

Nagrodzonych wywoływał przed 
front zebranych kompanji kierownik 
wychowania fizycznego por. Nycz, a 
nagrody wręczał osobiście ks. biskup 
Bandurski. й 

Z odczytanych wyników w zawo* 
dach można było zauważyć, jak duże 
postępy osiąanął por. Nycz przy po- 
mocy profesorów cywilnych wycho- 
wania fizycznego w tak krótkim cza- 
sie — za co ze strony dowództwa 
otrzymał pochwałę i podziękowanie | 
w imieniu służby. 

Po rozdaniu nagród dowódca 0-1 
bozu letniego kapitan Zgłobicki wraz 
ze swym adjutantem, por. Marzysem, 
oprowadzali obecnych po obozie. 

Obóz przedstawia się imponująco; 
wszędzie widzieliśmy ład i wzorowy 
porządek. 

O poszczególnych kompanjach i 
ich dowódcach i instruktorach napi- 
szę dodatkowo. Teraz ograniczę się 
tylko do ogólnego określenia. 

; Obėz Letni przygotowuje zdrowych 
obywateli i dzielnych obroūcėw O)j- 
czyzny, o czem na miejscu mogli się , 

' przekonać przedstawiciele z Kurato- 
rjum szkolnego i Delegatury Rządu. 

Na wolnem powietrzu, w lasku 
sosnowym, pomiędzy namiotami spo- 
żyliśmy wspólny obiad, -zgotowany 
w kuchniach polowych. Podczas obia- 
du przemawiali przedstawiciele władz 
cywilnych | wojskowych — goście 
oraz sami wychowańcy. 

- Każdy wypowiadał się szczerze 
i jasno, a do najcenniejszych prze- 
mówień należało przemówienie ka- 
pelana wojskowego ks. Nowaka, któ 
ry jako duszpasterz obozu letniego 

„go w Pradze p. Lasockiego. 
Dwukrotna przerwa rokowań polsko czeskosłowackich spowodowana 

została przez to, iż władze czechosłowackie domagają się aby polskie apa- 

raty lotnicze, kursujące na linji Kraków— Wiedeń, dokonywały przymuso- 

wego lądowania w Bernie Morawskiem. 
Delegacja czeska motywuje swe żądania tem, iż wobec przyszłych ro- 

kowań o konwencję lotniczą z Niemcami nie może stwarzać precedensu, 

aby obszar czecho-słowacki mógł być przelatywany przez jakikolwiek apa- 

rat bez lądowania na terytorjum Czechosłowacji. 

  

Poseł finlandzki u min. Morzwskiego. 

WARSZAWA. 11.VIII. (Pat). Pan minister Morawski przyjął posła fin 

landzkiego p. Ehrstroma. 

   

  

Francuski min. skarbu o sprawach finan- 
sowych swego panstwa. 

PARYŻ. 11.VIII (Pat) Caillaux w wywiadzie z przedstawicielami prasy 

angielskiej powiedział między ianemi, iż nie została podjęta ostateczna de: 

cyzja w sprawie jego wyjazdu do Londynu i Waszyngtonu. 

Pragniemy przedewszystkiem postępować jako dżentelmeni, byłoby 

zaś postępowaniem wręcz odmiennem, gdybyśmy przyjmowali takie zobo- 

wiązania, którychbyśmy nie mogli później wykonać. 

Minister wyjaśnił dalej, iż kampanja: francuska w Maroko koszto- 

wała Francję 200 miljonów franków, preliminowana zaś przez parlament 

suma jest 250 miljonów franków, co wystarczyna przeprowadzenie opera- 

cji wojennej do końca. ` 

ж 

Z zachodem czy „wschodem? 

Niemcy wahają się. 

PARYŻ. 11.VIII. (Pat). „Homme Libre” pisze, że Niemcy w chwili 

  

obecnej wahają się między polityką przyłączenia się do krajów zachodnich, | 

a polityką odwetową ze współdziałaniem Sowietów. “ 

W tym ostatnim wypadku Rosja zaatakowalaby ewentualnie Polskę 

wspomagana mniej lub bardziej jawnie przez Niemcy. 

Dlatego też, pisze dziennik, toczą się obecnie w Londynie obrady 

ministrów spraw zagranicznych Francji i Anglji, poświęcone zagadnieniu 

pomocy państw. zachodnich Europy dla ich sprzymierzeńców ze Wschodu 

Europy. 

    

Dookoła Marokka. 
interwencja włoska? 

W zakończeniu artykułu, poświęconego wiadomościom o akcji w kie- 

runku zawarcia pokoju z Abd'el-Krimem rzymska „Tribuna” oświadcza: 

Trzeba powiedzieć jasno i wyreźnie, že na podstawie traktatów żadna zmie- 

ha sytuacji prawnej w Rifie nie może nastąpić bez interwencji Włoch, na- 

rodu par excellence śródziemaomorskiego. Włochy z tego swojego prawa 

zrezygnować nie mogą”. W kołach politycznych zapewniają, że oświadcze: 

nie to odpowiada w zupełności stanowisku p. Mussoliniego jako ministra 

spraw zagranicznych. 

    

' + | į egzekucji, jakie. w dniu 3 lipca wy- 

1 "IN | sowieckie |konane zostały w Petersburgu na 58 

+  |osobach. Wśród straconych bez ja 

Skargi 
Sekrety P. A. T.'a. — 

Na łamach „Gazety Warszawskiej” 
wystąpił p. P. Jędruszęk w sprawie 
naszych tortur paszportowych — zgo- 
la nie licujących — г zasadniczym 
ustrojem Rzeczypospolitej. 

„W policyjnem państwie rosyjskiem 
przypomina p. J. — poddany składał 
się z ciałe, duszy i... paszportu. Trzeba 
jednak przyznać, że otrzymanie tego 
paszportu nie nastręczało trudności i 
nie pociągało za sobą większych kosz- 
tów: za opłatą 15 kop. za książeczkę 
paszportową, każdy mieszkaniec, zapl: 
sany do ksiąg ludności stałej danej 
gminy czy miasta, dostawał beztermi- 
nowy dowód osob.sty na poczekaniu, 
w miejscowym urzędzie gminnym lub 
magistracie. Oczywiście mowa tu o 
paszportach wewnątrz kraju. : 

Zdawaloby się, że w Wolnej Polsce, 
jeśli już paszport musi byc nadal skła- 
dową częścią obywatela, przynajmniej 
samo otrzymanie tego dokumentu nie 
będzie trudniejsze, niż pod rządem za- 
borcy. Niestety! Nasze ministerjum 
spraw wewnętrznych, okólnikiem z dn. 

17 listopada 1921 r. za N rem 1958, wy- 

dało zarządzenie, iż dowody osobiste 
mogą wydawać obywatelom polskim 
tylko starostwa”. 

Zarządzenie to, wydane przy zie: 
lonym stole, naraża ludność na ty- 
sięczne ludności. Nadomiar samo | 

! ргажо do otrzymania dowodu oso- | 
bistego najeżone jest tysiącznemi 

formalnościami. Autor niesłusznie 
uważs, iż utrudnienia te mają sens... 
na Kresach, a pozbawione są sensu 
w stosunku do rdzennej ludności: 
Możemy go jednak uspokoić: i tu u 
nas również są tylko płodem biuro- 
kratycznej bezmyślności. 

-" Aktualną dziś sprawę wysiedlania 
optantów porusza na szpaltach „Ro- 
botnika* poseł H. Diamand. 

