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Opłata pocztowa ulszczona ryczałtem.
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REDAKCJA i ADMINISTRACJA:
i „Administracji 448, Drukarni 1244. Fdres drukarni:

w niedzielę od 12 — 1 pp. „Dziennik Wileński' wychodzi
z wyjątkiem poniedziałków i dni poświątecznych.

ul. Dominikańska 4. Telefon Redakcji
Mostowa 1.

Redaktor przyjmuje od g. 2—4 pp. Fdministracja otwarta od g. 9—5,
codziennie,

DO Nr. DZISIEJSZEGO ZAŁĄCZAMY NASZ BEZPŁATNY DODATEK

Sa
Jerzy hr. HUTTEN - CZAPSKI

Prezes Koła Filistrów Konwentu Polonia w Wilnie

zmarł dn. 26 lipca 1930 r. w maj. Mordy Siedleckie w wieku lat 69.

Pogrzeb odbędzie się w poniedziałek dn. 28 b. m. tamźe.
O czem zawiadamiają

Konwent Polonia i Koło Filistrów w Wilnie.

 

 

KURSY KOEDUK. IM. KS. PIOTRA SKARGI
Wilno, ul. Mickiewicza 22, b. Gimn. E. Dzięcielskiej

przyjmują wpisy na kurs II (kl. ab

„III (kl. V-VI
mom IV (kl. VI—VII) ZEN
AV (kl. VII-VIII)

oraz do rocznej klasy VIII-ej.
Program gimn. państw. Typ matem.-przyrod. i hum Na kursach wykla-

dają nauczyciele gimn. państw. i pryw. Nauka rozpocznie się 1 września.

Traktaty pomiędzy Polską i Stanami
Zjednoczonemi.

(Tel. od własnego korespondenta).

WARSZAWA. W połowie października mają być podpisane

traktaty pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonemi. Będą to trak-
taty przyjaźni, handlu i praw konsularnych.

Fermenty w łonie legjonistów.
(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Na zjeździe Legjonistów w Radomiu nie będzie

żadnej dyskusji. Zjazd ograniczy się do przemówień ze strony pre-
zydjum. ż

Pojawiły się pogłoski o fermentach w łonie związku legjoni-

stów.W Zagłębiu Dąbrowskiem ukazała się odezwa skierowana prze-

ciwko polityce Zarządu Centralnego. Opowiadają, że wktótce ma
się odbyć zebranie grupy opozycyjnej legjonistów.

Zarząd główny w sobotę ogłosił komunikat zaprzeczający po-
głoskom o fermentach i rozłamie w łonie legjonistów.

Kutiepow wysłany jako bagaż dypio-
matyczny.

(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Z Paryża donoszą: Znany emigrant rosyjski Bur-

cew oświadczył dziennikarzom, że według jego wiadomości Kutie-

pow porwany został przez czekistów, którzy go otruli w samocho-

dzie zaraz po opuszczeniu Paryża. Zwłoki wywiezione zostały jako
bagaż dyplomatyczny przez Szczecin i Gdańsk do Moskwy. Po przy-
byciu zwłok do Moskwy zwłoki spalono w krernatorjum w obecności
PU biura politycznego, które sporządziło odpowiedni pro-
tokół.

 

 

 

TRZĘSIENIE ZIEMI WE WŁOSZECH.
Potworny bilans bieżącego Stulecia.

W ciągu bież. stulecia Włochy były miejscem dwuch wielkich

katastrof wulkanicznych i kilku mniejszych. W dniu 28 grudnia
1908 r. na Sycylji wybuch scat Etny zniszczył prawie do-

szczętnie miasto portowe Messynę, przyczem znalazło śmierć

11.000 ludzi.
W katastrofie w Abruzzach w roku 1915, wskutek której

uległo zniszczeniu miasto Avezzanos, zginęło 10.000 ludzi.
W r. 1926 w północnej części Włoch trzęsienie ziemi nawie-

dziło miasta Trjest, Polę i Wenecję, w r. 1927 Rzym, kiedy zamek

Nemi uległ znacznemu zniszczeniu. W r. 1928 katastrofa w Wenecji

pociągnęła za sobą 65 ofiar; w r. 1929 w okolicy Bolonji trzęsienie

ziemi zniszczyło większą część miasta St. Martino.

