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Cena prenumeraty: miesięcznie zł. 3. Zagranicą zł. 6. Prenumeratę 

TSiO а: Кы:ду-ш]- Ww, Makowskiego, S-to Jańska 1, Skład pa- 

pieru . Borkowskiego, Mickiewicza 5. Prenumeratę 1 ogłoszenia 

przyjmują Biuro Reklamowe Stefana Grabowskiego, Mickiewicza ś, 

róg Garbarskiej, telef, 82, J. Karlina, Niemiecka 22, telef. 605, 

| wszystkie biura reklamowe w kraju | zagranicą. l 

  

(PASSAT 

DOM HANDLOWO PRZEMYSŁOWY 
Ska z ogr. Odp. 

„SWIT“ 
Wilno, ul. Mickiewicza 7, telef. 896. 

POLECA: 

Beczki dębowe Narzędzia rzemieślnicze 
do ogórków i kapusty krajowe | zagraniczn. fabryk. 

Naczynia kuchenne Wyroby szezotkarskie 
aluminjowe i emaljowane. włosiane i z piasawy. © 

Maszynki do mięsa Pasta do podłóg 
krajowe | zagraniczne w pudełkach i na wagę. 

Bańki do nafty Piecyki przenośne 
z angielsk. białej I ocynkow. blachy. szamotowe | inne. 

Obsługa szybka i uprzejma. 

Ceny niskie. Towar pierwszorzędny. 

         

          

      
      

      

      

      
        
          

      
        

Polskie Towarz. Księgarni Kolejowych 

„RUCH“ => 
ODDZIAŁ w WILNIE. 

Niniejszym zawiadamia P. T. Publiczność, że uruchomiło w lo- 
kalu przy ulicy Ludwisarskiej Nr. 3. 

BIURO OGŁOSZEŃ 
koncesjonowane przez Min. Spraw Wewnętrznych 

Przyjmuje się wszelkie ogłoszenia i reklamy do wszystkich 
pism krajowych i zagranicznych. S 

Szybkie i dokładne wykonanie zamówień. 

KUMANISTYCZAE GAMACJUK LLL 
Dąbrowskiego 5, 

z prawami gimnazjów państwowych. 
Egzamina wstępne rozpoczynają się 28 sierpnia. 

Kancelarja czynna codziennie od 9 — 1. 

drew zbowiątaniom, na własną gkodę... 
Twórcy Traktatu Wersalskiego 

ożywieni byli niewątpliwie chęcią 

stworzenia takiego stanu w Europie, 

który dając jaknajwiększą możność 

wyzyskania dogódnych warunków 
ekonomicznych, uniemożliwiłby w 

przyszłości wszelkie zatargi, powsta- 

jące na tle kolizji interesów gospo- 

darczych. 
Udostępnienie i udogodnienie 

dróg komunikacyjnych stanowiło 
jedno z podstawowych założeń idei 

ostatecznej stabilizacji stosunków | 

ekonomicznych w Europie. 

W tym też kierunku przewidziane 

jest między innemi przez Traktat 

Wers. zagadnienia rozwiązanie kłaj- 

pedzkiego, oraz otwarcia komunikacji 

na Niemnie głównej arterji, łączącej 

port kłajp. z jego „Hinterlandem*. 

Zbrojna okupacja obszaru kłaj- 

pedzkiego przez oddziały litewskie, 
narzucenie mu władzy przez Kowno, 

+, wreszcie zaś polityka sztucznego od-; skiego niemożliwą otworzyć Niernen 
o dzania się gospodarczego od Polski, | dla handlu drzewem, dopóki obszary 
„rowadzona od pięciu lat przez rząd litewskie znajdować się będą pod 
litewski, spowodowały wysoce nie- | okupacją polską”. | 

korzystną łączność pomiędzy spra* ; Te to stuczne przez Litwę powiąe 

wami o charakterze wyłącznie gospo- zania problematów politycznych i go- 

darczym i 

nemi. 

Odpowiedzialność za to ponosi 
niewątpliwie Litwa. W samem dąże- 

niu do ostatecznego urugulowania 
sprawy Kłajpedy Konferencja Amba- 

sadorów decyzją z dn. 16.I1—23 r. 
postanowiła jako warunek uzyskania 

suwerenności przez Litwę nad tym 

obszarem organizacją wolnego tran: 

zytu morskiego, rzecznego i lądowe= 

go, który by odpowiadał interesom 
obszarów litewskich i polskich, poło- 

żonych w dorzeczu Niemna. Rząd 

litewski w odpowiedzi swej z dnia 

13.1|-—-23 r. przyjął powyższe bez za- 
strzeżeń. 

Jednakże już na sesji marcowej 

po uchwaleniu konwencji raptownie 

zmienił stanowisko, przenosząc roz- 

wiązanie zagadnienia na płaszczyznę 

polityczną. Oświadczył on mianowi- 

cie, że „jest rzeczą dla narodu litew= 

zagadnieniami politycz- 

  

Redakcja i Administracja: WILEŃSKA 15. Tel. 99. 
Czynna od g. 9 do 3 pp. Dział ogłoszeniowy „Kurjera Wi- 
leńskłego" mieści się przy Biurze Reklamowym S. Grabowskie- 
go, Mickiewicza róg Garbarskiej 1. Tel. 82. Czynne od 9—6w 

Redaktor przyjmuje od 2—4 popoł, 
Rękopisów nadsyłanych redakcja nie zwraca. 
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WOŚ. pi A S" 

} 
20, na 4-ej stronie 10. 
Cena ogiosxef: Za wiersz milimetrowy 

wiersz milimetrowy 30 groszy ' 

5-0 łamowy, na 4-ej str. 8-mio łamowy. Terminy druku mogą 

Cena 15 groszy. 

ADR AST KSI ONDA IRN 

NIEZALEŻNY ORGAN 

DEMOKRATYCZNY. 

WRECZ TOO SZAAR SETTER 

ORO ста лоа СОИ ТАССОа че ОЛМ 

S R T S S S AINA ОИ ERY CZNEOZE OE. 

na 1 str. groszy 
Komunikaty (ogłoszenia tekstowe) za 

Układ ogłoszeń na l-ej str. 

być przez ńdministrację zmieniane dowolnie. 

POPIERAJCIE PRZEMYSŁ KRAJOWY 

D. T „Blawat Wilenski“ 
Wilno, Wileńska Nr. 31, tel. 382. 

POLECA towary wyłącznie fabryk krajowych na sezon jestenny: szewioty, gam- 
garny granatowe | czarne. Płaszcze męskie jesienne, gotowe i na zamówienie. 
Kołdry, poduszki, wata, watolina I pierze, Chustki rozmaite, ponczochy, skarpetki, 

fartuszki szkolne alpagowe. 

Ceny niskie. Za gotówką I na raty. 

AS ROTANA EZR CZESIO TOLO. URO LTS AK SIA I NL > 

spodarczych nie znalazło poparcia ©- 

gółu państw europejskich. Notą z dn. 

2 czerwca 1924 r. Konferencja Am: 

basadorów zaleca Litwie nieczynienie 

przeszkód w prowadzeniu handlu 

ruchom tranzytowym pomiędzy Pol- 

ską i Litwą. Notą zaś z dnia 3 grud: 

nia 1924 r. Konferencja Ambasado- 
rów, stwierdzając, że kwestję ustala- 

nia granic Polski uważa za ostatecz- 
nia uregulowaną decyzją z dn. 15/I1 

1923 r. ponownie doradza Litwie do- 
"stosowanie się do sugestyj zawartych 

w nocie poprzedniej, co leży we włas- 
"nym interesie Litwy, 

Jak widzimy Litwa uchylając się 

układ powyższy zawiera. (Lituwis Ne19 

r. b.) Stwierdzić więc można że akc- 

ja litewska w sprawie kłajpedzkiej na 

terenie międzynarodowym zawiodła 

na całej linji i zakończyła się kom- 

pletną porażką Litwy. 

Jeszcze gorsze są [ej skutki eko- 

nomiczne. Bankructwo Szaregu do- 

mów handlowych, zastój w porcie, 

bezrobocie, brak kredytów — stwa- 

rzają sytuację bez. wyjścia. 

Stan ten uległ-by natychmiasto- 

wej zmianie na lepsze z chwilą pod- 
jęcia stosunków gospodarczych z Pol- 
ską. Polska, wierna swym głoszonym   przez nią hasłom pokojowym nie by- 

  

la-by temu przeciwną. Mogłoby to 

tych przez podpisanie konwencji kłaj- 'jednak nastąpić pod warunkiem u- 

pedzkiaj i dążąc do wznowienia tą dzielenia gwarancji, że rząd litewski 

drogą zagadnień uznanych przez о- | naprawdę gotów jest zrezygnować, 

gół państw za rozwiązane, osiąg- | z dotychczasowej błędnej drogi i że 

nęła cel wręcz przeciwny. Stwierdza- pana gospodarcze będą prze- 

ja to sami Litwini, m. inn. i b. mi- ;zeń traktowane w ten sposób, że 

nister spraw zagranicznych Waldema- | dadzą one możność bez narażenia 

ras, który oświadczył w jednym ze | interesów kupiectwa polskiego wy- 

swych artykułów, że łamanie układu ! korzystania w pełni portu klaj- 

nie wyjdzie Litwie na zdrowie i że; pedzkiego. 

„od chwili ratyfikacji konwencji kłaj- Litwa by nawet tylko zyskała. 

pedzkiej t. j. od dnia 1.VII 1924 r. Peritus. 
Litwa powinna wykonać wszystko, co 

od wykonania zobowiązań zaciągnię: 

        

Rokowania polsko-litewskie. 
Dn. 31 b. m. rozpoczną się w Kopen- 

hadze. 

WARSZAWA. 25.Vill. (Pat). Dnia 31 b. m. mają się rozpocząć w Ko- 
penhadze bezpośrednie pertraktacje między delegacjami rządu polskiego 
i litewskiego. 

Rokowania obejmą kwestję z zakresu stosunków gospodarczych pol- 
sko»litanskich, w szczególności zaś z Kłajpedą. 

Przewodniczącym delegacji polskiej będzie minister Leon Wasilewski. 

  

  

Niepożądana ingerencja Anglji 
lityce państw bałtyckich. 

BERLIN. 25.VIII. (Pat). „Berliner Tageblatt” donosi z Rewla, iż konfe- 
rencja bsłtycka, która miała się tu odbyć nie dojdzie do skutku z powodu 
stanowiska Fnglji, która niechce dopuszczeć do utworzenia sojuszu bał- 
tyckiego. 

w po- 

    

Dookoła strajku metalowców. 

Konferencja u Min. Pracy. 