„Opinja publiczna całego świata kul- 
turalnego zwrócona jest na fakt wyda- 
lania z Niemiec i Polski tych jednostek, 
które przed wojną zamieszkały były na 

terytorjech polskich lub niemieckich, a 
były narodowości odmiennej | wybrały 
obywslelstwo państwa, w którego obsza: 
rze nie mieszkały. Chodzi zatem o Niem- 
ców, zamieszkałych w Polsce, którzy 
zachowali obywatelstwo niemieckie i o 
Polaków, zamieszkałych w Niemczech, 
którzy oświadczyli się za obywatelstwem 
polskiem. Niemców takich w Polsce 
mieszka jeszcze około 40,000, a Pola- 
ków w Niemczech około 10,000 

Powstała kwestja, czy obcy cl oby- 
watele mają pozostać w państwach, w 
których dotąd mieszkają. Kwestja ta 
była przedmiotem rozważań arbitra, 

Przegląd prasy. 

  znakomitego prawnika Kakenbaeka, a 
on zadecydował, że każde z obu państw 

z «całej Polski. | 
Prezydent Rzeczypospolitej 
na Wystawie w Gnieźnie. щ 

Termin otwarcia wystawy w Gnie- 
(źnie przewidziany pierwotnie ra dzień 
12 września b. r. został obecnię w 
związku z ustaleniem programu prze* 

niesiony na niedzielę dnia 13 wrześ- 
nia b. r. W tym dniu bowiem ręką 
Prezydenta Państwa zostanie odsło* 
nięty pomnik Bolesława Chrobrego, 
a następnie w obecności korpusu 
dyplomatycznego, dostojników Ko: 

j ścioła i przedstawicielie prasy, Otwo* 
|rzy p. Prezydent wystawę rolniczo: 
przem. rzemieślniczą. ||| ' 

Komitet wystawy mskūtek stale- 
go nawpływu zgłoszeń Z najdalszych 
nawet dzielnic naszego kraju, zmu- 

szony był przedłużyć termin przyj 
mowania zgłoszeń dla firm zamiej-, 

'scowych do dnia 31 sierpnia Db. r.; 

  

  

na tortury paszportowe. — O rugach optantów. — 
Zdanie p. Jouvenela. 

ma prawo wysiedlić swych mieszkań- 
ców, którzy przyjęll obywatelstwo dru- 
glego państwa. P. Kakenbaek. może 
zasługuje na opinję znakomitego praw- 
nika, ale sprawa, którą rozstrzygnął, 
nie jest kwestją prawną, lecz sprawą 
społeczną I polityczną, a w tych spra- 
wach znakomity prawnik nietylko zna- 
komitością. ale znawcą ani nie jest, ani 
być nie może”. 

Pos. Diamand — rozpatrzywszy 
| kwestję szczegółowo, przychodzi do 
wniosku, że... 

„Pożytek państwowy i narodowy z 
rugów jes: bardzo mały, szkody dla 
polityki polskiej bardzo znaczne”. 

W blizkim związku z tą sprawą 
są słuszne pretensje krakowskiego 
„Naprzodu* do P. A. T., która fał- 
szywie informuje prasę i pozwala so- 

«bie na tendencyjne skróty podawa- 
nych wiadomości. 

„Dnia 24 b. m. Polska Agencja Tele- 
graficzna przesłała do dzienników stresz- 
czenie artykułu Henryka de Jouvenela 
w „Matinie* w sprawie paktu gwaran 
cyjnego. W informacji t*j Jouvenel 
wskazuje na perfldję Niemiec, które 
przez uchylenie się od postanowień 
art. 16 statutu Ligi Narodów chcą w 
razie wojny rosyjsko-polskiej zasłonić 
Rosję przed Europą t. j nie dopuścić, 
aby Francja udzieliła Polsce pomocy. 

‚ PAT zrobił jednak coś taklego, co nie 
leży w zakresie jego obowiązku t. j. 
bezstronnego poinformowania. PAT 
streścił tylko pierwszą część artykułu 
de Jouvenela, a opuścił drugą—mniej 
dla Polski przychylną—część. 

De Jouvenel pisze mianowicie w 
dalszym ciągu: „Niemcy wiedzą, że w 
swojem położeniu napół rozbrojonem 
narazie nie są zdolne do walki, a mie 
mo to stosunki Ich z Polską z każdym 
dniem pogarszają się. — Rząd polski, 
wydalsjąc 30 tysięcy optantów niemiec- 
kich, podsycił nanowo nienawiść (Nie- 
miec ku Polsce). Mimo, że Polska tymi 
wydaleniami wykonuje tylko swe pra- 
wo, należy zwążyć, że dobre procesy 
nie prowadzą zawsze do dobrych sto- 
sunków. Musimy zresztą być lojalni i 
zapytać się siebie samych, jak my po- 
stąpilibyśmy, gdyby korytarz gdański 
przecineał Francję Czy można się dzi- 
wić, że Niemcy z niecierpliwością 
oczekują dnia, w którym będą mogły 
zmienić granice wschodnie na swą ko- 
rzyść?* 

Z tej rewelacji „Naprzodu“ do- 
wiadujemy się, że p. H. de Jouvenel 
jest mniej więcej tego samego zda: 
nia o rugach optantów, co pos. Dia- 
mand, a P. A. T. niewiadomo @а- 
czego Sądzi,. że ma prawo to przed 
społeczeństwem polskiem ukrymač- 2 

stawy w Gnieźnie, a szczególnić od: 
słonięcie pomnika zostanie uwiecz- 
miony na zawsze w historji Gniezna. 
Wielką atrakcją w chwili odsłonięcia 

a będzie wzlot 2 tysięcy go- 
ębi pocztowych, które następnie zo- 
staną premjowane. Gołębi dostarczy 
Wielkopolska Hodowla Gołębi Pocz- 
towych przy D. O. K. VII w Pozna: 
niu. Dalej, podczas wystawy będzie 
urządzony na boisku „Sokoła* kon: 
kurs hipiczny. Całkowite ukończe- 
rie budowy pawilonów nastąpi oko- 
ło 25 b. m. Ponieważ nieodwołalne 
zamknięcie listy zgłoszeń nastąpi w 
dniu 31 sierpnia b. r., firmy, które 
mają zamiar wziąć udział w wysta- 
wie, muszą przysłać zgłoszenia jak 
najśpieszniej. Л 

Strzelanina w ogrodzie Sa- 

- skim w Warszawie. 
” i ĮAimgončieiei Isądu znajdują się pra- 

Ukrainizacja szkół na Ukralnie. | wie wszyscy byli profeserowie uni- 

Ń +,» ' wersyłetu aleksandrowskiego, szereg 

O Moskwy o atveža gor | PDSŚtÓW 1 urjędticów Mol) carski 
misja centralna Ukrainy postanowiła Po: as no Mż w Ari 

Dry, Aaa a asc śród straconych książe Golicyn osta- 

Ukrainie i to w jaknajkrótszym czasie. 0 sen m Potrawa SIE 

| Wyprzedaż MEBLI 
s. ANCELEWiCZ 

  

Egzekucja resztek dygnitarzy. 

„Times“ przynosi - wstrząsającą | 

włącznie. Wielkie zainteresowanie | 
budzi „dział hodowlany”, w którym | W poniedziałek o godz. 12 i pół 
bezpośredni udział wezmą najpoważ-' w nocy zauważył żołnierz, pełniący 
niejsi hodowcy w Wielkopolsce. Prócz! wartę przy gmachu sztabu general- 
kalių bydla, trzody poenaj Ł P- nego, od strony ogrodu Saskiego 
z Nidos E i ij e с w znac s 

. statniemu od ul. oknu 
działów na wystawie „należy jeszcze ' kancelarji sztabowych. A 
podkreślić „dział leśnicfka”, urządzo:| ' Jeden z nich niosł w rękach pacz- 

dain ramias d an ronis c y „hr. *,Gdy podeszli już pod same okno 

rzewski z Czerniejewa. Na szczegól: zauważył wartownik, że niosący pacz-     stwierdził, że młodzież nasza odbiera wiadomość o szczegółach masowych Wilno, Ne 15, ul. Niemiecka 2 16. ną uwagę w „dziale leśnictwa" będą kę położył ją pod ścianą. Żołnierz 

Z a o 
енестчееннонннненньсноснноннннеанннно оннн ннн 

próżniak | ° 

Il. | 

| badylek się wstydził. Nawet 

drżał ze wstydu. A jabłonie całe 
żółkły z gniewu. 

Wreszcie machnęły nań gałęzia- 
mi, zamiłkły i poczęły rozdziewać się 
do snu zimowego. Nadszedł gospo- 
darz, otulił co młodsze płonki sło- 
mianemi hożuszkami, ale na przy- 
błędę nawet uwagi nie zwrócił. 