Obecna katastrofa.

| teraz znowu jesteśmy świadkami strasznej katastrofy żywio-

łowej, która nawiedziła piękną  Italję. Trzęsienie ogarnęło trzy

prowincje: Kampanję neapolitańską, Basilicatę i Apulję. Centrum

wstrząśnienia znajdowało się około miasta Melfi. Stąd fala wstrzą-

sów rozlała się na zachód aż po Neapol i na wschód aż po Bari.

Z pod ruin dobywa się setki ofiar.

W nocy z 22 na 23 b. m. przeszła nad Neapolem gwał-

towna burza wśród grzmotów I błyskawic. O godz. 1-szej nad

ranem odczuto pierwsze gwałtowne wstrząśnienie, którego

wynikiem było zagaśnięcie Światła w całem miljonowem

mieście. Domy się zarysowały i usłyszano pierwszy krzyk pa-

niki. W wielu punktach miasta wybuchły pożary.
30 miast drobniejszych poniosto mniejsze lub większe

straty. Szereg wybitnych zabytków architektonicznych znisz-

czało. 12-tysięczne miasto Potenza nie posiada ani jednego domu

stojącego na fundamentach. Znaczna część mieszkańców padła

ofiarą trzęsienia ziemi.
Dzielnica neapolitańska Vomero, dzielnica will, wznosząca się

na stokach Capodimonte, uległa niemal w połowie kompletnemu

zniszczeniu. Nie zdołano jeszcze ochłonąć z tragicznego nie-

szczęścia, stąd też niema jeszcze dokładnego obrazu rozmia-

rów tej wielkiej klęski.
Ten piękny kraj neapolitański jest ciągle podminowany. Wysch-

ła wulkaniczna ziemia kryje w sobie nieustanne niebezpieczeństwo;

żyje się tam ciągle w grozie śmierci. A przecież to cudowne miasto,

o którem mówi przysłowie: „Zobacz Neapol, a potem umrzyj* —

posiada w sobie nieśmiertelny urok, niezamącony nawet tą strasz-

liwą katastrofą. 4

Urzedowa statystyka ofiar.

RZYM. (Pat.). (Stefani). Wedle danych z godz. 20 dnia wczoraj-

szego liczba ofiar trzęsienia ziemi wynosi 2.142 zabitych i 4.551

rannych. Cyfry te mogą się jeszcze zwiększyć, gdyż możliwe

jest, że pod gruzami kryją się dalsze ofiary. Obliczenia utrud-

nia ta okoliczność, że rodziny ofiar w wielu wypadkach opuściły

miejsce katastrofy i że wskutek tego nie możua uzyskać informacyj,

ułatwiających poszukiwania.

Król na terenie katastrofy.
ROCCHETT A ST. ANTONIO. (Pat.). Król zwiedzał dłuższy cżas

okolice, nawiedzone katastrofą, między innemi Lacedonję, Aquilonję

PRENUMERATA: miesięczna 4 zł., z odnoszeniem i przesyłką pocztowąZł. 4 gr. 50,
za granicę8 zł.

OGŁOSZENIA: za wiersz milim. przed tekstem 6 łam 35 gr., w tekście 40 gr., za
tekstem 10 łam. 15 gr. W numerach świątecznych oraz z prowincji o 25 proc. drożej,
zagraniczne o 50 proc. drożej.
niem miejsca o 25 proc. drożej.

terminowe umieszczenie ogłoszeń.

Ogłoszenia cyfrowe, skomplikowane i z zastrzeże-
Administracja nie bierze odpowiedzialności za

Konto czekowe w P. K. O. 5% 80187.

NIEDZIELNY p.t. „ŽYCIE“ Nr. 30,
 

i Bisaccję, rozmawiając serdecznie z ludnością, dodając otuchy ran-
nym i wspierając rodziny ofiar. Ludność zgotowała królowi entu-
zjastyczne pzyjęcie.

ROCCHETT A ST. ANTONIO. (Pat.). W czasie pobytu króla
w Lacedonji wydobyto z pod gruzów dwuletnią dziewczynkę. Król
składał życzenia osobie, której udało się ocalić dziecko. Z Lacedo-
nji król udał się do Aguilonji, gdzie spotkał się księżną d'Aosta, od-
bywającą dalszą podróż po okolicach dotkniętych katastrofą.