WARSZAWA. 25.VII!. (Pat), Dsia -25 b. m. Ministerstwo Przcy i Opie- 
ki Społecznej odbyła się pad przewodnictwam głównego inspektora pracy 
p. Klotta konferencja z delegacjami robotników przemysiu metalowego 
i przemysłowców, w sprawie likwidacji strajku w przemyśle metalowym. 

Przedstawiciele organizacyj robotniczych oświadczyli, iż gotowi są 
podjąć na nowo rokowania o ile przemysłowcy poczynią dalsze ustępstwa. 
Związek przemysłowców oświadczył, iż deklaracja złożona 21 sierpnia jest 

ostałeczna, ze względu ną cbacną konjunkturę gospodarczą nie są w sta: 
nie poczynić dalszych ustępstw, 

Wobec tego oświadczenia termin następnej wspólnej konferencji nie 
został ustalony. 

Ze strony rządu czynione są starania, aby strajk zlokalizować, unika- 
jąc rozszerzenia się strajku na inne gałęzie przemysłu. 

  

Straty francuskie w Syrji. 
PARYŻ. 25:VIII. (Pat). W związku z wiadomością podaną przez „Daily 

Mail", jakoby straty francuskie w kraju Druzów wynosiły 2000, „Matin“ 

  

„dowiaduje się w ministerstwie wojny, iż zakomunikowana przez gen. Sar: 
railla cyfra 800 zabitych, rannych i wziętych do niewoli nie uległa zmianie, 

\ 
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Wiadomości poliiyczne. 
Prezydent Masszryk 

Odznaczenia nadał odznakę orderu 
POWO Białego Lwa Il kl. za 
downików. zasługi cywilne p. Ja- 

nowi Mrozowskiemu, prezesowi Naj- 
wyższego Sądu w Warszawie oraz or- 

deru Białego Lwa III kl. p. Tad. So- 
bolewskiemu radcy prokuratorji gen. 
Rzeczposp. Polskiej. 

Dn. 24 bm. przybył do 
Echa mane- P;agi w tow. czecho sło- 

wrów. _ wackiego attache woj- 
skowego w Polsce gen. Hoully'ego 
Gouraud. W czasie przyjęcia wyda- 

nego na cześć gościa przez gen. Mit- 
telhausena, gen. Geuraud oświadczył, 

iż służba nie pozwalała mu na przy* 

bycie do Czechosłowacji, dopiero za- 
proszenie do wzięcia udziału w ma* 

„newrach polskich, których przebieg 
generał śledził z podziwem, pozwoli- 
ły mu na przybycie do Czechosło: 
wacji. Gen. Gouraud oświadczył da- 
lej iż jest szczęśliwy 2 рогпа!а gen. 
Syrowego, z którym w czasie poby- 
tu w Polsce zgodnie stwierdzili o- 
gromny i widoczny rozwój armji pol- 
skiej. 

W' związku z zakoń: 
o an ni czeniem manewrów na 

: Pomorzu przedstawi 
aid rej ciele armji obcych bio: 

ta Rzeczy- rący w nich udział w 
pospolitej charakterze gości wy- 
Brach po. Stali do Pana Prezy- 
Morskich, denta Rzeczypospolitej 

następujący telegram: 
| | Misje armji zagranicznych zebra- 
ne w Toruniu u p. min. spr. wojsk. 
gen. Sikorskiego po ukończeniu ma- 
newrów zapewniają Pana Prezydenta 
Rzeczypospolitej o swem uczuciu 

j podziwu bardzo wielkich postępów 
' uczynionych w tak krótkim przeciągu 
czasu przez armję polską i proszą 
go o przyjęcie wyrazów pełnego u- 
znania oraz życzeń dla Rzeczypo- 
spolitej. 

} ‹ Telegram podpisali generałowie: 
gen: Gouraud (Francja),  Girazzioli 
(Włochy), Lupescu (Rumunja), Iron- 
side (Wielka Brytanja), Syrowy (Cze* 
chosłowacja), Bariaktorowic (Jugo- 
sławja), Radzins (Łotwa), Torawand 
(Estonja), pułk. Kenan-Bej (Turcja), 
pułk. Matello (Finlandja), Arnin (Sta- 
ny Zjednoczone), Higusził (Japonjn), 

„i pułk. de Mezarredo Wiwanco (Hi: 
, szpanja). 
| Dzienniki paryskie 
i POZNO z zadowoleniem. pod- 
i a nai kreślają serdeczną at- 
| w sprawie mosferę, jaka cechuje 

długów. rozmowy ministra Call: 
laux z Churchillem. 

Korespondent „Journała” pisze, 
iż kompromis sostał Juž zapowle- 
dziany. 

Współpracownik „Petit Parisien“ 
zanotowawszy pogloskę, jakoby Fn- 

,glim zmniejszyła swe pretensje do 
,15 miljonów funtów szterlingów 
rocznych rst podczas, gdy Francja 

(określa je najwyżej do 12 miljonów, 
*zaznscza, iż obia te sumy mają po* 
; chodzić ze sgłat wynikających z planu 
; Davasa. 
1 „Journal“ ašwiadcza iż cyfry te 
| wskazują o małej różnicy zdań Francji 
ji Anglji. (Pat) 
į Na wczorajszem po: 
| Z kongreuu sieJzeniu kongresu sjo* 
;sjonistyczne- nistycznego przewod- 
į > niczący dr. Weisman 
wygłosił dłuższe przemówienie, oma- 

jwiając m. inn. sprawę polityki an- 
jgielskiej w Palestynie. Zaznaczył on, 

iż Palestyna musi być odbudowana 
bez jakiegokolwiek narażenia intere- 
sów arabów, gdyż arabi mają takie 
same warunki jak i żydzi. Przemó* 
wienie prezesa było powitane okla* 
skami. Pozatem kongres wysłuchał 
szeregu sprawozdań komisyj, 

Z



  

  

zaraz ochłodzić 
w falach rzeki, dołce far niente na 

> ds ARR aa a m A so yi a OR APR WOJ E SSANG 0 5 

Ę GE dynie próżną ciekawością chęć de- ; Re uzzzzsem wasza yar AAAA» | terja, którą można 

© prasy litewskiej wiedzenia się, czy rząd litewski Teatr Letni 

P. Smetona c Związku Bałtyc= 
kim i układach z Polską. 

Zamierzone rzekomo układy pol 
sko-litewskie niepokoją polityków li: 
tewskich. 

„Lietuvis”"—organ narodowej per: 
tji litewskiej podaje w Ne 29 z ostat- 

nich dni lipca na naczelnem miejscu 

długi artykuł prezyd. Smetony, który 

tutaj, jako charakterystyczny dla po- 
ziomu i argumentacji litewskiej myśli 
politycznej, podajemy w wyjatkach: 

„W ostatnich czasach Fnglja i 
Francja, zwłaszcza ta ostatnie, po 
pychają Litwę ku t. zw. związkowi 
nadbzłtyckiemu, wiedzac, że niema 
innej drogi jak przez Rygę i Rewel 
do pogodzenia Litwinów z Polaka- 
mi w ten sposób, aby pierwsi za 
dowolnili się jedynie tem co mzją, 
drudzy zaś, nie utraciwszy ani pię- 
dzi swego terytorjum, umocnili się 
na Litwie jeszcze bardziej. Wów- 
czas to widocznie został by stwo- 
rzony związek nadbałtycki z Polską 
na czele. Dotej kcmbinacji polity 
cznej pragnie się też wciągnąć i 
Finlandję. Trudno się jednak spo- 
dziewać, abyta ostatnia puściła się 
na podobne awantury. Przecież 
związek taki, który stanowiłby nie- 
mały obszar o blisko 40 miljonach 
ludności byłby, przynajmniej licze- 
bnie, wielką siłą polityczną i mili- 
tarną w rękach obcych, francuskich 
czy angielskich, popychaną prze- 
ciwko Rosji czy też przeciwko 
Niemcom. 

Dzisiejszy rząd litewski o zamie- 
rzanym związku nie wypowiedział 
się dotychczas. 

Jednakże urzędówki litewskie 
gorliwie doszukują się w Anglji i 
Francji samych dodatnich stron, 
pomimo tego, że państwa te przez 
długi czas nie chciały uznać Litwy 
de jure; wymusiły na Litwie neu- 
tralizację Niemna na korzyść Polski, 
obecnie zaś potępiają Litwę za re- 
formę rolną, gdyż ta ostatnia bo- 
leśnie dotknęła Polaków lit. Nato- 
miast ani Anglja, ani Francja nie 
wtrąca się w sprawy łstewskie czy 
estońskie, chociaż rełorma rolna 
w Łotwie i Estonji bynajmniej nie 
jest łagodniejsza od litewskiej i to 
dlatego, że w Łotwie i Estonji wy- 
właszczeniu ulegli Niemcy, na Li- 
twie zaś Polacy. Ta sama Aunglja i 
Francja oddała również Wilao i Gro- 
dno Polsce, aczkolwiek zarówno 
Wilno, jak i Grodno zostały na mo- 
cy traktatu moskiewskiego przyz- 
nane przez Rosję Litwie. 

W przeciwieństwie do tego, Ro- 
sja i Niemcy pierwsze uznały Li- 
twę w wytargowanych przez tę o- 

statnią granicach. Moskwa poparła 
Litwę także w czasie układów o 
Kłajpedę; Berlin zaś nie protesto- 
wał przeciwko przyłączeniu Kłajpe- 
dy do Litwy. Tymczasem rząd li- 
tewski, schlebiając na każdym kro- 
ku Aoglji i Francji bez najmniej- 
szej potrzeby drażni Rosję i Niem- 
cy. Te ostatnie zareagowały na 
nieprzychylną politykę litewską w 
ten sposób, iż zabroniły nawet tran- 
zytu mięsa przez swe. tęrytorjum. 
Krążą pogłoski, iż Niemcy, po o-, 
trzymaniu wiadomości, że toczą się 
tajne układy pomiędzy Litwą a 
Polską (trudno orzęc, czy jest to 

prowadzi układy z Polską i jakie?" 
W powyższych wywodach najbar-; 

  

dziej zdumiewa obfitość zupełnie fan- ; Dziś 
tastycznych informacji, stanowiących ; A 
punkt wyjścia dla rozważań bardzo | „"WTÓUCHE” 
znamiennych, choć nie mających nic operetka wodewil Hervego. 

wspólnego z polityką realną. Początek o godz. 8 m. 15 w. 

  

  

        
  

  

Zgon Prezesa Polskiej Akademji Umie- 
jętności. 

KRAKÓW. 25.VIII. (Pat). Dziś o g. 4 m. 30 zmarł tu profesor uniwer- 
sytetu Jagielońskiego, Prezes Polskiej Akademji Umiejetnošci, dr. Kazi- 
mierz Morawski. Pogrzeb odbędzie się w piątek. 