Z bladego, zmarzniętego nieba 
padł chłodny puch śniegu i bieląc 
czarną sieć gałęzi, pierzynę usłał na 
ziemi. : 

Pracowite drzewka, wtulone w 

_ ciepłe słomianki, grzecznie litowały 

_ się nad obcym próżniakiem, co za 

rę nago sterczał ponad śniegiem, 
т 

4.23 

jak zeschły badyl ostu lub wilczego 
"pierzu. | 

A politowawszy się, tem przyjem- 
niej usypiały kolejno w poczuciu 
spełnionego obowiązku. : 

Chudzina przetrwała jednak zimę. 
Budziły ją wichry północne; tar- 

i mosiły, ale nie złamały. Szron mro- 
2Ё — ale nie zamrozjł. 

| kiedy wiosna powróciła, Kacper 
znów się zastanowił: wyrzucić, osta- 
wić?.. Pa 

Zostawił. 
_ В tego roku przemarzłe zimą 
drzewko spisywało się jeszcze gorzej, 
niž zeszłego late. Listków miało 
kilkanaście, kwiatka ani jednego. 

Więc zaczęto je karać. 
— Żeby tam deszczu i tydzień 

nie było, nie podleję cię, leniuchu 
jeden, aż się poprawisz — mówił do 
badylka ogrodnik, | JB 

| — Dobrze mu tak... — szumiały 
jabłonie. b 

A leniuch był uparty nie popra 
wiał się, ‚ 

Zaczęły go liszki oblazič. 
— Nie oczyszczę — mówił znów 

gospodarz — póki się nie poprawi. 
— Dobrze mu tak... — szumiały 

jabłonie. 
« — Nic nie skutkowało. 

niaków — zawołał wreszcie  znie 
cierpliwiony właściciel, Powiedziawszy 
to, wyrwał drzewko i rzucił za płot. 

— Dobrze mu takl Dobrze mu 
takl... — zaszumiał sad chórem. A za 
płotem był ogród muzykanta Gizeli. 
miano się z onego chłopa, że mu 

inne głupstwa były w głowie. 
To też Zięba, rzucając badyl przez 

ĮPiot mruknął pod wąsem: 
| — ldź próżniaku do próźniaka, 

  
— Niepoprawny próżniak z próź- 

  

kuratnie tego dnia Grzela w 
į Markotuem był usposobieniu; siedział 

pod lipą grał jej tak pięknie-na klar- 
necie, że się 22 zasiuchala i stala ci- 
chutko bez szelestu. в 

* Widząc, że Kacper wiecheć jako- 
wyś przez parkan cisks, muzykant 
się rozsierdził w .pierwszej chwili. 
Podniósł gałąź i już ją chciał z po- 
wrotem odrzucić, gdy spojrzał nagle 
i dostrzegł żywe, objedzone listki ja- 

błoni. 3 
Litość go raptem ujęła za serce. 
Wykopał dołek, nawozem wylo- 

żył, drzewko wetknął, korzenie zie- 
mią czarną przysypał | suto wodą 
zrosił, Chodził potem koło. badylka, | 
chodził, robactwo zgarniał, wody nie“ 
załował — aż po „paru tygodniach 
jabłonka odżyła. 

Grzela przywiązał się tak do ro- 
śliny, że choć mu nawet ani jednego:     

jabłka ołe dała, oiulał ją na zimę, a 
na wiosnę znów ziemię dokoła spól- 
chnił, nawiózł, oczyścił... Pracy nie“ 
żałował. 

I niespodzianie drzewko pokrylo 
się kwiatem, a jesienią miało już go- 
towe owoce. | 

Ale nie były to bukówki na ocet, 
lecz najpyszniejsze renety, takie, 
jakich w całej wsi nie było, jakich 
sam dziedzic w ogrodzie swym nie 
miał. : : ‘ 

* Jabłoń Grzeli zasłynęła na całą 
okolicę. Po owoce jej ze dwora cho- 
dzili.: . ; 

Wówczas Kacper Zięba przypom* 
niał sobie wyrzucone drzewko. A sad 
bukówek szumiał bardzo głośno: 
_— Między nami wyrosła, wśród 

nas się chowała... Reneta — nasza 
rodaczka. 

asi вн 

  

Z kraju i zagranicy.- 
ao" 
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Spostrzegłszy ich ze znacznej odleg- ; 
łości nie mogąc podbiec krzyknął 
„Stój* i zmierzył do osobnika pod 
oknem. Na wezwanie żołnierza obaj 
tajemniczy goście ogrodu rzucili się 
do ucieczki, porwawszy szybko pacz- 
kę z ziemi. 

Zołnierz strzelił poraz pierwszy w 
powietrze na alarm, a następnie wi: 
dząc uciekających dał dwa strzały 

za nimi. 
_' Ogród obstawiono wartami i pod- 
jęto w nim szczegółową rewizję przy 
pomocy patroli policyjnych i wojsko- 

wych. Do godziny jednak trzeciej 
nikogo nie złapano. 

Los opłantów polskich. 

Komitet emigracyjny przy urzę” 
dzie wojewódzkim w Poznaniu po- 

_ stanowił wypłacić poważniejsze za* 

"siłki reemigrantom polskim z Nie- 

' miec na utworzenie własnych war- 

sztatów pracy. Prawo do tych zasił- 
ków mają ci reemigranci, którzy wy- 

każą się świadectwem izby rzemieśl- 
niczej, że złożyli egzamin majstra lub 

czeladnika i posiadają odpowiednie 

mieszkanie do urządzenia warsztatu. 

Z zagranicy. 

wzmożenie niemieckiej emi- 
gracji. 

WIEDEŃ, 11.VIII. (Pat.) „Neue fre 
ie Presse” donosi z Berlina, iź liczba 

emigrantów znacznie się powiększyła, 

a to z powodu kryzysu gospodarcze- 

go w Niemczech. 
Niemiecki związek emigrantów w 

Hamburgu zażądał od kanclerza Rze- 

szy lepszej organizacji emigracji oraz 

stworzenie odpowiedniej ustawy e 

migracyjnej. | 

Znów zamach na króla hisz- 

pańskiego. 

MADRYT. 11.Vill. (Pat.) Policja wy- 

kryła ponownie plan zamachu na krė- 

la hiszpańskiego. 

wykonany z okazji odwiedzin przez 

króla miejscowości St. Sebastiano, w 

związku ztem aresztowano pewnego 
komunistę i jego towarzyszy. 

Wzajemne zniesienie wiz pasz- 
portowych przez Austrję 

i Niemcy. 

WIEDEŃ. 11.Vill. (Pat.) Urzędowo 
donoszą, iż układ między rządem 
austrjąckim a rządem niemieckim w 

sprawie zniesienla wiz paszportowych 
dlą obywateli obu krajów wchodzi 
w życie jutro. 

Aerosaiiūibikiiknas w Holandji. 

AMSTERDAM. 11.VIII. (Pat.) Wczo- 
rajszy mi иа cal owicie zniósł dwie 
wsie, a w wielu jscowościach wy: 
rządził znaczne szkody. 

W czasie huraganu cztery osoby 
zostały zabite, wiele rannych a 2.000 
osób bez dachu nad głową. Stiety 
wynoszą 4 miljony florenów holen- 
derskich. 
  

  

  

Budowa szkoły w gm. Radziskiej. 
Dzięki energji radnego gminnego, 

p. Witolda Kucewicza, w gminie ru- 
dziskiej powstaje w tym roku już 
trzecia szkoła powszechna. Ostatnia, 
której położenie kamienia węgielne- 
go odbyło się d. 8 b. m., stanie na 
terenie majątku Angleniki. Plac pod 
budynek ofiarował bezpłatnie właści- 
ciel Anglenik, p. Wojciech Gorski. 

Wspomniana uroczystość d' 8 
b. m. rozpoczęła się poświęceniem 
przez proboszcza parafji rudziskiej 
ks. Juljana Jurkiewicza. Obecni byli 
p. Starosta Grabowski, starosta Łu- 
kaszewicz, kom. pol. gran. Majewski, 
inż. Popławski, zarząd grniny, radni 
oraz przedstawiciele ludności miej- 
scowej i licznie zgromadzona dziatwa. 