Odwołanie wycieczek do Włoch.
„ Biuro Cooka i inne organizacje turystyczne w Warszawie po-

wiadomione zostały, że z powodu strasznego trzęsienia ziemi we
Włoszech wstrzymane zostały, narazie wszelkie wycieczki do Włoch
Południowych i Srodkowych. Jak donoszą agencji PID, w dniu
wczorajszym liczne grupy turystów, udających się z portu jugosło-
wiańskiego Dubrownik do Włoch zawrócone zostały z drogi na sku-
tek wiadomości o katastrofie. Wycieczki projektowane z Polski
również pozostają narazie pod znakiem zapytania.

Likwidacja nieprzejednanego stanowiska
Litwy wobec Polski.

PO ARESZTOWANIU WOLDEMARASA.
Wypadki poprzedzające.

(Telefonem od własnego korespondenta).

RYGA. 26.7. Aresztowanie Woldemarasa poprzedziła długa wy-

miana szyfrowanej korespondencji Tubialisa z prezydentem Smetoną,

bawiącym w Czechosłowacji. Woldemarasowi wyznaczono na pobyt

majątek państwowy pod Kretyngą.

Niemcy niezadowoleni z aresztowania
Woldemarasa.

(Telefonem od własnego korespondenta).

KRÓLEWIEC. 26.7. „Berliner Bórsen Zeitung” donosi, że od kil-

ku dni w Kownie mówiono o przygotowywanym przez Woldemarasa

zamachu stanu Prasa wschodnio-pruska przyjęła wiadomość o uwię-

zieniu Woldemarasa z wielkiem rozczarowaniem, gdyż Woldemaras

był zwolennikiem zbliżenia pomiędzy Prusami Wschodnimi a Litwą.

Aresztowania wśród 2 w Koszeda-
rach.

 

BERLIN. (Pat). Komentując
wywiad, udzielony prasie kowień-
skiej przez byłego prezydenta
Litwy Griniusa o konieczności re-
wizji stosunku rządu kowieńskie-
go względem Polski,
„Boersen Courrier" zwraca uwa-

berliński ,

gę, iż dotychczasowa teza litew-
ska, że bez Wilna niema porozu-
mienia z Polską, zaczyna wcho-
dzić w okres likwidacji, przynaj-
mniej przez stronników lewico-
wej opozycji na Litwie.

Linja okrętowa Gdynia—Lizbona.
GDYNIA.(Pat). Sfery kupieckie

w Gdyni omawiają propozycję
pewnej portugalskiej kompanii

okrętowej otwarcia stałej i bez-
pośredniej linji okrętowej między
Lizboną a Gdynią.

Stosunki gospodarcze polsko-skandy-
nawskie. ;

GDYNIA. (Pat). Podczas swego
pobytu w Gdyni p. minister prze-
mysłu i handlu Kwiatkowski przy-
jął przedstawiciela Pat i zechciał
podzielić się z nim wrażeniami,
jakie wyniósł ze swego pobytu
w państwach skandynawskich.

Motywy wyjazdu do Szwecji,
Norwegji i Danji — oświadczył p.
minister—były różnorodne. For-
malnie podróż ta doszła do skut-
ku na zaproszenie odnośnych
rządów oraz łączyła się z kwestją
rewizytowania ministrów Szwecji
i Norwegji. Do tego dołączyły się
aktualne motywy natury gospo-
darczej, jeżeli bowiem wywóz z
Polski towarów gotowych na
Wschód napotyka na trudności z
powodu geograficznego położenia
produkcji polskiej, jak i zmian,
które na tych rynkach dokonały
się w okresie powojennym, jeżeli
eksporterzy produktów surowych,
płodów i przetworów rolnych, nie
mogą  znalažė dostatecznego
ujścia przez granicę zachodnią,
to odwrotnie nasze stosunki
handlowe w kierunku granicy
morskiej i granicy południowej
nietylko potęgują się z roku na
rok, ale równocześnie rozwijają
się pod względem jakościowym.
Jeżeli zaś idzie specjalnie o Gdy-
nię, to udział flagi szwedzkiej,
duńskiej i norweskiej zajmuje w
tym handlu pierwszorzędne miej-
sce — mimo to, że zdaje mi się,
daleko jesteśmy jeszcze od  peł-
nego wyzyskania wszelkich mo-
żliwości rozwoju stosunków han-
dlowych  skandynawsko-polskich.
Dwie kwestje psychologiczne sto-
ją temu na przeszkodzie: z jednej
strony życie gospodarcze państw
skandynawskich pozostaje pod
wpływem nieprzyjaznej dla Polski
propagandy obcej, z drugiej zaś
w Polsce nie istnieje dostateczna
znajomość stosunków, zdolności
produkcyjnych, handlowych tych