S. P. K. Morawski urodził się w r. 1852 w Jurkowie w Poznańskiem. 

Studja uniwersyteckie skończył w Berlinie. 

W r. 1877 objął katedrę filologji klasycznej na uniwersytecie Ja- 

giellońskim, w r. 1908 został wybrany rektorem tegoż uniwersytetu, a w r. 

1918 prezesem Akacemji Umiejętności. 

  

Polski węgiel do Węgier. 

WARSZAWA. 22.VIII. (Pat.) W ostatnich dniach wzmógł się znscznie 

transport polskiego węgla do Węgier z tranzytem przez Czechocłowację. 

Słuszna zwłoka w doręczeniu francu- 
skiej noty w sprawie paktu. 

LONDYN, 25.VIII. (Pat). Dyplomztyczny sprawozdawca „Daily Tele- 

graph” podaje, iż zwłoka w doręczeniu rządowi niemieckiemu odpowie- 

dzi francuskiej przypisać należy wschodnim aljantom, którzy tekst odpo- 

wiedzi poddali szczególnym badaniom. ° 

Spodziewają się, iż rząd berliński jeszcze w tym miesiącu wyśle rze- 

czoznawców i prawników do Londynu, celem wymiany zdań z angielskimi 

i belgijskimi rzeczoznawcami w sprawię paktu bezpieczeństwa. 

Rokowania tych rzeczoznawców nie miałyby charakteru cbowią- 

zującego. 

Narodowcy niemieccy przeciw traktato- 
wi gwarancyjnemu. 

BERLIN. 25.VIII. (Pzt.) Niemiecko-narodowa „Deutschetages Ztg.” ogła- 
sza, iż narodowcy niemieccy są przeciwni traktatowi gwarancyjnemu z mo- 
carstwami sojuszniczemi, a dotychczasowa ich rezerwa tłumaczy się tem, 
iż chcieli oni załatwić w parlamencie sprawę celną. 

  

  

Wojska francuskie opuściły Dusseldorf. 

BERLIN. 25.VIII. (Pat.) Po czterech i pół latach okupacji wojska fran- 
cuskie opuściły dziś popołudniu Diisseldorf. 

  

  

  

Wybryki francuskich komunistów. 

PARYŻ. 25.VIII. (Pat). „Humanite” pisze, iż komuniści nie zastosują 

się do zakazu rządu i będą manifestować z okazji stracenia Hiibnerz, Rut- 

kowskiego i Kniewskiego. 

o Z A A ZZOZ OZ 

|| sly 1 Wa j 1 IN. miechy przelotne i spojrzenia, rzu- 
cane jakby niedbale. Flirt we wszel- 

„Paradoksy naszej stolicy". 

wiślanym piaseczku; trzaskanie nie- 
zmordowanych aparatów fotograficz- 
nych, dancing w strojach kąpielo- 
wych, wyborne humory i zabawne 
pomysły młodości — to wszystko 
stwarza widowisko nadzwyczaj przy- 
jemne i barwne. 

Jeśli dodamy do tego ruch w 
dzielnicach handlowych, hale targo- 
we, most Kierbedzia, zawsze przeła- 
dowany ludźmi, końmi i motorami, 
oraz tę dzielnicę pomiędzy placem 
Teatralnym, Krak. Przedmieściem, 
Alejami Ujazdowskierni i Marszałkow- 
ską, gdzie żyje śrnietanka Warszawy, 
będziemy mieli cały obraz naszej 
wielkomiejskości. 

Pozatem bowiam jakież dziwne, 
niespotykane nigdzie na świecie kon- 
trasty! Ulice zupełnie puste, na któ- 
rych spotyka się tylko od czasu _do 
czasu rzadkich przechodniów. Przed- 
mieścia zamarłe o drogach wybois- 

ai 19140363) . 

Z kraju i zagranicy. 
Z całej Poiski. > 

Przed Wystawą w Gnieźnie. 

W związku z Wystawą, jaka od- 
będzie się w czasie od 12—20 wrze- 
śnia b. r. w Gnieźnie, panuje tutaj 
ruch gorączkowy nietylko na terenie 
samej Wystawy, lacz w całem mie- 
ście. Jak wiadomo, starożytny gród 
Leona rozłożył się na powierzchni 
pagórkowatej w około prastarej Ka- 
tedry. Skutkiem tego, aczkolwiek sa- 
ma katedra stoi na pagórku, położo- 
„nyo kilkaset metrów rynek zasłaniał 
'do tego stopnia widok, iż utarło się, 
zdanie że widoczną ze wszystkich 
stron na dalekich przestrzeniach ka- 
tedrę gnieźnieńską, w Gnieźnie sa- 
mym trzeba dopiero szukać. Wobec 
tego postanowiono rynek i przyległą 
ulicę Tumską obniżyć, a ponieważ 

›     
tych idziurawych parkanach. Olbrzy- ! pomnik Bolesława Chrobrego stanie 
mie przestrzenie, leżące wciąż jeszcze przed Katedrą, prace te muszą „być 

odłogiem. Przeszedłszy trzeci most, przynajmniej w części ukończone do 
ma się po obu stronach drogi, pro! dnia 12 września. Pracy. jeszcze du- 
wadzącej do parku skaryszewskiego 
prawdziwą wieś z chatsmi o strze- 
chach słomianych, bydelkiam pasą: 
cem się na łąkach i grządkami ogro- 
dowizny, niedbale uprawianej. Nieda- 
leko stąd można polować na ptactwo 
błotne, zające i kuropatwy. Mamy 
przed sobą niewyzyskane połacie, a 
tuż obok bije tętno Warszawy, która 
cierpi um nędzę mieszkaniową i dusi 
się w niedostatecznych zabudowa- 
niach. 

To są paradoksy naszej stolicy, 
która w pewnych dzielnicach zaczyna 
być wielkilem miastem, a tuż obok 
jest tylko miasteczkiem. 

St. Dz. 

  

  

  

i 

| 
L kosji Sowieckiej. | 

Nowe represje w Petersburgu. 

MOSKWA 22VIII* (tal. wł.) Jeszcze 
nie przebrzmiała sprawa rozstrzela- 
nych „liceistów”, a petersburskie 
„G.P.U.* znowu przeprowadziło sze: 
reg nawych aresztów. Wśród аге- 
sztowanych dużo kobiet i starców- 
członków rodzin rozstrzelanych. Część 
aresztowanych wysłano do. Wołogdy, 
f innych na Ural. 

Wszystko sprzedają. 

MOSKWA 22VIII. (tel. wł.) -25 

„žo, a termin się zbliże, pośpiech 
| więc i ruch gorączkowy jest zupeł- 
|nie uzasadniony. Niemniej jak koło 
katedry przyśpieszono tempo prac 
na terenie wystawy. Dtanął już gu- 
stowny pawilon, przeznaczony — «а 
rolnictwa i przemysłu domowego o 
przestrzeni 700 m, kw., pawilon leś- 
ny, poświęcony wyłącznie tej  dzie- 
dzinie oraz pawilon dla prasy. Naj- 
większy kolos, o przestrzeni 1700 m. 

jkw., jest już pod dachem i będzi 
również w najbliższych dniach wy- 
kończony. Pawilon ten jest przezna- 
czony  dła przemysłu i rękodzieł. 

j Przystąpiona również do wybudowa- 
įnia 600 metrowej pokrytej hali. @а 
| ciężkiego przemysłu 1 ceramiki bu“ 
dowlanej. Komitet wystawy, pragnąc 
jaknajdalej pójść na.rękę  sferom 

' przemysłowo-rzemieślniczym, które 
| znajdują się w bardzo ciężkim poło- 
żeniu finansowem, przedłużył termin 
przyjmowania zgłoszeń do dnia 31 
sierpnia b. r. włącznie. Po wspom- 
nianym terminie zostanie lista zgło: 
szeń nieodwołalnie zamknięta, gdyż 

ilista wystawców do tego: czasu musi 
j być podana do przewodnika. po-wy- 
| stawie. Pozamiejscowym przybywają- 
| cym na wystawę przysługuje pre"e 
, korzystania 662/s proc. zniżki kolejo- 
twej; wystawcom zaś gratisowy tran- 

sport eksponatów w drodze powrot- 
*nej. Aby wszystkim zdążającym na 
.wystawę do Gnieźna zabezpieczyć 
odpowiednie pomieszczenie, komitet 
wystawy uruchomił odpowiednie biu- 

bm. mają być sprzedawane z. li- ro kwaterunkowe, które na życzenie 
cytacji rzeczy petersburskiej. akąde- dostarczy każdą ilość kwater po ce- 
mickiej Filharmonji (krzesła, szefy;, nach przystępnych (wszelki wyzysk 
stoły i inne). Wszystko oceniono za -wykluczony). Dla wygody publiczno- 
150 rb. ści będzie na terenie wystawy umie- 

3 szczona poczta, telegraf, telefon, ra- 
_"djo, restauracja położona w cieni 
stym ogrodzie granicząc A 

"wą, koncerty itp. Jedne 

Flota sowiecka na morzu 

Śródziemnem.    

kiej postaci i na każdem miejscu. 
Podstępy i sztuczki zawodowych po- 
szukiwaczy przygód miłosnych. Roz- 

Ktokolwiek wrócił po dłuższej 
nieobecności do Warszawy, tego u- 
derzają pewne już fragmenty wiel- 
kiego miasta. 

Tysiąc kilkaset dorożek samocho- 
dowych przekształciło w krótkim 
bardzo czasie ospałą fizjognomię na- 

mowy stare jak Świat i wiecznie no» 
we. 

Otwarcie trzeciego mostu rów: 
nież pomnożyło naszą  wielkomiej: 
skość. W pogodne letnie popołudnia 
i wieczory przesuwają się tamtędy 
całe falangi ludzi. Na wstędze Wi- 

WIEDEŃ. 25.VIi1. (Pat). „8 Uhrblatt" 
donosi z Moskwy, iż tamtejsze koła 
polityczne i wojskowe zamierzają 
wysłać flotę sowiecką na morze 
Śródziemne dla odwiedzenia portów ' 
tureckich i włoskich. : 

Koła sowieckie utrzymują, iż wi- 

kormnitet wystawy dokłada wszelkich 
starań, aby udogodnić i uprzyjem* 
nić pobyt tak licznie z blizka i zda- 
leka spodziewanym gościom. © 

Terinin otwarcła wystawy został 
ostatecznie ustalony tak, jak pier- 
wotnie: na sobotę dn. 12-go wrześ- 

szej stolicy, która wydawała się Kab widnieją białe płaty żagli, prze- 
dotychczas sędziwą i powolną ma- | suwają się zwinne i smukłe łodzie, 

troną w porównaniu ze swojemi ner: | kierowane  silnemi dłońmi wioślarzy   zyta ta ma charakter przyjacielski i nia b. r. razem z odsłonięciem po* 
pokojowy. 'mnika Bolesława Chrobrego. 

prawda, czy też nie), zamierzają |wowemi siostrzycami europejskiemi | opalonych i nawpół nagich. Od brze- 

nadal utrzymać zakaz tranzytu mię- 
sa z Litwy. Zakaz ten jest niewąt: 
i reakcją niemiecką dość dot- 
kliwą.” 

i amerykańskiemi. 
Pozatem ożywiły się 

Aleje Ujazdowskie, 
|eały szereg nowoczesnych lokali 

gdzie powstał torówki przecinają fale, 
i|po sobie spienioną smugę 

gu odbijają statki, na których roz- 
znacznie | brzmiewa muzuka, a hałaśliwe mo- 

zostawiając 
wody. 