Po poświęceniu wygłosili mowy: 
ks. Jurkiewicz, p. Kucewicz i star. 
Grabowski. Uroczystość zakończyło 
przyjęcie w gościnnym domu p.p. 
Kucewiczów, oraz przedstawienie 
amatorskie. 

Gmina rudziska projektuje budo- 
wę dalszych 4-ch szkół, ale zależne 
to będzie od pomocy materjalnej ze 
strony rządu. Podnieść tu należy 
chwalebną dążność rady gminnej z 
p. Kucewiczem na czele do podnie- 
sienia oświaty miejscowej ludności, 
która tu również okazuje zrozumie- 
nie sprawy i gorliwie przyczynia się 
do jej urzeczywistnienia. 

  

Teatr Polski 

Dziś 

Wojna z żonami. 
farsa Hennequin'a. 

Pomiędzy aktem Il-m a IIl-im 

KABARET ; 
„Zielona Kaczka”. 

Początek o godz. 8 m. 15 w. 

Zamach miał być] 

—
-
 

W ostatnich czasach wścieklizna 
wśród psów w wielu miejscowościach 
Okręgu Administracyjnego Wileńskie- 
go przybrała zatrważające rozmiary, 
powodując liczne wypadki pokąsania 
ludzi przez chore lub podejrzane žwie- 

rzęta. 
„ Celem skutecznego i rychłego zli- 

kwidowania wścieklizny psów, dele- 
gstura rządu w okólniku do starostów 

i Komisarza Rządu przypomniała u- 
przednio wydane rozporządzenia na- 
kazujące bezwzględne wybijanie w 
okolicach zarazy wszystkich psów, 

pokąsanych przez wściekłe i podej: 
rzane psy, oraz usuwanie wszystkich 
psów bezdomnych. 

Mając na względzie stosowanie 

Valka z wócieklizm. 
zagrożonych dozwolone było wypusz- 

|czanie psów na ulice tylko pod wa- 
runkiem prowadzenia ich na smyczy 
lub zaopatrzenia w kagańce. 

W małych miasteczkach, jak rów: 
nież w gminach wiejskich, gdzie nie 
ma zorganizowanej akcji  tępienia 
.wałąsających się psów, powyższy о- 
bowiązek spada na urzędy gmin 
miejskich i wiejskich, którym odpo- 
wiednie współdziałanie winne są oka- 
zywać organa policji państwowej. 

W celu walki z wścieklizną, wła 
dze samorządowe, w miarę potrzeby, 
winny przeprowadzać obławy na wa- 
łasające się psy. Organa policji pań- 
stwowej winny również baczną zwra- 
cać uwagę na podejrzane psy i- w 
miarę możności, dowiadywać się kto 
jest właścicielem zwierzęcia,  dono: 
sząc o tem władzy administracyjnej   wszelkich przewidzianych prawem 

środków zaradczych przeciw wście: 
kliźaie, okólnik żąda, by: 

1) W razie ujawnienia objawów 
wścieklizny u zwierząt domowych,za* 
wiadamiač o tem w drodze nnjkrót 
szej właściwego państwowego leka- 
rza weterynarji. 

2) Przypilnować, by wykonawcze 
Komisje Weterynaryjne określały,któ- 
re mianowicie okręgi są zarażone i 
podejrzane oraz ustalały w każdym 
z nich środki zaradcze, celem najry- 
chlejszego zlikwidowania wścieklizny 
na podstawie obowięzujących przepi: 
sów. у : 

3) By przy ujawnieniu wšcieklizny 
w miejscowo$ciach, gdzie do wyla- 
wiania wałęsających się psów jest 
zakontraktowana specjalna służba, 
wyławianie to odbywało się codzien: 
nie, bez względu na porę dnie, o ile 
wymaga tego stopień napięcia cho- 
roby i pozwalają miejscowe warunki. 

4) by w okręgach zarażonych i 

  Dzis—Klary P., Halarji M. 

  

Sroda Jutro—Hipolita M. Kasjana M. 

1 2 Wschód słońca— g. 4 m. 14 
Sierpnia] Zachód „ —g.7 m 05 

URZĘDOWA. 

— Narada w sprawie ochrony 
pogranicza. Dnia 11 sierpnia przy- 
był do Wilna dowódca lil Brygady 
Wiieńskiej Korpusu Ochrony Pogra: 
nicza pułkownik Rumsza, który zło- 
żył zastępcy Delegata Rządu p. Ol- 
glerdowi Malinowskiemu sprawozda- 
nie ze stanu bezpieczeństwa na 
pograniczu. 

Następnie pod przewodnictwem 
p. Olgierda Malinowskiego odbyła 
się konferencja w sprawie jak naj- 
ściślejszego uzgodnienia działalności 
organów korpusu Ochrony Pograni- 
cza i bezpieczeństwa publicznego 

| oraz władz administracyjnych. 
W konferencji udział wzieli: puł- 

kownik Rumsza, inspektor admini- 
stracyjny p. Gintowt-Dziewalkowski, 
kierownik bezpieczeństwa p. Rakow- 
ski i oficer łącznikowy dla spraw 
granicznych p. major Perkowski. 

W wyniku konferencji usunięto 
niedokładności 1 rozbieżności do- 
tychczasowej koordynacji w działal 
ności Kerpusu Ochrony Pogranicza i 
organów policji państwowej, oraz 
ustalono jak najściślejszą łączność 
i współdziałanie. (x) 

— Sprawy paszportowe. Z 
dniem 7 września rb. wejdzie w ży” 
cie rozporządzenie Rady Ministrów 
o rozciągnięcie na całą ziemię Wie: 
leńską mocy obowiązującej działu III 
rozporządzenia byłego szefa Zarzą- 
du Terenów Przyfrontowych i Eta- 
powych z dnia 4 listopada 1920 roku 
wprowadzającego przymus paszpor- 
towy. WEI 

W myśl tego rozporządzenia 
wszyscy mieszkańcy ziemi Wileńskiej 
powyżej 16 lat powinni posiadać do- 
wód osobisty, przyczem właściwi na- 
czelnicy władz administracyjnych 
pierwszej instancji wyznaczą w za- 
leżności od warunków lokalnych od 
powiednie terminy. 

Mieszkańcy miast ponad 4 tysięce 
mieszkańców muszą mieć dowody 
zaopatrzone w fotografje. 

Mieszkańcy wsi i miast mniej- 
szych będą mieli dowody zaopatrzo- 
ne tylko w odcisk dużego palca 
lewej ręki. : 

Dowody osobiste wydane przez 
Zarząd Cywilny Żiem Wschodnich, 
przez władze Litwy Środkowej, przez 
Zarząd Terenów Przyfrontowych i 
Etatowych są ważne, ale tylko te, 
które są zaopatrzone w fotografę. (x) 

— Dziennik urzędowy Ne 7, 
Ukazał się Ne 7 Dziennika Urzedo- 
wego rozporządzeń Delegata Rządu, 
zawierający rozporządzenie unormo- 
wania spraw dotyczących ruchu auto* 
busowego, rozporządzenia Ministrze 
Robót Publicznych i Ministra spraw 
wewnętrznych w sprawie regulowania,     

  

  używania i ochrony dróg i inne. (x) 

Į nošci. у 

    

w celu : pociągnięcia winnych nie: 

— Rejestracja rocznika 1905. 
Tutejsze włedze otrzymały od władz 
centralnych zarządzenie wszczęcia 
akcji przygotowawczej do rejestracji 

rocznika 1905. (x) 

_KOŚCIELNA. 
— Oficjalne wizyty. Nowoobra- 

ny administrator Djecezji Wileńskiej, 
biskup Michalkiewicz złożył onegdaj 
wizytę zastępcy Delegata Rządu, p. 
Olgierdowi Malinowskiemu, ktėry go 
następrejo dnia rewizytował. (x). 