państw. Nieraz jeszcze popełnia
się u nas ten błąd, że mie-
rzy się walory tych  społe-
czeństw bądź to cyfrą lud-
ności, bądź też obszarem
państw, nie zaś jedynie wła-
ściwą miarą, to jest kulturą, eks-
pansją i zdolnością organizacyjną
człowieka. Następnie minister wy-
powiedział się z wielkiem uzna-
niem o świetnej organizacji gos-
podarczej tych trzech państw.
Ze współpracy gospodarczej z
Polską naogół wszędzie panuje
zadowolenie — mówił dalej p.
minister — i wyraźna chęć po-
głębienia i rozwinięcia tej współ-
pracy. Jeżeli istnieją tam jakie
żale do nas, to nie odnoszą się
one ani do dokonanej tranzakcji,
ani do towarów, lecz jedynie do
ludzi. Powszechnie słyszy się skar-
gi na powolność udzielania od-
powiedzi oraz nadrobne utrudnie-
nia natury formalnej, które w ich *
oczach są niezrozumiałe. Gdyby
te trudności mogły być przela-
mane, a zagadnienia handlowo-
techniczne opanowane, możnaby
niewątpliwie oczekiwać dalszego
rozwoju współpracy gospodarczej
Polski i państw skandynawskich.
Reasumując wrażenia swe z osta-
tniej wycieczki, p. minister stwier-
dził: Posiadamy wielu oddanych
przyjaciół, zarówno w  Belgji,
którą niedawno też zwiedziłem i
w państwach skandynawskich,
które dokładnie rozumieją war-

tość samodzielnej polityki mor-
skiej Polski, w której w tej chwili
widzą podstawę rozwoju wymiany
gospodarczej, a łącznie z tem i
przyjaźni politycznej. Nie możemy
dać tym uczuciom osłabnąć, ale
przeciwnie winniśmy uczynić
wszystko, by wzajemny nasz sto-
sunek pogłębić i rozszerzyć, by
to połączenie było niewątpliwem
dobrem wspólnych naszych zain-
teresowań i wspólnych tendencyj.

«Dar Pomorza» odpłynął do Havre'u.
GDYNIA (PAT.)—Dziś o godz.

13 opuścił Gdynię pod wszystkie-
mi żaglami statek szkolny „Dar
Pomorza”, zabierając prócz 103

uczniów i personelu nauczyciel-
skiego również dyrektora szkoły
morskiej komandora Mohuczego.
Statek udał się do Havre'u.

Nadużycia niemieckie na Śląsku.
KATOWICE, (Pat.): W dniu 24

b. m. wykryto nadużycia, popeł-
nione przez firmy niemieckie przy
przywozie warzyw z niemieckie-
go Górnego Sląsku na podstawie
konwencji genewskiej. Swiadec-
twa, wystawiane przez urząd wo-
jewódzki, zezwałające na przywóz
warzyw z niemieck. byłego terenu

plebiscytowego, zostały przez fir-
my nadużyte w ten sposób, że
na świadectwa te przywożono
warzywa południowe, względnie
holenderskie. Skarb państwa zo-
stał narażony na straty. Docho-
dzenia karne przeciwko winnym
są w toku.

Polityka Niemiec na Wschodzie.
BERLIN. (Pat.) W związku z

ogłoszonym dziś dekretem o po-
mocy dla terenów wschodnich
Rzeszy, prasa niemiecka publi-
kuje artykuł ministra wyżywienia
i rolnictwa dr. Schielego p. t.:
„Kierunek na Wschód". W arty-
kule tym min. Schiele m.in. mó-

wi, że Niemcy znajdują się u
wrót nowej epoki, w której całą
swą uwagę winny zwrócić na
kwestję wschodnią. Celem nie-
mieckiej polityki wschoeniej musi
być zdolność do stworzenia przez
organiczną rozbudowę gospodar-
czą terenów wszhodnich gwa-

Wczoraj do Wilna późnym wieczorem nadeszła wiadomość, że

w garnizonie wojskowym w Koszedarach dokonano masowych are-

sztów wśród korpusu oficerskiego i podoficerów. Miano również roz-

broić 2 kompanje wojska.

rancji rozwoju tych prowincyj na
nowych podstawach. Ku tym
prowincjom muszą być skierowa-
ne siły gospodarcze kapitału, aby
wywołać przy wytężeniu wszyst-
kich sił rozwój wszelkich tamtej-
szych możliwości gospodarczych.