„Litewscy dyplomaci czy polity- | gdzie scentralizował się wieczorny | Prawdziwą przyjemnością stało się 
cy mogą sobie lekceważyć Oopinję ruch wielkomiejski. Olbrzymie zastę= | odwiedzanie w ranek niedzielny no- 

narodu litewskiego, lecz opinja ta 
jest stanowcza: Układy z Polską są ! nych doskonale, 

py młodych i pięknych kobiet, ubra- 
przeciętnie albo u: 

wej olbrzymiej piaży, gdzie się wi* 
dzi najpiękniejsze syreny i najprzy- 

niebezpieczną bezmyślnością. Wo- | bogo, ale zawsze z odcieniem swo-- stojniejszych chłopców. Zabawy, gry 

bec tego wszystkiego nie jest je-iistej kokieterji. Gwar rozmów. (Iś- na wolnem powietrzu, lekka kokie- 

“ я 

„Aawola“ fównych pankć 

Gdy kilka lat przed wojną nieod- 
żałowany pisarz Władysław Łoziński 
wydał swoje nieocenione dzieło: „Pra- 
wem i lewem", gdzie barwnie i do- 
kłzdnie odtworzył tę niesłychaną a- 
narcję, jaka panowała w XVI i XVII 
stułeciach na Rusi Czerwonej łącznie 
z kompletrią bezkarnością dla zbrod- 
niarzy i naigrawaniem się  bezczel- 
nem z prawa oraz brakiem władzy 
wykonawczej, — wielu uważało te 
jaskrawe przejawy samowoli i gwał- 
tów szlacheckich za przesadę, pomi- 
mo, że nazwisko peważnego badacza 
dziejów i obyczajowości naszej w u- 
biegłych wiekach było dostateczną 
rękojmią, że wszystko to oparte zo- 
stało na autentycznych źródłach. 
Niestety nie znalazł się nikt, ktoby 
się zajął opisem tych samych prze- 
jawów warcholstwa i anarcji w innych 
częściach prześwietnej Rzeczpospo- 
litejj na apotezowanie przeszłości, 
której mieliśmy i w dobie upadku 

dość amatorów,—a teraz tembardziej 
po odnowieniu naszej niezależności 

,z dezynwoltierą dorobkiewicza zaję- 
i lišmy się samochwalstwem, nie ma- 
| jącem granic, pod hasłem: „wszystko 
„co polskie, jest najlepsze i nadludz- 

tych niewcześnych entuzjastów. 
W dobie ciągłych napadów dy- 

wersyjnych na naszych ziemian i с- 
sadników, chcemy ich pocieszyć za- 
głębiając się w wiek XVI i XVII, opi- 
sem niesłychanych gwałtów bezpra- 
wia oraz stanu bezpieczeństwa pu- 
blicznego w Wielkiem Księstwie Li- 
tewskiem w XVIII wieku; potrafi to 
może niejednemu z nas przedener- 
wowanemu ingerencją władz bezpie- 
czeństwa w naszem policyjnem pań- 
stwie — osłodzić przykre chwile, że 
może było by gorzej, gdyby tych 
błękitnych panów w rękawiczkach 
nie było, 

Przystępujemy tedy do opisu na- 
|szego, opartego na miarodejnych 
źródłach. 

W roku 1702 niejaki szlachcic 
Benedykt Władyczko, zebrawszy wa- 
tahę uzbrojonych awanturników, na- 
pada na kamienicę, znajdującą się 
naprzeciwko kościoła Św. Jana i po     

  

dotkliwem pobiciu gospodyni Ba- 
, stryjchowej, mieszezki wileńskiej, oraz 
' sług—rabuje zapasy żywności, nale" 
żące do paniąt, które pobierają na: 
uki w szkołach wileńskich. Załączo- 
no do solennego protestu, w grodzie 

kiel” Warto tedy oblać zimną wodą | wileńskim złożonego, sążnisty spis 
zapasów żywności i przedmiotów 
zrabowanych. 

W r. 1704 wniesiony został do 
tegoż grodu wileńskiego protest mo- 
skiewskich kupców Tufanowow, obra- 
bowanych w Wilnie w t. zw. „Go- 
ścinnym Dworze" (teraźniejszy dom 
miejski, gdzie sala miejska) przez 
szlachcica Kazimierza Micutę z szaj- 
ką, złożąną ze szlachty; pobito Kługi 
kupców, sani oni przezornie salwo: 
wali się ucieczką; odbyła się natu: 
ralnie i strzelanina na ulicy; szajka 
nie zatrzymywana przez nikogo spo 
kojnie odjechała z Wilna. W tymże 
roku znany awanturnik, Florjan By- 
kowski, podczaszy wileński napada 
z uzbrojoną bandą sług na kamieni- 
cę Sidorowiczów, gdzie czasowo 
mieszkał Bogusław Buczacki, cześnik 
nowogrodzki i nie znając go prawie, 
rani pahołków jego i rąbie ciężko 
samego. 

W tymże roku skarży się w gro- 

Teatr Polski i 

  

Dziś 

„Codziennie o 5-ej* 

farsa Hennequina i Vebera. 

Początek o godz. 8 m. 15 w» 

SIDA TOD TNO ALTAS ATOM IE, 

  

dzie wileńskim Hieronim Zsba, stol- 
nik mscisławski, na Michała Obucho- 
wicza kasztelanica nowogrodzkiego, 
również zaanego awanturnika, który, 
prowadząc z nim jakiś proceder praw- 
ny z niefortunnym wynikiem, napada 
na dwór podstolego W. X. L. Potoc 
kiego, na Subocz ulicy położony, i 
tam, po formalnem oblężeniu i strze- 
laninie, wybija okna, wyłamuje wro- 
ta, a poraniwszy sługi, rabuje sporo 
ruchomości. Nie mógł jednak złapać 
samego Žabę, który ratował się 
ucieczką. 

W 1708 roku idzie sobie ulicą 
Wielką imć pan Piotr Poniatowski; 
nagle trąca go przechodząc koło ko- 
ścioła św. Kazimierza pan Głuchow- 
ski. Poniatowski pada, napastnik 
rzuca się na niego i płazuje szablą 
bez powodu; gdy zaś tamten podno- 
si się dobywając szabli, Głuchowski 
z towarzyszem swoin, Stabrowskim, 
rąbie bezbronnego, wlecze po ulicach 

Į miasta i po rynku do mieszkania na 
ulicy Subocz, gdzie 3 dni trzyma 
nieszczęsnego głodząc i katując (sic). 

W tymże roku, mieszczka wileń: 
ska Jodziewiczówna wraca pobożnie 
z kościoła Dominikanów, do domu,   gdzie matka jej mieszka na ulicy 

Z zagranicy. 
Międzynarodowa konferencja 

lotnicza. 

W dniach od 28 do 30 b. m. od- 
będzie się w Stokholmie międzyna- 
rodowa konferencja w sprawie ko- 
munikacji lotniczej, w której weźmie 
udział szereg państw europejskich. 

Polska otrzymała również zapro 

  

, Trockiej; Bogusław Świętorzecki, stol 
! к dobrzyński, nieznajomy jej zu- 
| pełnie, uderza ją naprzód ztyłu sza” 
blą płazem, a potem rąbie. Powód 
jest ten, że ma on sprawę z właści- 
cielką kamienicy, w której mieszka 

| matka Jodziewiczówny. Nie mogąc 
dosięgnąć właścicielki, b. możnej 
pani, mści się na jej służbie. 

W r. 1735 biskup Smoleński i 
prałat wileński, Bogusław Gosiewski, 
który, nawiasem mówiąc darował 
swój pałac na ulicy Sawicz na szpi- 
tal X.X. Misjonarzom oraz zapisał 
znaczną sumę na tenże cel, — nie- 
pohamowany w swojej magnackiej 
bucie i pysze, gdy go trzykrotnie 
ominęło biskupstwo, wileński nowo* 
mianowany blskup Michał Zienkos 
wicz wydawał ucztę, chwycił puhar 
kryształowy i grzmotnął nim po 
twarzy biskupa Zienkowicza, który 
zalał się krwią. Ten że w uniesieniu, 
chwyciwszy drugi kielich, chciał od* 
płacić pięknem za nadobne, lecz 
Świeccy dygnitarze nie. dopuścili do 
tego. Jakiś czas zabroniono mu z 

jtego powodu odprawiać nabożeństwa 
| a miał on wtedy przeszło 60 latl 

(D. n.), 
ew  
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Szenie ną tę konferencję. Skład ed- 
*gacji polskiej nie został jeszcze u- 
stelony, 

Zderzenie promu z parowcem. 
Z Paryża donoszą: Między Rouen 

4 Lehavre zderzył się prom z pa- 

łowcem, przyczem 4 osoby znalazły 
Śmierć w falach. Na promie znajdo- 
Wało się także kilka samochodów, z 

których jeden wpadł do wody. Winę 
Wypadku przypisują kapitanowi pro- 

Mu, który chciał wyminąć parowiec, 

Mzyczem nastąpiło zderzenie. 

twe pośpieszne hydroplany. 

Z Londynu donoszą: Nowowybu- 

bwane hydroplany formy „Niepier”, 
    

z ° ® ° 

2 Bialorusi Sowieckiej 
Stosunki wiejskie. 

Bieżącego lata, gdy nadszedł o: 

rzy nie posiedali 

go Komitetu Wykonawczego. Przy 

wymiarach łąk dochodziło do powa- 

żnych nieporozumień. Każdy narzeka 

na niesprawiedliwość i nieporządki. 

Do porządku i ładu zaś dojść bardzo 

trudno. 
Rejonowy Komitet Wykonawczy 

poruczył każdej radzie wiejskiej wy- 

brać komisję, któraby się zajęła po- 

działem łąk błotnistych. Okazało się 

Г 

kres koszenia trawy, włościanie, któ- , 
własnej łąki, zmu- | 

szeni byli kupować je od Rejonowe- 

LEN sK EU RJ E. R Ww I 

Turcja žąda zwrotu Mossulu. 