— Arcybiskup Hryniewiecki w 
Wilnie. Bawiącemu w Wilnie Jego 
Ekscelencji - księdzu arcybiskupowi 
Hryniewieckiemu złożył wczoraj wizy- 
tę zastępca Delegata Rządu pan Ol- 
gierd Malinowski i odbył z arcybi-' 
skupem dłuższę naradę, dotyczącą 
spraw kościelnych. (x). !   przestrzegania obowiązujących w tym 

okresie przepisów do odpowiedzial- 

| Jeżeli wałęsający się pies lub kot 
| zdradza wyraźnie objawy wścieklizny, 
funkcjonarjusz policji, który go w 
czasie pełnienia służby napotka, wi: 
nien zwierzę zastrzelić, 

Piecza nad uprzątaniem psów w 
miastach ebciąža magistraty, w gmi- 
nach zaš wiejskich — zarządy gmin- 
ne. 

Przy używaniu broni palnej win- 
na być przestrzegana największa o: 
strożność dla uniknięcia nieszczęśli- 
wych wypadków. 

W celu osiągnięcia jaknajskute- 
czniejszych rezultatów w walce z 
wścieklizną Delegatura Rządu włoży” 
ła obowiązek na p. p. Śtarostów (p. 
Komisarza Rządu na miasto Wilno)   

  

KRONIKA. 

wydania zarządzeń we własnym za: 
kresie. (x). 

MIEJSKA. 

— Posiedzenie miejskiej ko- 
misji prawniczej. We czwartek dn. 
3 b. m. w magistracie odbędzie się 

posiedzenie miejskiej komisji praw- 
niczej. й 

Na porządku dziennym: 
1) sprawa przerachowania zaleg- 

łych należności Banku Ziemskiego; 
2) sprawa nabycia domu dla szko: 

ły powszechnej we wsi Góry . 
„3) sprawa koncesji na komunikac- 

je autobusowe i samochodowei. (I) 
— Zakaz używania sacharyny. 

W porze letniej, jak muchy po špią- 
czce zimowej, budzą się do życia 
różne sklepiki z wodą sodową, kwa- 
sem, lemoniadą i ia. napojami chło- 
dzącemi. Znaczna podaż tych artyku-' 
łów wytwarza wśród producentów kon* 
kurencję, zdążającą do produkowa- 
nia owych słodkich napojów jak naj- 
mniejszym kosztem. Ponieważ cu- 
kier jest o wiele droższy od sacha- 
ryny, cukieryny i t. p., producenci 
uciekają się do używania tych ostat- 
nich. 

W sprawę tę wejrzała odnośna 
władza (okólnik Delegata Rządu w 
Wilnie Nr. 23/217), ostrzegając wy- 
tworców, iż w razie używania sztucz: 
nych substancji słodkich będą po- 
ciągani do odpowiedzialności sądo- 
wej. : 

Ciekawiśmy, czy miejscy lekarze 
sanitarni wiedzą o owem zarządze- 
niu i czy dużo próbek owych słod- 
kich napojów otrzymało do analizy 
miejskie laboratorjum. (0) 

— Sprawa odnowienia kościo-. 
ła po-Franciszkańskiego. Przeszko- 
dą do odzyskania kościoła po-Fran- 
ciszkańskiego jest brak kredytów pzń 
stwowych na wynajęcie kamienicy, 

|do której można byłoby przenieść 
lokatorów z kldsztoru po - Bazyljań- 
skiego, zaś do tego ostatniego moż- 
naby było przenieść znajdujące się 
w kościele po - Franciszkańskim ar: 
chiwum. : 

Jedynym sposobem przyspiesze. 
nia uwolnienia kościoła od archiwum 
jest nabycie przez Komitet odnowie- 
nia košciala po Franciszkańskiego od 
rządu całego rusztowania. Nabycie 
tego rusztowania da Komitetowi moż- 
ność przeprowadzenia robót restaura- 
cyjnych w krótkim czasie i bez 
wielkich kosztów wznoszenia nowe- 
go rusztowania, zaś rządowi da środ- 
ki na wynajęcie kamienicy, do któ 
rej będzie možna przenieść choć 
część lokatorów z klasztoru Bazyl 
janów. Rzecz oczywista, że przy wię- 
kszych środkach možnaby byto szyb: 
czej opróżnić klasztor Bazyljanów i 
przyśpieszyć zwrot kościoła Fran- 
ciszkanów, 1 

Komitet miejski, wyłoniony przez 
Radę miejską w sprawie kościoła 
Franciszkanów i archiwów, przystąpił 
do pracy, aby przez zorganizowanie 
aa wielką skalę zbiórki przyśpieszyć. 
zwrot O. O. Franciszkanom kościoła 
przez pomoc finansową w przenie- 
sieniu archiwów z kościoła, (X),   

а 

— Loterja na budowę košcio-' 
ła. Z przyczyn natury technicznej 

; komitet budowy kościoła Niepokala:, 
nego Poczęcia Najświętszej Macji 
Panny na Sołtaniszkach nie zdążył 
urządzić loterji, na rzecz tegoż ko- 
ścioła w początkach sierpnia, na któ:! 

(ry to czas Komitet otrzymał pozwo-; 
lenie. 9 ' 

|. Obecnie komitet, zwracając uprzed- , 

nie zezwolenie, zwrócił się z prośbą , 

do władz o wydanie mu identyczne- 
|go zezwolenia na urządzenie loterji , 
/6-go września r. b. i w tym samym, 
miejscu t. j. na placu 
Przy ul. Ryskiej, (x). 

SPRAWY ROLNE. 

— Nowe kółka rolnicze. Na 
zasadzie postanowienia Delegata 
Rządu wcłągnięto do rejestru stowa- 
rzyszeń kółka rolnicze w Ilji powiatu 
Wilejskiego i w Widzach powiatu 
Brastawskiego. (x). 

— Wystawa rolna. Zawdzięcza- 
jąc energicznej pracy związku kółek 
rclniczych złemi wileńskiej w dniach 
29 i 30 b. m. w Duniłowiczach od- 
będzie się wystawa rolna. (x). 

Zapomogi dla osadników 
wojskowych. Ministerstwo Rolnic- 
twa i Dóbr Pąństwowych, wychodząc 
z założenia, że osadnicy wojskowi 
winni jeszcze w czasie sezonu budo- 
wlanego nabyć budulec, poleciła 
posnti termin wypłaty odnoś- 
ych zapomóg budowlanych. (I). 

SPRAWY PODATKOWE. 

— Przymusowe ściąganie za- 
ległości podatkowych. Dowiadu- 
jemy się, że z polecenia Minister- 
stwa Skarbu lzba Skarbowa od 1-go 
września przystąpi do przymusowego 
ściągania zaległości wszystkich po- 
datków. Na płatników, którzy tych 
zaległości nie uiszczą, będą spisywa- 
ne protokuły i jednocześnie opisy- 
wane i zabierane rzeczy, które na 
platformach będą odstawiane do 
specjalnych składów dla rychłego ich 

zlicytowania, : 
Uprzedzamy więc płatników, by 

uniknęli nieprzyjemnych skutków o- 
pisywania rzeczy, tudzież dodatko- 
wych kosztów egzekucyjnych, spia- 

tutejsze władze, iż w 

skie samoloty. (x) 

Wileński wojewódzki komitet L.O.P.P, 
przystosował swój statut do ogólno 
polskiego statutu Ligi, który też 
Komisarz Rządu na miasto Wilno 

2_ POLICJI, 

— Kasa Samopomocy niższych 
funkcjonąrjuszow Policji Pań: 
stwowej województwa  Wileń. 
Skiego. Na zasadzie postanowienia 
Delegata Rządu wciągnięto do reje- 

— Wycieczka. Wileńskie. Żydow- 
skie Stowarzyszenie Oświaty urządza 
w dniu 15 go sierpnia r. b. pod kie- 
rownictwem p. Zysmana wycieczkę 
do Werek i Zielonych Jezior. 