Pomoc, udzielona terenom
wschodnim—pisze dr. Schiele—
nie może ograniczyć się tylko do
pomocy w dziedzinie gospodar-
czej, musi mieć również na
względzie sprawy socjalne i poli-
tyczno-narodowe. Należy prowa-
dzić pracę osiedleńczą na tere-
nach wschodnich Rzeszy w ja-
kiejkolwiek bądź formie, tworząc
osiedla robotnicze bądź ewentu-
alnie chłopskie, by związać tam-
tejszą ludność z glebą, a tem sa-
mem przeszkodzić odpływowi jejz
tamtejszych terenów na Zachód.
Nierozerwalnie z polityką wschod-
nią łączą się zadania narodowo-
polityczne. Pomoc dla prowincyj

Aresztowanych rozbrojono i internowano.

(d)

wschodnich musi mieć również
na celu pogłębienie niemieckości.

BERLIN. (Pat). W artykule, za-
tytułowanym: „Obowiązek pan-
stwa wobec Wschodu* pisze pre-
zydent Banku Rzeszy dr. Luther
m. in. co następuje: Celem pow-
strzymania napływających rzesz
włościańskich przedwojenna poli-
tyka pruska musiała przystąpić
do kolonizacji terenów wschod-
nich. Kolonizacja ta uległa zmia-
nom z chwilą wybuchu wojny.
Co więcej, Niemcy stracili wsku-
tek rozwoju wypadków osiągnięte
przez siebie zdobycze na obsza-
rach zachodniej granicy byłego
cesarstwa rosyjskiego. Po przegra-
nej wojnie naród niemiecki, który
dźwignął własnemi siłami i zkolei
przetrwał grozę inflacji, musi się
zdobyć na wysiłek celowego za-
chowania sobie terenów wschod-
nich.

Wstrząsy podziemne w Niemczech.
BERLIN. (Pat) Jak donoszą z

Duisburgu, w wielu domach mie-
szkańcy zostali zaalarmowani sil-
nemi wstrząsami podziemnemi,
które były tak gwałtowne, że
obrazy pospadały ze ścian i drzwi

powypadały z zawias. Po tym
wypadku ludność wyległa na uli-
ce miasta, skąd długo nie chciała
wracać do domów w obawie przed
nowemi wstrząsami.

Walki polityczne w Egipcie.
KAIR. (Pat). Poczynione zo-

stały przez władze wszelkie za-
rządzenia,aby na wypadek ewen-
tualnych wystąpień  wafdystów
zapobiec rozruchom. Główne pun-
kty miasta obstawione zostały
przez oddziały wojska. Sytuacja
w mieście jest normalna. Sklepy
i biura otwarte.

KAIR. (Pat). Jakkolwiek król
Faud nie zgodził się na prośbę
stronnictwa Wafd zwołania spe-
cjalnej sesji parlamentu, to jed-
nak dziś w nocy w klubie wafdy-

rodne wiademości
Wycieczka dziennikarzy
z Gdańska na wystawie

w Poznaniu.
POZNAN, (Pat). Dzisiejszej no-

cy o godzinie l-ej przybyła z
Gdańska do Poznania na M. W.
K. T. wycieczka dziennikarzy z
Gdańska, w której skład wchodzi
6 dziennikarzy niemieckich, pra-
cowników prasy gdańskiej oraz
korespondentów prasy niemiec-
kiej i 2 dziennikarzy polskich.
Wycieczkę powitali na dworcu
przedstawiciel M-stwa Spraw Za-
granicznych i Syndykatu Dzien-
nikarzy Wielkopolskich. W dniu
dzisiejszym goście będą zwiedzać
wystawę.