! į Mos- 
KONSTANTYNOPOL. 25.VIII. (Pat). Turecka delegacja w sprawie 

sulu odjechala wczoraj do Genewy. Na dworcu kolejowym pese że 

Ponas manifestacyj. Wielkie tłumy żegnały delegacje okrzykami: „Żą 

i dajcie zwrotu Mossulu”. 

į 
‘ 

Pozatem port gdański czyni przy: 
gotowania do  skoncentrowania w 
nim importu bawełny, co dotychczas 
czyniła Brerna. 

Rozbudowa sieci kolejowej w 
powiecie Dziśnieńskim. 

Ostrzeliwanie Medyny plotką? 

i jo- | ь i * donosi z Jerozolimy, iż 
na potrzebę rozbudowy sieci kolejo- WIEDEŃ. 25.VIII. (Pat). „Neue Freie Presse 

wym w powiecie dziśnieńskim. Me- „wiadomosė pism londyńskich o ostrzeliwaniu przez u epa po 

morjal wskazuje na gospodarcze i i o uszkodzeniu wielkiego meczetu z grobem Mahometa uwa ają tu za 

polityczne znaczenie nowych odcin | nieprewdziwe. 

ków kolejowych, niezbędnych dla u-' 

łatwienia życia gospodarczego powia- , 
tu, anajdującego się w trudnych wa; ChaQs giełdowy. 

+ 

Wydział powiatowy sejmiku dzi- 
śnieńskiego wystąpił do władz cent- 
ralnych z memorjałem wskazującym | 

wanie zaufania do złotego i zraniej- 

szeniu się obrotu handlowego. 

  

rych szybkość jest obliczona na 

A sa. na godzine, będą pod- 

me dziś próbie przez pilotów woj- 

owych. Rezultaty prób są oczeki- 

Wane z wielką niecierpliwością przez 

Spertów morskich. 

    
    
   

     

  

   
   
   
       

   
   
    
    

    

    
   
    

    
   

   
     

    
    
    
     

   
    

   

    

     

   
   
   

    

     

    

  

   

   
   
   
    

     

    
   

     

    
   

     

  

    
   

   

    

jednak, że komisja rozdała lepsze 

łąki nie biedniejszym chłopom, lecz... 

swym krewnym. Ponadto Rejonowy 

Komitet Wykonawczy, wyprzedając 

łąki, nie wie, w którym miejscu 

sprzedał. Często się zdarza, że sprze- 

daje tę samą łąkę kilka razy. 

Chłopi w h a wio 

cja handlowa sowietów — , rejonowego komitetu do lej- 

k oz donoszą — opuściła ! skiej i z powrotem, a do ładn w ża 

nchester, nie załatwiwszy żadnych den sposób dojść nie mogą”... 

anzakcyj. Przyczyną tego jest fakt, | 
proponowane przez delegację wa 

nki płatności nie odpowiadały fa- 
rykantom angielskim. 

  
Handlarze sowieccy odjechali 

z Angiji z niczem. 

skiej gazety „Młot” (Ne 164). 
' 
: Ruch budowiany. b   Wypadek automobilowy prem- Zac. „kogainej 

jera portugalskiego. 

Z Lizbony donoszą: Automobil 
Premjera 
treira, zderzyl się w po 

* tramwajem elektrycznym. 
Ministra został zabity, a on sam od- 
Atósł ciężkie rany. 

Kongres katolików. 

STUDGART. 24.VIII. (Pat). Otwar- 
to tu kongres katolików niemieckich 
w obecności nuncjusza papieskiego 
I Cellego, byłego kanclerza Marxa i 
Wielu delegatów. 

Wzajemne zniesienie wiz Nie* ; 
miec i Holandji. 

AMSTERDAM. 24.VIII. (Pat). Tele- 
Iraphen Company donosi, iż między 

Rądem niemieckim a holenderskim 
loczą się rokowania w sprawie znie- 

ruchu między temi 

| budowy przemysłu cegielnianego. 
| W pierwszym rzędzie zostaną od- 

Szofer | miastach najdotkliwiej daje się od- | 
czuwać brak cegieł z powodu wzno- 
wionego ruchu budowlanego. 

Stan dróg I mostów. 

Na trakcie Berezyńsko Borysow* 

skim jest cały szereg mostów, które 

są zupelnie zniszczone. Chłopi, jadą- 
cy do miasta, narażeni są na poła- 
manie nóg koniom, połamanie wo- 
zu i t. p. 

Droga i mosty bezskutecznie cze- 
kają naprawy, bo snadź nie mają 
znaczenia strategicznego. 

    

    

lenia wiz w 

daństwami. Lycle gospodarcze. 
Intensywne wzmożenie się 

ruchu wywozowego w 
porcie Gdańskim. 

Statystyka ruchu portowego za 
ub. tydzień wykazuje znaczne zwięk- 

Spłata długów powojennych. 

PARYŻ. 24.VIII. (Pat).  „Matin” 
łtwierdza, iż nieprawdziwą jest wia- 
domość, jakoby Caillaux skłonny był 
ь zaproponowania ae dłu- 
u w rocznych ratach 15 miljonów 

f. sterl. ostatnia propozycja rze-, "" się wywozu węgła. 
oznawców francuskich bowiem | <glel ładują przeważnie oktęty 
Vspomniała tylko o 10 milj. f. sterl., › SCO 4 wy, zabrał, 
ło było przyjęte za maximum, od. * WSSE 

| W związku z tem Danziger Neu. 
a c penóiOr> . płakalczyc este Nachrichten zamieszcza obszer- 

ny artykuł, w którym zaznacza, iż 

! Strajk angielskich marynarzy. ; przy pomocy obecnie istniejących u= 
rządzeń portowach w ciągu ostatnich 

LONDYN. Jak było do przewidze- 
Šia, strajk marynarzy australijskich 

2 miesięcy wysłano przeszło 100,000 , 

Wywarł wielki wpływ także w Anglji. 
ton węgla, głównie do Szwecji i Da-' 
n]i. | 

u Jakkolwiek niema dotychczas do- : W połowie września po dosta- 

doych danych, to jednak w ko- | wieniu nowych urządzeń liczba ta 
ch polnformowanych twierdzą, że | wzrośnie do 150.000 tonn. 

1 porcie londyńskim strajkuje około 
r t. marynarzy, w Hull, Newcastle, 

Na załadowanie w porcie czeka 
y obecnie 90 okrętów. 

bury i Southampton drugich 15 
sięcy. 

Wobec wzmożonego ruchu porto: , 

W Gravesend u ujścia Tamizy 
wego Rada Portu poczyniła zarzą- 

łtajduje się już od kilku dni 12.000 
dzenia celem zbudowania potrzeb: ! 

b nych urządzeń. 
nnowy okręt z około tysiącem pa- 

Užerėw. 
Dziennik zapowiada znaczne: 

zwiększenie się ruchu portowego, | 
1 W Australji strajk rozszerzył się 
Śwnież na Brisbane i Melbourne. 

wobec eksportu znacznej ilości cu: 

W poniedziałek gabinet brytyjski 

I 
kru, zboża i importu nawozów sztu- | 
cznyeh. Wedle dotychczasowych wia- | 

dzie obradował nad sytuacją straj- 
load która uważana jest za bardzo 

domości przez port gdański ma być 

ważną. 

  

wysłane około 300.000 zboża pol- 
skiego.     

List 2 pod Oieoni. 
„Nemo propheta sua splendidus 
patria" (nikt nie jest prorokiem 

® własnej ojczyźnie), te słowa 
pyystusa mam na myśli z uwagi o 

roctwach „zagłady Zakopanego”. 
Poczciwy staruszek „Giewont*, ten 

ż my świadek rozwoju Zakopanego, 

wicza, Trzaski, Newelskiego et Dzi- 
| kiewicza oraz Tatrzańskiej, znakomi- 
j sie, w stylu karlsbadzkim przeprowa- 
idzają leczenie opuchłych kieszeni, 
przy użyciu do tego celu najnowszych 
Instrumentów muzycznych w rodzaju 

| Saksofonów i Fleksotonów. 
Należy oddać. sprawiedliwość, iż 

pobyt w jednym ze wskazanych za- 
kładów można śmiało zaliczyć do 

  

s 

i 
ъ 

Ro przyjemności. Operowanie pacjentów ч :.‘;:? і:"’::: z T no dla zapewnienia skutków odbywa się 8 ęzszy krzy. olsce, żadne: najlepiej przy „Danzingu* po cenach p, Toku nie czuł takiego ucisku, jak 
ba <nego sezonu pod stopami roz- 

Onych turystów. 
(ę, ClerPlący na rozdęcie kieszeni 
ły (roba, która się dostaje z nadmia- 

tego) masowo tu zjechali, by 
Przebyciu kuracji powracać na- 
Pnie z pełnemi płucami świeżego 

nnatrza lecz wypróżnionemi kisze- 

kopypldernja ta, któr. 
łzy Ńską, najbardziej dotknęła: War- 
lejęą ; Kraków, Łódź w drugiej ko- 
Ie, Low, Poznań, Katowice, na 
NN M miejscu stoją inne miejsco- 

różnych począwszy od kilku zł, w 
zależności od tego czy znieczulanie ' 
dokonane ma być z herbatką czy ze 
szampańskiem. Najlepszym środkiem ' 
przeczyszczającym na takie dolegli- | 
wości jest wino, co uznały największe 
powagi sezonowe. 

Narobiono alarmu, iż powietrze 
zakopiańskie jest słońsze od morskiej 
wody, czemu zmuszony jestem za* 
przeczyć. Jest doskonałe, jedynie 
tylko urząd klimatyczny sprzedaje go 
po cenach zbyt wysokich licząc zań 
jak za mleko krowie — po 8 zł. od 
osoby na okres dwutygodniowy. 

` 
kę 

д nazwę za.   
      
  

utejszych labaratorjach gastro- dek, więc mogą tego wampira prac 
nych pod wezwaniem: Karpo- e = lai swej, zaspokoić bądź to w labora-   Mięz 

Powyższa rewelacja wyjęta z miń , 

gospodarki , 
- Białorusi opracowuje 5-letni plan od- . 

lskiego, Domingos, budowane cegielnie w Mińsku, Bo- į 

a Е bliżu Cindry rysowie i Kalinińsku, gdyż w tych; 

{ 

y ladunek 
i 

    

į nagrodzeniem; 

dla powiatu jest ta sprawa, wskazuje | 

chęć wydziału powiatowego ponie: 
sienia znacznych ciężarów na rzecz 

budowy. 

Mąka amerykańska w Wilnie. 

Wczoraj wyładowane zostało na 
stacji w Wilnie dwadzieścia kilka wa 
gonów mąki amerykańskiej, która 
przybyła z Rygi. Jak nam komuni- 

kują oczekiwane się dalsze transpor- 

ty mąki amerykańskiej. ; 

| W obecnych czasach kryzysu jest 
to fakt karygodny, zasługujący na 
potępienie. 