W wycieczce weźmia udział 60 
członków Stowarzyszenia. (x), 

— Wzrost nędzy. Liczba stoło: 
wników w tanej kuchni, utrzymy 
nej przez Gminę Żydowską, z. - 
dym dūiem w związku A -bężrobo: 
ciem wzrasta. Obecnie dochodzi ona 
do 400. Również co: piątek „wydaję 
T:wo Dobroczynne „Cdoko Gedolo ‚ 
po 1 — 4 kg. chleba na rod 
instytucji tych korzystają w wi 
ilości osoby które do ofi 
publicznej  migdy się nie ue 
Wśród nich znajdują się na 
dzie, którzy do niedawna byli. 
zamożni. (0). | : 

     

kościelaym ; 

cając w terminie należności skarbowe. i 
i ! | Straży Ogniowej w Duksztach. 

т s : 
i RPRAMY LOrtIcZE, Rządu wciągnięto do rejestru stowa- — 

— Aeroplany japońskie nzd ) A 
Wilnem. D. O. K. lil powiadomiło ; Straży Pożaraej w Duksztach.z(x). 
i tych dniach ; 
ukażą się nad Wilnem dwa |арой-‘ 

— Statut Wil. Kom, L, O. P. P,: | 

zarejestrował, (x) ' 

stru stowarzyszeń Kasę Samopomocy . uuaumuma 

    

Reforma. 
(Bajka). 

Do Lwa, ze skargą na nierząd, 

przybyła deputacja trawożernych 
zwierząt. 

Formalności załatwiono, 
audjencji udzielono 
i oczom plebejskiej tłuszczy 
ukazał się król puszczy. ' 
Pewniej, niż na sztucznym tronie, 

król na włosnym siadł ogonie. 
Tuż za nim dworzan stanęła gro- 

mada . 
z ministrem spraw wewnętznych, lam- 

partem, na czele. 
Nisko się pokłonili stad przedstawi 

ciele, 
a Lew sam sprawę ich bada. 
Z ramienia delegacji imć Bawół | 

przemawia. 
Wylicza gwałty, bezprawia, 
wylicza różnych programów platformy, 

a wreszcie — kornie bodąc ziemię 
rogiem — 

prosi o dokonanie w prawodawstwie 
srogiem 

reformy. 
— Reformy? — Lew się zdziwił. — 

W jakim — pyta — duchu? 
— At, mówiąc bez ogródek, Najmo* 

cniejszy Panie, 
ukróćcie bydła prześladowanie, 
dajcie swobodę ruchu. 
— Któż jej broni? 
— Panowie! W ciągłej za nami po 

goni. 
niż wczoraj, kneż 

bengalski, Tygrys, 
| kawał pośladka mi wygryzł. 
— Dosyć! — Lew ryknie — widzę, 

że w kodeksie 
luki być muszą, bo ład puszczy 

o wściekł się. 

Dajemy najłaskawiej ucho prośbie 
byczej; 

ogłaszamy reformę, którą tak się 
ryczy: 

„Nie chcąc dopuszczać do tego, 
by silny gonił słabego, 

Toż nie dawniej, 

nia — 
uciekania”. 

Benedykt Hertz. 
  

      

— Brak kwestarek. Gmina ży- 
dowska w ubiegłym tygodniu otrzy* 
mała od Komisarza Rządu zezwole- 
nie na urządzenie dnia kwiatka na 
rzecz pogorzelców z pobliskich mia- 
steczek. 

Jmpreza ta jednak nia mogła 
dojść do skutku z powodu braka 
kwestarek, które przeważnie przeby- 
wają na letniskach. (n). 

Otwzrcie kursów handlo: 
wych. Towarzystwo „Pomoc Pracy" 
otrzymało zezwolenie od Kuratorjum 
Wileńskiego na otwarcie 2-u letnich 
Kursów Handlowych. Kursa zostają 
uruchomione z dniem 19-go wrześ: 
nia r. b, Językiem wykładowyin kur- 
sów jest częściowo polski, częściowo 
zaś żydowski. (n). 

Z POŻARNICTWA 

— Towarzystwo ochotniczej 
  
Na zasadzie postanowienia Delegata 

rzyszeń Towarzystwo ochotniczej 

ZE ZWIĄZKÓW i STOWARZ. 

Towarzystwo _ Przyjaciół 
„szkoły zawodowej imienia Pro- 
„mienistych w Wilnie, Na zasadzie 
"postanowienia Delegata Rządu wcią- 
'gnięto do rejestru stowarzyszeń To- 
warzystwo Przyjaciół szkoły zawodo- 

„wej imienia Promienistych w Wilnie. 
‚ — Zwlązek przedsiębiorców 

i pracowników hotelowych w Wil- 
nie. Na zasadzie postanowienia De- 
legata Rządu wciągnięto do rejestru 
Stowarzyszeń „Związek Przedsiębior- 
ców i Pracowników hotelowych w 
Wilnie". 

  

0 T aa a TTT 

niższych  funkcjoaarjuszów Policji 
Państwowej województwa | Wilen- Teatr Letni 
skiego. (x) . 

ai ) Występy 
SPRAWY ŻYDOWSKIE. C. Celińskiej i T. Wołowskiego 

į Dziś 

Wściekły lotnik 
operetka-wodewil Taurosa układ 

muzyczny Piotrowskiego. 

į : Początek.o godz. 8 m. 15 w. 

ż| Potrzebni 
agenci 

2140 sprzedaży książek 
.na procentach. 

| Wymzgana nie wielka kaucja w go- 
|tówce. Redakcja ksiegi „Wilno“, Gar- 

jrska Nr. 1, m. 23. w godzinach 
Ва оао 10 а9 42 i е 

  

  

paragraf dodatkowy kodeksu zabra- | 
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w godz. urzędowych. 
Listę osób zamyka się w dn. 14. 

b. miesiąca. Р 

—'Paryž jesze nie wie do ko-| 

go należy Wilno. Do gminy žy- 

dowskiej nadszedł list ż Paryża. Na 

kopercie znajduje się sztempel po- 

czty Kowieńskiej. Przez Ggańsk list 

dotarł do Wilna. 
Z POGRANICZA. 

— Skuteczna rerizja. W tych 
dniach władze bezpieczeństwa pu* 

blicznego urządziły szereg rewizy) 

na pograniczu polsko-sowieckiem. w 

wyniku  rewizyj wykryto Szereg 

przedmiotów wojskowych między 

innemi ujawniono we wsi Maksy- 

mówka gm. radoszkowickiej, pow. 

wilejskiego, "jeden rozebrany „na 

części karabin maszynowy systemu 

„Colt'a”. 

w Wilnie. 

— Schwytanie szpiegów. W 

dniu 10 b. m. po południu pol cja 

przytrzymzła Selmana Margolisa (ul. 

Piłsudskiego Ne 17) za zbieranie 

informacji o organizacjach wojsko- 

wych i o godzinie 3 po południu 

tegoż samego dnia przytrzymano Wi- 

tolda Gefanowicza (Raduńska 80) 
jako podejrzanego o szpiegostwo. (I). 

-— Ptaszki w potrzasku. 10 b. m. | 
zostali ujęci przez ekspozyturę śledczą na- 

stępujący: 
1) Lewinzon lzask (zauł. Prywatny 24), 

oskarżony o puszczanie świadomie w obieg 

fałszywych pieniędzy. 
2) Dakaciszski Szloma pod przybranym , 

nazwiskłem Mendela Chłopko nielegalnie 

przbyły z Litwy Kowieńskiej, poszukiwany 

jako oskarżony o zamordowanie w 1920 r. 

w czasie zajęcia Wilna przez bolszewików 

milicjanta Henryka Sienkiewicza. 