Wielki pożar w Rumunii.
BUKARESZT, (Pat). Miasto Sas-

cut zostało nawiedzone pożarem,
który w przeciągu 3godzin znisz-
czył całkowicie dzielnicę handlo-
wą. Magazyny spaliły się do-
szczętnie. 30 dornów uległo znisz-

stów odbyło się nadzwyczajne
posiedzenie parlamentarne. (U-
chwalono wniosek 0 votum nie-
ufności dla rządu Sidky-Paszy. Po
zebraniu Nahas-Pasza oznajmił, że
stronnictwo przystępuje do na-
tychmiastowej organizacji kampa-
nji niewspółdziałania z rządem z
jednoczesną odmową płacenia
podatków. Komitet wykonawczy
stronnictwa oświadczył, że w dniu
dzisiejszym nie będzie żadnych
manifestacyj.

czeniu. Straty wynoszą około 50
miljonów lei. Pożar powstałw
składzie drzewa, którego właści-
ciela aresztowano pod zarzutem
podłożenia ognia.

Pogrzeb zasłużonego dzien-
nikarza.

LWÓW, (Pat). Pogrzeb š. p.
Tadeusza Czapelskiego odbył się
dziś przed południem przy bar-
dzo licznym udziale uczestników.
Na trumnie złożono wiele wień-
ców. Przed wyprowadzeniem zwłok
przemawiał z balkonu domu ża-
łoby imieniem zakładu Ossoliń-
skich kurator ks. Andrzej Lubo-
mirski, imieniem zaś Syndykatu i
Towarzystwa Dziennikarzy Pol-
skich — red. Michał Rolle. Po
tych przemówieniach nastąpiła
eksportacja zwłok do kościoła św.
Marji Magdaleny skąd po nabo-
żeństwie kondukt ruszył na cmen-
tarz Łyczakowski.
AST OKT IIIPTI
Popierajcie Polską Macierz

Szkolną.
wilieńska 15—5.
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Lion dyktatora.
Były dyktator Litwy prof. Wol-

demaras został, jak to wczoraj

donieśliśmy, aresztowany i wy-
wieziony do miejscowości odległej

od stolicy, gdzie będzie zamieszki-

wał bez prawa wydalania się pod

nadzorem policji.

Wypadek ten wzbudził zrozu-

miałe poruszenie w Kownie i za-

interesowanie poza Litwą. Spo-

dziewano się jakiejś reakcji ze

strony zwolenników  Woldemara-

sa, jakichś rozruchów. Nic po-

dobnego się nie stało. Nikt czyn-

nie w obronie wszechwładnego

niegdyś dyktatora nie wystąpił.

Jak widać wielbiciele Woldema-

rasa, których musiało być przecie

wielu, skoro mógł kilka lat trzy-

mać w ręku całą Litwę, byli mu

wierni tylko dopóty, dopóki od

woli Woldemarasa zależało pozo-

stawienie ich przy żłobie, lub

usunięcie.

Z chwilą, gdy władzę z rąk

wypuścił pozostał osamotniony.

Nie chcemy twierdzić, że: na-

zawsze—fortuna kołem się toczy.

W każdym razie brak reakcji na

dotkliwe dla byłego dyktatora

zarządzenie obecnego rządu, jest

bardzo ciekawy dla charaktery-

styki psychologji kamarylli, która

dyktatora otaczała, która dzięki

niemu doszła do wielkich zaszczy-

tów i korzyści materjalnych.

Woldemaras, który wybitnesta-

nowiska w swem państwie piastował

już od chwili jego powstania, wła-

dzę dyktatorską uzyskał w grudniu

roku 1926 na skutek przewrotu

wojskowego, wprawdzie bezkrwa-

wego. Hasłem przewrotu było

zniszczenie sejmowładztwa. Istot-

nie sejmowładztwo zostało znisz-

czone radykalnie, gdyż nawet sa-
ma instytucja sejmu została zlik-

widowana, chociaż formalniegw

konstytucji, nawet nowej, którą

wydał sam  Woldemaras, sejm

jest przewidziany.

Po przewrocie Woldemaras za-

brał się energicznie do pracy

państwowej. Człowiek niewątpli-

wie uzdolniony, w sile wieku i w

pełni władz umysłowych, ujął

całą Litwę w żelazne karby. Zy-

skał nawet w swoim kraju dużą

popularność.  Przedewszystkiem

zaś opierał się na stronnictwie

tautininków, na organizacjach

młodzieży i oczywiście, jak nie-

mal każdy dyktator, na swojej

organizacji w wojsku.