    

W sprawie podatku 
bezpośredniego. 

Wobec powtarzających się wypad" 
ków składania przez płatników po” 
datku gruntowego odwołań od wy* 

! 

'miaru podatku z prośbą o skorygo- 
wanie ilości posiadanych gruntów, 
względnie przekwalifikowanie ich, za- 
chodzi potrzeba założenia nowych 
ksiąg gruntowych, ktėreby odzwier- 
ciadlały rzeczywisty stan posiadania 
każdego z płatników, co dodatnio 
wpłynie na prawidłowy fwymiar po: | 
datku, jak również usunie częstokroć 
słuszne narzekania płatników na nie- 

W tym celu, w porozumieniu z 
władzami administracyjnemi urzędy 

' skarbowe wydały zarządzenie urzę- 
dom gminnym sporządzenia w 2 ch 
egzemplarzach wykazów gruntów o- 
sobno dla jednostek indywidualnych 
i osobno dla jednostek zbiorowych. 

Przy sporządzeniu wykazów wi- 
nien być przyjęty pod uwagę fak- 
tyczny stan gruntów w chwili spo- 

„rządzenia wykazów. 

uwzględnić 3 kat. grunta: 
| |-grunta uprawne, łąki ogrody, 
sady. 

li--przestr. leśne, błotniste, past- 
wiska. 

Il. przestrz. pod rzekami, stru- 
mieniami jeziorami i stawami, przestrz. 
znajdującą się pod wydmami pias- | 
czysk, pod zupełnie nieužytecznemi | 
błotami pod drogami wygonami i inne 

Jeden egzemplarz wykazu winien 
być wyłożony w urzędzie gminnym 
dla publicznego przejrzenia, a drugi 
wtym że celu u sołtysa obwodu, o 
czem powinno być podane do wia- 
domości publicznej przez rozplaka- 
towanie, przyczem pretensje winny 
być wciągane do protokułu. Preten- ; 
sji poparte dowodami, winny być 

| sprostowane z urzędu przez zarząd 
gmin. 

W razie niemożności przedsta- 
wienia przez rekurentów dowodów, 
stwierdzających faktyczny stan, win- 
ny być wyznaczone komisje dla zba- 
dania. (x) 

  

torjach gastronomicznych bądź też w 
pensjonatach za umiarkowanym wy- 

w pensjonatach od 
6 zł. 50 gr. do 12 zł. Karmienie pen 
si d odbywa się trzy razy dzien- 
nie. 

Urzędnicy państwowi oraz nauczy. 
ciele otrzymują pewne ulgi, 

          

prawidłową działalność władz skarbo- : 
, wych. 

Przy klasyfikacji gruntów należy | 

gdyż | deszczowych 

runkach geograficznych. Jak ważną | 

Z powodu róznicy urzędowego kur- 
'su i istotnego nabycia walut, już w 
a> bankowych żądają wystawia: 

jnia w dolarach efektywnych, oraz 
jwielu kupców wystawia rachunki w 
| frankach Szwajcarskich. Ponieważ na- 
bywcy wpłacają w złotych, więc w 
tandlu znowu rozpoczęła się orgja 

į walutowa I znaczne wachania cen, któ 
1. dostosowują do czarnej gieldy. 

3 

Praktykowanie podobnego sposo- 
bu niewątpliwie w pływa na podry- 

Dziś—M. B. Częstoch. 

Jutro—Józefa Kalasantego. 

Wschód słońca— g. 4 m. 36 
Zachód —g 6 m 38 
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— Posiedzenie Komisji Te- 
chnicznej. We czwartek dn. 27 bm. 
o godzinie 7 wiecz. w lokalu magi- 
stratu m. Wilna odbędzie się posie- 

| dzenie miejskiej komisji technicznej. 

Dr. Medycyny 

Jerzy Dobrzański 
Ginekolog 

powrócił I wznowił przyjęcia w „Poradni, 
Pol. Zrzesz. Lek. Specjal. ul. Garbarska 3. 

Codziennie od 5—6 p. p. Tel. 6—58. 

Dr. D Olsejko 
Choroby uszu, gardła | nosa 

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

W leczalcy Litewskiej (Wileńska 28) 
od godz. 1—3 po poł. 

  
     

  

wać w Mairjenbadzie, a podobno sam 
autor korespondencji dla niektórych 
dzienników z Zakopanego, znana o- 
sobistość w sferach dziennikarskich, 
pisał je w Karlsbadzie po wypiciu 
kilku szklanek gorzkiej wody.   

mają prawo bezpłatnego przygląda: kopańska pogoda. 
nia się z ulicy kuracjuszom napeł- 
niającym laboratorje gastronomiczne, 

Panosząca się w tych stronach w 
ciągu ostatnich trzech lat 
rzyńska nie pozostawiła po sobie na- 
wet śladu, w czem całe szczęście 
dla rządu, gdyż jego głowaczów prze- 
staje trapić zmora zwana „kwestją 
czarnej mniejszości”. 

Piękne muszą być Tatry, skoro 
wileński „Fmorek Ne 29”, w towa- 
rzystwie p. p. O. i W. wybrał się do 
nich o własnych kołach na letnie 
wywczasy i kopci wesoło benzyną w 
„Morskie Oko”. 

Tu dowiaduję się, że jedni z wnio- 
skodawców propagandy popierania 
w obecnym czasie ze względów pań- 
stwowych miejsc kuracyjnych w kra- kilkų“ Wilnie odczuto ją zaledwie Ponieważ konsumenci powietrza | ju, eks-ministrowie P. p. Ratajski W ępastu wypadkach. prócz płuc posiadają również i żołą” | Michalski i wice eko sau 
ks. Stychel zatrwożeni wieściami o warzystwa Tatrzańskiego w  Halach 

' zagładzie Zakopanego, wolą przeby- 

rasa mu- , 

į 
Ё 

Ruch na Krupówkach nie mniej- 
szy jak w Wilale na ulicy Mickiewi- 
cza. Są i tacy, którym wiecznie pil- 
no, wobec czego wolą jezdzić w cią- 
gu czterech godzin autobusem na 
linji Kraków-Zakopane przez Nowy 

| Targ, Rabkę, Myślenice, podczas gdy | 
pociągiem pośpiesznym za te same 
pieniądze przyjemność jazdy trwa o 
godzinę dłużej; trudno, na pośpiech 
nia ma lekarstwa. 

Jednem słowem, góry, doliny, 
pensjonaty, restauracje, 
pełne są wycieczkowiczów. 

Nawet spokojne dotychczas res-' 
tauracja w Jaszczurówce, na drodze | 
do Morskiego Oka, stała się obecnie 
siedliskiem „dancingu”, gdzie młodzi 
i starzy trenulą swe nogi dla wypra- 
wy w góry. 

Nowo zbudowane schronisko To- 

   

Gąsienicowych (2 godziny drogi od 

! 
Za wyjątkiem dwu lub trzech dni 

panuje prawdziwie za 

kawiarnie | 

  
| 

Naogół odczuwa się Iniepraktyko- 

wany brak gotówki i najpoważniejsze 

„firmy miejscowe nie są w stanie wy« 

| kupywać własnych weksli, nie mówiąc 

(że klijenckie weksle, itak trafiają do 
| protestu. 

| Wszyscy chcieliby się oprzeć na 

„optymizmie pana Grabskiego, lecz 

j realne życie stwarza wręcz odmien- 

jny stan. Po mieście na tym tle ro- 
dzi się masa plotek o zawiezzeniu 
wypłat, a to jeszcze więcej podnosi 
ogólne zdenerwawanie. 

Н 

| Na porządku dziennym: 
| 1) Sprawa lecznicy kolejowej do 
, składów intendentury; 
I 2) Podanie firmy „Notel* i Ole- 
um © zezwolenie na urządznnie re* 

| zerwuarów olejowych na ulicach m. 
| Wilna; 

3) Sprawa uregulowania ruchu 
autobusowego w mieście; 

4) Sprawozdanie wydziału elek* 
trycznego. (I) 

Z PROWINCJI. 

— Ciekawe zwyczaje. We wsi 
Rzeźniwo, gminy Dołhinowskiej, po 
urządzonym wiecu, poseł Owsiannik 
w mieszkeniu Mikołaja Babaryko za- 
rządał od sołtysa, aby zebrał 1 I pół 
puda słoniny, jaj, masła itd. za jego 
pracę w obronie ludności, 

Wszystko to, ogólnej wagi około 
3ch pudów zebrano, spakowano na 

wóz i przez mieszkańca tej wsi Lu- 
baszewicza odwieziono do Budsławia. 

Starania sejmików ziemi 
wileńskiej o utrzymanie laboratorjum 
rozpoznawczo - weterynaryjnego w 
swem ręku nie osiągnęło skutku, 
gdyż ministerstwo rolnictwa i dóbr 
państwowych zdecydowało je prowa- 
dzić w administracji własnej, w tych 
dniach przeznaczyło kierownika i 
lekarza. (x) 

SPRAWY SZKOLNE. 

Rz — Zniesienie obowiązku u- 
stępstw na podręcznikach szkol: 
nych—dla szkół i inspektoratów. 

' Ministerstwo Wyznań Religijnych i 
| Ośw. Publ. okólnikiem z dnia 25.VII 
| 1925 r. biorąc pod uwagę trudne 
' położenie księgarstwa sortymentowe- 
'go, zawiadomiło inspektoraty i za- 
„rządy szkół, że znosi obowiązek da- 
wania 10 proc. rabatu dawanego w 
„roku zeszłym przez księgarzy i wy- 
dawców. Tym samem okėlnikiem 
miaisterstwo zaleca udzielania wczes- 

' nych informacyj księgarniom o pod: 
ręcznikach zalecanych do użytku w 
z um 

'. — Seminarjum Nauczycielskie 
Żeńskie Polskiej Makiai) Szkol 
nej Z. Ws. W dniu 1go września 
br. otwarte zostanie Seminarjum Na- 
uczycielskie Żeń, Polskiej Macierzy 
sa w Wilnie, 

odania kandydatek przyjmuje 
Biuro Polskiej Macierzy Szkolnej w 
w godzinach od 2 — 3, 
     

     

Żakopanego), na tle otaczających 
go ze wszystkich stron szczytów gór- 
skich, czyni wrażenie ząmczyska śred- 
niowiecznego, położonego w przepięk- 

‚ пут górskim ustroniu. 

Podziw i szacunek dla stanu na- 
uczycielskiego wzbudzić musi w każ- 
dym z nas, widok budowy wspania- 
łego sanatorjum na stokach Giuba- 
łówki, powstałego ze składek groszo- 

„wych tej kasty pracowników umysło: 
wych, 

| magistrat miasta powoli poczyna 
dawać znaki życia o sobie. 