  

  
  | Purzyckim I Wyrwiczem, ktory calcšč režy- 

seruje, Będzie to prawdopodobnie ostatnia 

premjera rozjeżdżającego się zespołu Teat- 

    

  

zachowują prawa obywatelstwa, a wszyst: 
kie buzie, twarze i fizjognom|e będa szczel- 
nie zaslonięte kawałkiem lekkiej, ale nie- 

    
  

ru Polskiego. < rzejrzyste| (warunek konieczny) jedwabne 

а ‘;е;_';::::":ъ.е:=‘ 05'!!55‘‹:{'1; Km { RA do koloru sukni Gaudo ! z d.11—VIII25 r. Giełda pieniężna 

Taurosa, która codziennie wywołuje hura- | Zasłony te będą KE) Ek ma- sprzedaż _ kupno 

gany śmiechu 1 braw. Zawrotne tempo e r są jeszcze ozdoby se b iai Belgja 23,47 23,53 23,41 

"akcji i arcymiła muzyka składają się na SE lone. 8 jedno jest pewne, 2 <dą, — | Dolary 5,181/2 5,20 5,17 

| wyjątkową całość. Gościnnie występujący La pamo mola tej ABY, 6 : |°°Ч;_› | Holandja 209,65 210,15 209,15 

p. Celńska—słowiczem głosem. a p. Wo- r NRA ye Gūla L w. ko O „Londyn — 25,31 25,87 25,25 

Paki żywiołowym, choć dyskretnym bu-- PuyłeSSE Maincas niebieskich, szarych, ' Nowy York 5,181/2 5,20 5,13 
morem, w otoczeniu najlepszych sił zespo- = siai I suės, piwnych i tak zw. Paryż 24,45 24,51 24,39 

|lu z pp. Koslńską, Mlilerową, Brusikiew!- jest" jeszcze ustalony, b. na razie także nie Praga 15,45 15,48 15,42 

| aż PR. A anakia € Pietńokkia 0a czele | jest IEC RRO | Mieden RZ T3AD 1340 

| zapewniają sztuce długotrwałe powodzenie. | ej za lat kilkadzlesi a. Pa z d Włochy 18,92 18,97 1887 

Piosenkę „Najdroższa przecudna—tyś cały ao naszej 2 mężczyźni Gdą Szwajcarja 101,18 101,43 100,93 

! mój świat*—podchwyciła publiczność—nu- | ok IL nosis“ 3 Boa Dp = No AZ ox pm pad 

r le a n ja ‚ ” у 
‘‹чс jej refraln wraz z artystami į rzewnie do tych wspomnień. Funty arm 25,251/2 25,32 25,19 

* Frank! fr. 24,43 24,49 24,37 
A proc. pe konwers. 43,50 : 

i proc. Poż. konwers. 70—69—71 

Mody. Ceny rynkowe. Poż kolej. 8:—80--85 
ożyczka zł. 71— 

Najnowszy pomysł. Pol) dolar. 68,00 | 
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aka BA i Lu iz zd AA КОВЕ МОВЕ Ка № 180 (332) _ 

ОБОВ!5ТЕ. | роя. braslawski), targow co wtorek mae pa R am były — kietai bebints p nie = I = pytlcwa amerykańska . - R 

— Н i , | przewieziono do szpitala N. N. K. w Głębo- | kładałyj.nogi na nogę” | nie pokazyway 1650 wieprzowe . . . « - « « - 

— Powrót sekretarza Dele- a wasi” 21 px jar” | kim. (0) kolan, a koniec panłofelka | czasem w| „  clelęce « . « « « : « +: - 1,30 

gata Rządu. P. Piotrowicz — se-| Dar „ f7-go stycznia, * ma- — Kradzieże. 10 b, m. skradziono na | nieostrożnym ruchu odsłonięty skrawek, „ baranie, . . . - - - - - - 1,30 

kretarz osobisty Delegata Rządu pó- ja i 19 sierpnia, O ile by wzmianko- | rzece Wiiji 12 kłód drzewa wartości 70 zło” | pończoszki przyprawiał ich o zawrót głowy. | „ wołowe trefne I gat. . . . 1,70 

wrócił z nkowego urlopu i! 7256 targi przypadły w dni świą-|tych na szkodę Glerszona Sa mackiego Zdaje się, że niema już nawet co ma-| » Ы S oligallis-> 1,40 

„wypoczy 9 P teczna, będą się odbywały w dniu | (Dabrowskiego 6), Podejrzenia niema. (I) rzyć o tem, by wróciły suknie do ziemi,! „  koszerne | gat, . . . . - . 8,25 

objął urzędowanie. (x) RÓŻNE. | następnym. Przedmiotem targów bę- : w r R na sumę 244 | bo te co się padu Sela na zimowy se- | Masło przywcźne . ‹ . . . + + - 630 

a > ю zł. skradziono u Racheli Lidomskiej zam. | zon—nie będą sięgały kolan. rynkowe . « « « « « « « . 5 

— dą produkty spożywcze i inwentarz | Mickiewicza 57. Podejrzenia brak. (l) Kobiety | moda rozumieją jednak do-, Słonina krajowa . . . .. - + - 3,0 

Wycieczka do Krakowa — Wie- žywy. (0). — W nocy z 10 na 11 b. m. skradzio- pr że nie powinno się tak zupełnie I & вт'ыук ........ 3,20 

liczki. Oddział Wiieński Polsk. T-wa Ei Melegjany 1 Wiszniew pow no z mieszkania Marji Bogucisz (Targowa | © warcie wyzbywać wszelkiej „tejemniczości* | Cukier kostkowy . . . - - - - - 1.5 

z z z *|21) obrączkę złotą waitości 30 zł. O kra- Trzeba było koniecznie coś zakryć, . kryształ: «uc «58 62 1,25 

Krajoznawczego organizuje 5-cio { Święciański. Rozporządzeniem De | gzjeż podejrzani są Antoni I Zofja Wojcie aby zostało w zewnętrznym wyglądzie ko- Kasza drobna jęczmienna. . . . 7 

dniową wycieczkę do Krakowa i, legata Rządu w Wilnie ustanowiono | chowicze. oraz Tekla Gwontowicz, zam. we  blety jakieś „X* jakaś niewiadoma, która: | „ cała gryczana . . . . . . 80 

Wieliczki. Wyjazd 19 bm. pociągiem | w miasteczkach Szemietowo, Meleg: | wsi Koziany, gm. Frukc Asklej. Dochodze- | by jak ów odległy „skrawek pończoszki” Ryż cały . . - « « « : « + + + - 65 

osobowym odchodzącym z Wina o jjanach i Wiszniewie (powiat Świę R WDK Ala sis NOOO Pany” xe 

> 8 ej rano, powrót do Wilna ; Od? targi w poniedziałki każdego — _.Рщ Kobiety są Inteligentne, więc wymyś* reki 3% 

bm. o godz. 6 wieczorem. tygodnie. ` lity! JAA Myałoicc. 9a sh 1,30 

Ogólny koszt przejazdów, nocle- O ile by wzmiankowane targi Teatr i muzyka. Kolana I łydki przez długi szereg lat! Nafta litr. . » « « « 24 2 + + "40 

gów i utrzymania wyniesie około 80 j przypadały w dnie świąteczne, winne s U DRE I AS „dekolt” "e sztuka : 20 

złotych od osoby. Prowadzi wy-|być one przeniesione na dzień na- — Teatr Polski gra dziś | jutro | 7663 zakryć twarz. WOS więc Jeja ю ‘_;2 

cieczkę członek zarządu Wileńskiego ; stępny. . снакце Зна ал aaa НОр ао | Можще poprostu. „ściągnęły” swój po- j Żyto 100 klg. 2300 

oddziału P.T.K. p. W. Grzegorzewski. | Przedmiotem targów, według tego wisko to w pelni na Ka hdi | myał u kobiet wschodu, które podobno leż |.jęczmień 100 kig, ; . : 26,00 

Е Zapisy przyjmuje oraz informacji rozporządzenia mogą być produkty afisza, « stępując miejsca arcyzabawnej kro- go same so Bo a RASA a Ana i 30081 Toe: 27,00 

udziela referendarz dyrekcji lasów , spożywcze, inwentarz żywy i narzę- tochwili p. t. „Niespodzianki rozwc Zi : ш:-':: ТЁБ‹:„’\‹"ЁЁ 1’:1" nie S Kazywaly ko: rio ką Ža as w 

ANI a sh = A dzia rolnicze. (x) Aa P akiai ao "lan, wa były już za bardzo pokrzywdzone. ; Oblad . .. . .. K a Js O 

lowski „ Pohulanka ok. Nr. 1: ю : й a zimę więc—nie| lt będzie 

P | WYPADKI i KRADZIEŻE. Dunin-Rychłowską, Godlewskim, Wołłejką, chodzenle z „nagą“ Ria Tyiko zy 

Giełda warszawska 

  
Na rynku wileńskim notowano w dniu 

11 b m. następujące ceny: 
«Pla sty z. T. Kred.Z.przedw.20,25—20—35. 