A jednak nie zdołał ani nic

wielkiego dla dobra swej ojczyz-
ny dokonać, ani też utrzymać się

przy władzy.

Zmierzch Woldemarasa roz-
począł się od różnicy zdań, od

tarć wewnętrznych w obozie,

który mu dopomógł do dokona-

nia przewrotu i który go popie-

rał.

Najpierw odpadli od obozu

rządzącego chrześcijańscy demo-

kraci, którzy podczas przewrotu

go poparli, widząc w tem jedy-

ny środek zniszczenia lewicy, póź-

niej jednak  przeciwstawili się

metodom dyktatorskim i kama-

rylli przy dyktaturze nieuniknio-

nej i przeszli do opozycji.

Rozwijające się dalej stopnio-

wo tarcia w łonie samego stron-

nictwa tautininków, którego Wol-

demaras był przywódcą, oraz'

przeciwieństwa pomiędzy Wol-

demarasem a prezydentem Sme-

toną, który nie chciał być

pionkiem w ręku dyktatora, do-

"prowadziły w końcu do dymisji

Woldemerasa.

Były dyktator, po dymisji nie

zrezygnował całkowicie z planów

powrotu do władzy. To spowo-

dowało, że rząd zastosował wo-
bec niego tak ostry środek, jak

aresztowanie i deportacja.
Od szczytów władzy, do przy-

musowego pobytu na głuchej pro-

wincji droga, jak się okazało, nie
jest zbyt daleka.

Pangalos, Primo de Rivera,

Woldemaras — to żywe dowody,

jak kruchą i niepraktyczną insty-

tucją jest dyktatura.
LEi i Ma RS AA

WECKA
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Na zakręcie.
Jest znowu chwila w Europie,

nakazująca, by mieć oczy otwar-
te. Bywało dotychczas w naszem
blisko dwunastoleciu wskrzeszo-
nej niepodległości, że nie widzie-
liśmy zmian dokonywujących się
na gruncie międzynarodowym, że
łudziliśmy się, że byliśmy zado-
woleni lub wmawialiśmy w siebie
zadowolenie, gdy działy się rze-
czy korzystne dla innych, a zgub-
ne dla nas. Właściwie takiemi
złudzeniami karmi się nasze spo-
łeczeństwo od czasu przełomu w
polityce europejskiej z r. 1925
t. j. od Locarna.

A teraz przez uklady w Ha-
dze, które streszczają się w znie-
sieniu okupacji Nadrenji bez żad-
nej zamiennej rękojmi bezpie-
czeństwa, zaczął się okres nowy
i groźny. Niemcy mają związane
tylko... sumienie, ale mają wolne..
ręce. Sumienie mają związane
układami, nakazującemi pokój, a
przez nie uznanemi lub podpisa-
nemi, takiemi jak statut Ligi Na-
rodów lub pakt Kellogg'a, ale to
sumienie, które było związane w
r. 1914 taksamo obowiązkiem po-
szanowania neutralności Beląji,
jest dostatecznie znane. Nato-
miast ręce są wolne, t. j. przy-
czółki mostowe na Renie wraz z
lewym brzegiem rzeki są w ich
ręku.

Są już i znaki na niebie i zie-
mi, że coś się święci. Ilekroć
Niemcy uważają, że trzeba przejść
do działań, znikają rządy socjali-
styczne, jako potrzebne tylko
wewnątrz kraju, a na ich miejsce
zjawiają się i utrwalają rządy wy-
raźniej odwetowe. Tak się stało
teraz, naprzód przez usunięcie
rządu Hermann'a Miiller'a i za-
stąpienie go, w kierunku na pra-
wy, przez rząd p. Brūning'a, a
obecnie przez rozpisanie nowych
wyborów do Reichstag'u. Okres...
usypiania, czyli socjalistyczny,
skończył się, a nadszedł okres
rozstrzygnięć, czyli oparcie o
obóz odwetowy w takich czy in-
nych odcieniach.

Czyżby ktoś chciał znowu
lekceważyć te znaki? Lekcewa-
żono poprzednio nowe zjawiska,
tak odmienne od nastrojów po
Traktacie Wersalskim, gdy Niem-
cy skurczyły się w niepewności,
a wyrażające się choćby w zja-
wieniu się p. Stresemann'a w
Sprawach zagranicznych i feld-
marszałka Hindenburg'a na czele
państwa. Czyż mamy powtarzać
błędy?