Z powagą objeżdżający ulice mia- 
jsta samochodowy  „skrapiacz ulic”, 
| który „w Wilnie byłby z pewnością 
dla wielu przedmiotem sensacji. 

Z inicjatywy ojców miasta, stolica 
„Podgiewontów” poszczycić się może 

| parkiem miejskim, którego brak do- 
| tkliwie dawał się odczuwać, jednakże 
nazwę go „łysym ogrodem”, gdyż ze 
względu na jego młody wiek, brak 
mu jeszcze zarostu drewnego, lecz 
przy dobrych chęciach „nadbaców” 
otrzymać może w krótkim czasie 
wygląd dojrzzłego parku. 

Bolesław Korwin-Bacb, 
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oku szkolnego dn. 5 wrześnie ności przedstawicieli miasta, prasy wart. 250 złot., przytwierdzonej z boku do Przepowiednie meteorologiczne, zapo- | Ser domowy . . » « + + « + » » 50 

roku sz zj i . sda . jai przemysłowców | kupców został : samochodu. Podejrzenia brak. Dochodzenie | wiedzi LEA, pogody ac zł ! £ biała . н ОЫа 300 

— Dyrekcja Kursów Gimnazja!- | w toku. dujemy dzisiaj na dzleń dobry w każdem | Ryba szczupak . . - « « - « « » 5 

nych = T. Czackiego P. Macie- otwarty magazyn cukrów i czekolady i "D. 24 bm. o godz. 10 ze sklepu Zu- į pišmie codziennem. Poza meteorologją | Mydłowaw sogje V ias < ao 14 

Szk ZE DK э isy kandy- doskonaleprosperującej Warszewskiej pia Michała (Uniwersytecka 9) skradziono | oficjalną funkcjonuje jeszcze legjon znaw” | Nafta litr. + . -) . 30 

rzy Szk. przyjmujs zapisy 3 fabryki „Franboli* przy ul. Wielkiej obuwie na sumę 105 zł. Podejrzenia brak. | ców kaprysów nieba, przepowiadających z | Ślódź sztuka :. 31:44). 1 И 

datėw(ek) do klas od 4 klasy do 8-ej 42. Czekolady i cukry tej firmy zna- Dochodzenie w toku. mniejszem lub większem powodzeniem po: | Mleko lite + 203400027. 150 

włącznie o kierunku humanistycznym > i — D. 24 bm. Stolczyk Leopold (Ludwi- godę na jutro, na tydzień, mlesiąc a nawet Joje M wzłuki:. «ui SidAŁ o 300 

1 matematyczno-przyrodniczym. Kan= s: pal Ek ze swej dobroci sarska 11), zameldował o kradzieży z mie: na rok cały zgóry. | żyto 100 Mia. tow 0 

-ej elikatnego smaku. szkania garderoby i bielizny wart. 300 złot. * | nikt nie ma do nich preleneji, jeśli) Jęczmień 1 Gi test UA 50 

celarja ins ik > o Wyrażamy serdeczne zadowolenie Podejrzenia brak. Dochodzenie w toku. się omylili w swych wróżbach. Owies RR WAYNE 55 

> 
=D. m. o * > . о0 оАЛ ŚJ 

8-ej godz. w dawnym lokalu rsów, kazji powstania tej nowej pla D. 24 bm. dokonano przy ul. Rudni Nie tak to bywało lat temu trzysta. | Ziemniaki pud 

ul. Wileńska 10 I piętro. A, trac Szczęść jej Boże ckiej kradzieży kleszonkowej > at ma pow , chmur, a. > pad p metr . . 

s ką na szkodę Wiktorji Kutrowej (Rossa 28). | za sobą niezawsze miłe „konsekwencje. vieso) aa 

Egzaminy wstępne rozpoczną = Bodainacia brak Dochodzenie w toku. r. 1628 Ludwik Xłli wydał taki edykt: 

dn. 29 sierpnia, o godz. 4 ej po poł. — W związku z kradzieżą u Jakóba „Zważywszy, iż autorzy almanachów || 

w nowym lokalu Kursów. Gimnazjum WYPADKI i KRADZIEŻE. Bubleja, o której pisaliśmy wswolm czasie, | przepowiedni traktują kwestję pogody Ij 

Zygmunta Augusta — M. Pohulanka RZEZ me (Piłsudskiego 1—3) wyjaśnia właściciel, że „inne bez dostatecznego ku temu przygo- , Giełda warszawska 
towania I lekkomyślnie... zakazujemy lm 

11 — 2-gie piętro. 
Początek lekcji dn. 2 września. 

SPRAWY LOTNICZE. 

  

  
— Loterja Ligi Obrony Po- 

wietrznej Państwa. Komitet Wo-! 

jewódzki Wileńskiej Ligi Obrony Po- 

wietrznej Państwa podaje do wiado- 

mości, że na mocy zezwolenia Ge- 

neralnej Dyrekcji Loterji Państwo: 

wej NE 4498/25, termin ciągnienia 

loterjį fantowej Komitetu Woj. Wil. 

LO.P.P. odłożocy :ostał do dnia 25 

listopada 1925 roku. 

{ 

SPRAWY RZEMIEŠLNICZE. 

— Ruch społeczny. D. 24 bm. od 

było się zebranie Zw. Zaw. Prac Krawiec- 

kich (Szklana 11—5) Przewodniczył Ber- 

nard Koszer, (Szeptyckiego 7—27). Na ze-, 

braniu uchwalono żądać od pracodawców 

25 proc. podwyżki od pracy zarobkowej. 

Przebieg zebrania spokojny. (I) 

w Wilnie. 

— A może znalazł lepszą? 25 bm. 

Tarnowska Walentyna, zam. Szkaplerna 37, 

zameldowała, że mąż jej Piotr Tarnowski, 

łat 28, wyszedł 23 bm. z domu I dotychczas 
nie powrócił. 

— Mgitacja. D. 24 bm. znaleziono 92 
sztuki odezw komunistycznych w jęz. pol 

skim, rosyjskim I żydowskim przy ul. Ma- 

kowej koło fabryki tytoniu Balbaryskiego. 

Sprawców rozrzucenia narazie nie ujaw- 
niono. (I) 

— Tajemnicze strzały. D. 25 bm.o 

godz. 2 słyszano na przejściu toru kolejow. 

nawprost vl. Turgielskiej 3 strzały rewolwe- 

rowe. Kto je oddał narazie nie ustalono. 
Dochodzenie w toku. 

— Podrzutek. Dn. 24 b. m. o godz. 
20 Maciejewska Karolina (Subocz 18) zna- 

Iazła obok kościoła Misjonarzy podrzutka 
płel męskiej w wieku około 2 mies. Dziecko 

sklerowano do przytułku im. Dieciątko Je= 

zus. Doch. w toku. 

— Kradzieże. Dnia 24 b. m. ksiądz 

prawosławny Włedzimierz Gapanowicz (Me- 

tropolitalna 4), zameldował policji o kra- 

dzieży z mieszkania przez otwarte okno 

dzież podejrzewa nieznaną kobietę, która nadal, powołując się na artykuł 36 ordo- 

  

szkoda wyrządzona wynosi 2500 zł. O Ž 

  

z d. 25—VIII 25 r. Giełda pieni 

Nn 

   

  

  

przesiadywała stale na schodach prowadzą- į nansėw naszych, czynić powyższe pod gro- i sprzedaż kd 

cych do mieszkania. Miejsce zamieszkania | га kary cielesnej, konfiskaty I grzywny 500 Belgja 2347 73,43 3 

jej nie zna, jednak takową może poznac. | lirów*. : * rea 2 ies 550 8 

Dalsze dochodz. prowadzi się, Dzisiaj jesteśmy bardziej pobłażliwi. Holandja 210,00. 21650 509 

mma Londyn — 25,31 25,88 25,2: 
ono York 5,18 5,20 5,1 

Р aryž 24,52 24,59 244 

Teatr i muzyka. Ceny rynkowe. Praia Mao ni 
Na rynku wileńskim notowano w dniu Wiedeń 73,281/2 73,47 7348 

— Ostatnie występy zespolu Te- 25 b m. następujące ceny: Włochy 19,25 19,30 19,20 

atru Polskiego. Dziś ostatnia nowość z | Chleb błały. . . . « « « « « : » 45 Szwajcarja 101,00 101,25 100,7 

repertuśru warszawskiego Teztru Narodo- „ stołowy 42 Stockholm 140,11 140,46 139,7 

wego „Codziennie o 5-tej”, Świetna farsa 4 TTRZOWYJ 6-6 z й 27 Kopenhaga 107,05 107,50 106,80 

znakomitej spółki autorskiej Hennequin'a i | Mąka 50 proc. pytlowa .„ . . - - 50 Funty ang. 25,25 25,32 25,19 

Veber'a. Publiczność | prasa przyjęła po | „ _ 70 proc. stołowa . . . - . 45 Franki fr. 24,43 24,49 24,31 

mienieną farsę w Teatrze naszym z ogrom-| „ razowa . - » . . . « « : « 30 5 proc. poż. konwers. 43,50 

nem uznaniem za grę pełną werwy | bu= ; Mąka pyllcwa amerykańska . . . 75 80/0 proc. Pož. konwers. 70—71 

mcru całego zespołu. Mięso wieprzowe . . . . . . 2,50 Poż. kolej. 85—80—85 

— Teatr Letni. W poniedziałek ode-; „ cielęce . « « « « 1 : 1: . 1,30 Pożyczka zł. 362,95 
graną została po raz pierwszy klasyczna | « o baraniac 6.006 o 0ayui0b 1,30 Poż. dolar. | 70 I 

operetka „Nitouche* z p: Kosińską w roli| „ _ wołowe irefne I zat. . . . 1:70. 41/88/0 listy z. T. Kred.Z. przedw. 18,50—18/ 
tytułowej, oraz p. Wołowskim w roli Flori- Ч 5 AT Gab 1,40 5%0 listy z. warsz. przedw. 15,25—14 

dora. Dziś „Nitouche*—Hervó'go. „  koszernć Igat.'. « «'. « © 8,25 4Va Vo warsz. przedwoj. 13,25—13,50 

Dzięki powrotowi do żdrowia p. Celiń | Masło przywoźne . . . « « « . . 6,20 6/0 obligacje, rubl. 15 | 16 r.—6 zł. 

skiej, premjera operetki Falla „Słowik „. rynkowe . « » » « 1 » « « 5,00 ammo vagia“ 

Hiszpański” będzie się mogła odbyć w tym £ Słonina krajowa . . « « « « « . 3,0 я 

tygodniu. A SMelyk aa SS 3,20 Redaktor Jėzef Batorowicz. 