  $) Do spawy kradzieży u inż. Mieczni- W ostatnich czasach często słyszane 
0/0 

_Z_PROWINCII. kowskiego (Piwna) jako oskarzony o współ: były skargi na modę, zbył cbnażającą ko- Chleb blały. - « « « « + + « - » 50 MA t Ti už 

— Targi na prowincji. Drujsk, | udział na skutek listów gończych Wincenty bilety, na suknie nie zakrywające kolan I „. Stołowy « « « « *-ai s « 4 45 600 obligacje k warsz DODĘ +. 15%) 

pow. Brasławski Delegatura Rządu vel Antoni Skała wraz z dowodami rze odsłaniające plecy I ramiona. 4 „ тахоту. . › .. Sa o sda 30 * * 

* “ czowymi. (1) Mężczyźni (starsi i pamiętający tę epo- Mąka 50 proc. pytlowa . . . « « jj ——1————— 

zezwoliła na ustanowienie w mia — Samobójstwo. Emiija Hinicz zam. kę), z rzewnie melancholijnym uśmiechem /„ 70 proc. stołowa . . . 45 

steczku Drujsku (gmina Słobodzko I w Glębokim otruła się esencją octową, wspominają odległe czasy, kledy suknie „ razowa. ........ 30 Redaktor Józef Batorowicz. 

  

  

  

       

   
  

    

POLECA: 

we i zagraniczne. 
mowe. 
Własna pracownia 
rancją wszelkie 
palt i futer. 

         
     
    

       
           

Stale duży wybór 
boty stolarskie. 

Przy dziale 
tapicerska. 
jowym I pocztowym. Ul 

         
  

   

Sp. z ogr. odp. 

Oddział w Wiłnie, 
ul. Ad. Mickiewicza 23. Tel. 299. 

w dziale manufaktury 
Swieżo otrzymane towary damskie i męskie, krajo 

Palta męskie gabardinowe 

Palta damskie gotowe | 
krawiecka wykonuje pod gwa- 

zamówienia. 

w dziale meblowym | 
różnych mebli. Przyjmuje silę wszelkie ro- 
Meble biurowe plerwszorzędnych fabryk. 

Łóżka żelazne od najtańszych do najdroższych. 

meblowym fśchowo prowadzona pracownia 
Na prowincję wysyłamy za zaliczeniem kole- 

   

          

     

  

    

      
     
        
           

i gu- 
na zamówienia. 

Przeróbki ubrań, 

  

  

[M REKLAMĘ. 
Reklama jest dźwignią 

  

Reklama jest dźwignią przemysłu. 

Reklama jest drogą o fortuny. 

"'Rekiama to potęga 

Reklama w Kurjerze Wileńskim” nie zawodzi 

Żądajcie wszędzie 
„Kurjer Wilenski“ 

    

  

  
plereszorzędnemi  refe- 
rencjami poszukuje po- 
sady w Wilnie od wrze 
śnia Zgłoszenia do Apte- 
ki we Lwowie ul. Zielo- 

na 33, 

  

Wil P B Jap di S d 31 92 = 
ileńskiego Prywatnego Banku Handlowego na dzień lipca 1925 r. 

g y leg 9 P sztuczne wody mineralne. 

Aktywa. 
Pasywa. > 

г | Ea, Vichy, Karlsbai 
. Gotowizna w kasie й ь . _ 79.298.86 Kapitały własne: l ‚ Il |. dl į i 

Pozostałość w Banku Polskim i w a) zakładowy | . . . 1.000.000 — iinne и 

P. K. ©. AA $ ^ 47.782.83 127.081.69 b) zapasowy + . ь = 100.000.— ‚ н 

Waluty zagraniczne й $ . 5,521.54 €) inne rezerwy  - Ė . 107.995.09 — 1.207.995.09 oraz chlodzące napoje 

Papiery wartościowe własne —. к 97.759.39 i Wkłady: : 

Udziały i akcje w przedsiębiorstwach 
a) terminowe . в 4 940.652.16 poleca zakład wód mineralnych 

konsorcjalnych _ «.  « - „8692550 184,682.89 p Sa ymamęjy 8 721.344.92 F Z ki“ 

Skup kuponów  . Ё ‚ > 290.79 c) salda kredytowe r ków bie- T 

Weksle zdyskontowane . ъ ё 1.245.480.53 A m poj a . . З 58.360.99 c y= romszczyns l 

Weksle protestowane —. . : 3.484.09 edyskonto weks . . й „537, 

Pożyczki terminowe я 3 ‹ 492.495.07 Zastaw walorów własnych ; $ 3.900.01 współwłaście. prow. W. Wrześniowski 

Rachunki bieżące (otwarty kredyt) . 710.373.81 Banki „Loro”: Zakład ul. Piwna 7 

Banki „Loro”: a) krajowe . ы : $ ° 4,214.78 Wilno w 

a) krajowe . а > : в 4.154.15 * b) zagraniczne : . 4 й 1 071.22 5.286.— Sklep Wielka 50 

b) zagraniczne + > is 4.154.15 Banki „Nostro:” 

Banki „Nostro”: ZE CE a) krajowe . A Ё L 2 45 551.47 

a) krajowe . у : 4.370.59 b) zagraniczne — . > A » 948.02 46.499.49 

b) zagraniczne и > ь 15.891.69 20.262.28 Przekazy na bank . > » й 2.508.49 т 

Nieruchomošci $ у ё „ —— 720.000.— Procenty i prowizje Ё ” ё 276.170.92 Linoleum 

Ruchomości . Ą ; : 63.321.76 Sumy przechodnie : е 3 150.519.28 | 

Koszty handlowe . i g и 222.672.41 R-ki Oddziałów ь . 38.531.45 bronzowy, czarny i kolorowy 

Sumy przechodnie AR 208.485.34 i Chodniki © meu. 

Udzielo 0 mac. AGA Zobowiązania Pak ini aa paka @а) mk ).d0 у 

elone gw ne . . 

- 

dar ра оРО 754104 96 gwarancoyj ti EA AA 241.259.52 w największym wyborze 

Ria. 50036708 | 1 A = i. Wildsztejna, Wilno 
003.670. Razem 5.003.670.83 == Rudnicka 2. 

- 0 m——— 

AEMEECE НОНЕ 
Inn zsżzrcs: | Komunikat. 

OZ S ae AOĄCA Aa a 
15—3 a | nton yndula unie- 

I by. Otr: 

Dom Handlowy Z g ini ё ważnić šią. EL ges 

F M + 2 
A t t poetą m: 

k k Р : systen ua: Mnaiize 3 

e 1 e S Z O W S l kto WAŻ handlu żałuje na Mabo kilkuletnią e ia 

praktyką we Lwowie z | Osobiście przyjmują cd 
12—7. Protokuły, ode 
avi podziękowania naj- 
wybitniejszych osób sto- 
licy. Warszawa, Psycho- 
Grafolog. Szyller Szkol- 

nik, Piękna 25 34. 

  

Poszakuje pracy 
jakiejkolwiek, panna z 
wykształceniem, każde 
zajęcie może wykonać 
dokładnie, zgadza się 
chętnie i na wyjazd. Pro- 
szę zostawić adres z o* 
znaczeniem. kiedy ma 
przyjść dla umowy, w     redakcji „Kurjera Wileń- 
skiego” dla „poszukują 

cej pracy”. 

  

Wielki medal srebrny 

PRACOWNIA 
zębów sztucznych 

L. Minkier 
ul. Wileńska Ne 21. 

Druk. kuz”, 

    
* 

dal o akalakiaa kis ал ЕЫ Adi у 

Poszuklwani 
Inteligentni, zdolni stad 
reizenderzy, którzy już 
odwiedzają sklepy na 
prowincji 1 dodatkowo 
przyjęliby dcbry, paten- 
towany artykuł. Oferty 
sub. „Patent* kierować 
Biuro ogłoszeń, Jan Ap- 
te, Warszawa, Zielna 26. 

polska Orakarnia 
fatadawa 

й. орр 1 
šalgovakiao 7 

    
 