   

    

   

    

   

  

Wilno, Zawaln 

Poleca detalistom i spó 
duży wybór materjałów sz 
od najtańszych, kałamarze, 
cenach niskich. 

Wyłączna sprzeda 
Mirkowskiej fabryki 
sprzedaż wyrobów fa 
Leszczyński i S-ka Sp 

Własna wytwórnia zesz, 
artykułów introligatorskich. 

  

    

  

   

    

  

      

   

Deserowy 
Mieczny 

Czy przekonałaś się już o dobroci i wydajności 

mydła i proszku do prania 

„BLASK“ 
BLOK WEDLA | 

  

   
       

   
   
   

  

   

    
   

    

        

   
   

  

    

  

   

  

   

        

     

  

Mieczny z orzechami 
3 popularne gatunki czekolady na składzie we wszystkich han- 

dlach kolonialnych i sklepach spożywczych. 

E. Wedel, Warszawa, Szpitalna 8 
  

+ Z od | 
Uczniów «o li ki 

przyjmę na stancję z komple- 
tnem utrzymaniem. Opieka rodzi- 
cielska, pomoc w naukach i lekar- 
ska zapewnione. Dom chrześcijań- 
ski, inteligentny. Pokoje ładne, duże, 
widne. Wiadomość: ul. Mickiawicza 5, 

m. 3 od 10— 12 i 14—17. 

Telefon Nr. 335. 

EL 

Do wynajecia 
dwa oddzielne pokoje z umeblowaniem 

lub bez. Zygmuntowska 18 m. 4. 
Dowiedzieć się w rędakcji Kurjera Wileń- 

skiego od 9 do 3 po poł. 

   

   

  

    

        

    

  
  

Wypożyczalnia 

Książnicy 

I0W0SCI 
ul. Zawalna ' (dawniej 
Jagiellońska 9). Czynna 
od 11—6 godz. Abona- 

ment 2 zł 

  

Rytynowana nautzycielka 
studentka uniwersytetu 

udziela lekcji i korepety- 
cji w zakresie kursu szkół 
średnich Specjalność: ję- 

zyk polski najnowszą 
skróconą metodą dla ob 
cokrajowców — pojedyń- 
czo lub w kompletach. 
Wiadomość ul. Moniu- 

szki Ne 8 m. 4. 

  

  

(o jet dźwignia band? 
Na to pytanie odpowiada doświadczony ku- 

lec angielski. Peter l. Stevens, który powodzenie 
ej firmy zawdzięcza stałemu anonsowaniu się 
86 dziennikach angielskich, Gdy mu zarzucall 

rzyjaciele i rodzina, iż za wiele pieniędzy wydaje 
a ogłoszenia w pismach, zwłaszcza, że f rma 

      

| 2) gdy zdołam przekonać każdego, że moje 
bory są najlepsze i najtańsze. 

3) gdy się przekonam, iż kupcy nie dający 
łoszeń do gazet, meją większą klijentelę odemnie 

4) gdy tak zgłupieję że zapomnę o deśw'ad: 
enltch całego życia. 

5) gdy nie będą powstawać młode konkuren   Jyjne firmy, które nie będą się starały przekonanie 
dbiorów, że u nich należy kupować, a nie u mnie. 

6) gdy nie będę widział bogaczy, zawdzięcza - 
ących swe mienie stałej reklamie. 

Przemysłowcy i Kupcy, rozważcie za 

tem i zapamiętejcie sobie, że R-klama 
w „Kurjerze Wileńskim” zapewni Wam 

zyski bo tylko 
Reklama jest dźwignią handiu   
  

KOMUNIKAT! 

„Glos Prawdy“ 
Nr. 102 

zawiera w trešci artykuly: 

Pozory i rzeczywistość—W. Stpiczyński. 
Na drodze do paktu reńskiego — T. G. 
Żądamy pełnowartościowych pieniędzy po- 

mocniczych— Stan. Gaszyński, senator. 
Ameryka, Europa i... mgławice — T. E. 

Bohaterki. 
Pieniądz bez złota—Ksawery Wilczyc. 

rja biblijnego gniewu radcy Rosnerz. 

Czyżby chęć korumpowania senatu? i in. 
Redakcja I administracja: 

Warszawa, Szpitalna 1, tel. 295-67, 

Tagi Międzynarodowe : 
od 6 do 13 wrzešnia 1925 r. 

Legitymacji oraz wszelkich informacji udzie- 

lają przedstawiciele: Józe Rentel i S-ka, War- 

szawa, Leszno 23, telefon 240 33.   

    

LEPRINCE | 
Leczy przyczyny i skutki 

zatwardzenia 
Sprzedaż w aptekach i składech "aptecznych: | 

m! 

| 
| 
| 

  

  

Zbliża się zima. a przecież każdy się chce wt: 
dy ubrać wraz z rodziną ładnie, ciepło I tanlo: 
napiszcie więc do firmy 

„Manufaktura Polska w Łodzi, 

która wyśle wam o połowę taniej niż w waszych 
miejscowościach cały komplet towarów składający 
się z 35 sztuk resztek, tylko za 40 złot. 
a mianowicie: 3 mtr. podwójnego kortu na ubra- 
nie męskie w pasach lub kratach angielskich 3 
i pół mtr. na suknię damską, 3 mtr. płółna na 
koszulę męską lub damską, na 1 fartuch damski, 
1 ciepłą halkę zimową, 1 ręcznik serwetowy, 1 
chustkę turecką na głowę, 6 chusteczek męskich 
i damskich batystowych do nosa, 2 pary pończoch 
męskich i 2 pary damskich oraz 2 szpulki nici. 
Oprócz tego dołączamy do każdego kompletu 10 
cennych przedmiotów niezbędnych w każdym do- 
mu Wszystke to wysyłamy tylko (za 40 21. po 
otrzymaniu listownego zamówienia, (płaci się przy 
odbiorze towaru), kto zaś przysyła 3 zł. nie płaci 
kosztów opakowania ani opłaty pocztowej. 

Zamówienia adresować: „Manufaktura Pol- 
ska* Łódź, ul. Aleksandrowska 28 

Skrzynka pocztowa 17. 

      
ZDROWE DZIECI 

wychować, to największa troska matek 

MĄCZKA ODZYWCZA HOMOJAN 
jest przy odżywianiu niemowląt niez 
będną. Mączka Homosan zawiera 
bowiem składniki, jakie organizm nie- 
mow!ięcia do tworzenia ciała mięśni i 
kości potrzebuje Mączka Homosan 

* ułatwia znakomicie ząbkowanie. 
Do nab. w wszystk. aptekach i drogenjach. 

CASCARINE [ih Ki 

go ma zdawna wyrobioną markę, odpowiedział С 

oświadczony kupiec Zaprzestanę ogłaszać swe A się Ofiarna“ 2, cd 
rzedsiębiorstwo, gdy: BL ye w; połud.k© 

1) ludzkość przestanie się rozmnażać, 4 na UWAGA. „UWAGA. 

lecie nie będzie ani jednego człowieka, któryby Ž u 

le wiedział o istnieniu mej flrmy. Polacy || Polki. inżynier 

  
tel. 2238-04. 

S) 

ои | Teodolit 

КИ ОНУ арта 
używa się po umyciu a 
twarzy i rąk zk nowy syst. Garlacka 

nego wniknięcia w 
skórę, następnie twarz 
lekko opudrować spe- 
cjalnym pudrem o- 

górkowym 

IHNATOWICZA. 

Wszędzie do nabycie. 

nie na maszynie. 

  

prosimy przy zakupach 
uwzględniac firmy ogła- 
szające silę w .Kurjerze   EG 

POPIERAJCIE L.O.P.P. Wileńskim*, | GARE 

i dam. ul. Żeli- “ а 
mym mydłem spejko- | 5Prze klego“ uznane za п 

gowskiego 1 m, 27. 

PRAGA-CZESKĄ jade bę agata 10—2, 4—5, wieikiemi zlotemi med“ 

P Tamže przepiszywa- lami ulepszone bęben 

f. Człeników 

"a wszelkie plamy I 

do kompletu dźiewczynek 
w wie u od lat g—10'po- 
szukuje sią kilka dziew- 
czynek. P;zygotowan e do 
wstępnej i pierwszej kla- 
sy, muzyka, francuski. 
Steranna opieka, dosko- 
nałe odżywianie. Warun- 
ki przystępne. 

Bliższych informacji u- 

  

—
 

dodovait) 
dla uzyskania kredy- 
tu budowlanego przez 
Komitet Rozbudowy 
miasta Wilna udziela 
wszelkich inform., po* 
mocy i wykonuje pro” 
jekty, zdjęcia z natu* 
ry budynkow, opisy 
techniczne, kosztory” 
sy it.p. ul. Żeligow* 
skiego Nr. 1 m. 27 
(4 te front. wejście od 
rogu uł. Wileńskiej) 
Od g. 10—2 i 4—5 
Tamże przepiyswanie 
na maszynie i odbija” 

nie planów. 
Mmm a A — 

- Wefaina 
(puder. płynny) 

Ihnatowicza 
nadaje twarzy natu* 
ralną piękność i przy” 
jemną dla oka bia” 
łość, delikatność | 
świeżość. Pod wpły” 
wem tego pudru 

twarz wydelikaca „| 

| 

Rywalizacja między Anglją, Japonją, a Sta- Ukazał się nowy numer tygodnika plegi znikają bezpo” t 

nami Zjedn. > so go ja wrotnie. P 
Charaktery moich współczesnych — Serafin. c 

Nieco o podróżach „naukowych* dygnitarzy li (NOŚCI | dal | ° ° t 

policyjnych. 
Е 

W obfitym dziale aktualnych „Nie dyskrecyj“. Mai KAS 

Nauka Manewrów. Sytuacja walutowa. No- Adres Administracji: | r 

woczesny handel niewolnikami, Histo . Warszawa, Šio Krzyska 30, uczni na mieszkaniė | t 
z calkowitemutrzym?" 
niem. Poważna i tro” 
skliwa oriekę zapew 
nia. Ul. Śniegowa 7- 

Kvlesza. 

—^ 

MASZYNY 
do szycia „Kasprzy““ 

we z aparstem 40 ВАЙФ 
Tanio polecają Hartot, 
Składy Fabryczne 
Kasprzycki Company”. 

szałkowska 153 telef. 
4104=51, Chłodna 28, te e 

fon 11351. Dogod" 
warunki spłaty. Ргож , 

zamawiać może listow” .   
  

\ 

2 

! 

' 
: 

lepsze od 45 nagrodzo” | | 

I 
! 

1 

| 
| 
1 

| 
| |   w Warszawie. . g 

  

  Ri i S 

SYdAwęB W iwa wm współwiaścisieli ddsał Bniprawiez, 

ЕЕа 461 sa: oka i A Ć ZA Ea di.  