Aby dokładnie to sobie uzmy-
słowić, że jesteśmy znowu* na
zakręcie, przypomnijmy sobie Lo-
carno. A raczej nawet nie przy-
pomnimy sobie. Poprostu stwierdź-
my, że to:.przypomnienie narzuca
się naszym przyjaciołom zagra-
nicznym, widocznie odczuwają-
cym, że jest niedobrze.

Posłuchajmy głosu p. Emila
Burć (L'Ordre nr. 181):

Powiedziałem p. Alfredowi Mallet“
owi (z La Volonte), że gdyby Polska,.
złączona w tem z Państwami Małej En-
tenty, powiedziała była p. Briand'owi w
Locarno, że niema paktu zachodniego
bez paktu wschodniego, Europa byłaby
dzisiaj spokojniejsza.

+ Pp. Stressemann i Luther cświad-
czyli p. Briand'owi, že „opinja niemiec-
ka“ nie znioslaby, by wyrzekli się oni
obszarów, które Niemcy po swej klęsce
musiały zwrócić Polsce. Ale przecież
istniała równocześnie także „opinja fran-
cuska" a taksamo „opinja polska", któ-
re są przeciwieństwem „opinji niemiec-
kiej". Dlaczegoż więc p. Briand, jako
kierownik dyplomacji francuskiej, zdusił
te dwie opinje? Wszakże było rzeczą
jasną, że skoro przedstawiciele Niemiec
nie chcieli dać dla Wisły tych samych
rękojmi co dla Renu, znaczyło to, iż ży--
wią złe zamiary przeciw Polsce, a wo-
bec tego nie należało wogóle z nimi
rokować.

Tak jest,
Berlina.

Wprawdzie Niemcy w Locarno pr y-
rzekly Polsce poszanowanie praw, na-

locarnizm dostaliśmy z

bytych przez traktaty lub wynikających
z prawa narodów, oraz nienaruszania
ich bez zgody Polski, ale oświadczenia
niemieckich polityków dowodzą, że te
obielniec są nieszczere. Bo przecież
wszyscy oświadczają każdemu i ciagle,
iż „korytarz" gdański winien im być
zwrócony, a nie mogą się spodziewać,
że przypadnie im w udziale ze zgodą
Polaków, którzy jednomyślnie od nacjo-
nalistów do socjalistów, uważają, że im
się ten obszar należy. Więc jedno z
dwojga: albo układy z Locarno są po-
ważne, albo nie. A jeżeli nie są poważne,
to czemuż Quai d'Orsay nie protestuje
zawsze, ilekroć ktoś z rządzących w
Niemczech zapowiada bliską rewizję
granic Polski?

Oto polityka Locarna, wyłożo-
na jak na dłoni w tensam spo-
sób, w jaki niektórzy w Polsce
widzieli ją od początku.

P. Burć mówi oczywiście o
Francji. | mówi, że p. Briand po-
winien był powiedzieć w Locarno:
niema układu zachodniego bez
wschodniego. | to byłoby wystar-
czyło.

O ileż silniej w Polsce mówić
możemy o tem, co nas tam do-
tyczyło. Myśmy powinni byli po-
wiedzieć: w takim układzie nie
uczestniczymy, bo to jest tylko
pozorem, który ma uspokajać,
gdy w rzeczywistości trzeba krzy-
czeć w niebogłosy, że oto przez
rozróżnienie między zachodem i
wschodem Niemcy jawnie przy-
gotowują wojnę na zachodzie.
A tymczasem tego właśnie nie
powiedziano.

Tak weszliśmy w złą drogę na
zakręcie Locarno.

Obecnie nie trzeba znowu się
łudzić. Jesteśmy znowu po zwol-
nieniu Nadrenji na zakręcie. I to
nawet w większej mierze, czyli
na ostrzejszym zakręcie niż kie-
dykolwiek dotychczas.

Pocieszają się ludzie tem, że
zdarzenia międzynarodowe biegną
powoli. Jest to gruba pomyika.
Biegły powoli dawniej,ale biegną
szybko teraz. Wystarczy uzmysło*
wić sobie, że Niemcy od roku
1919 do roku 1925 nie były wo-
góle ważnym czynnikiem na grun-
cie międzynarodowym, a od Lo-
carna ze zdumiewającą szybkoś-
cią, kilkoma olbrzymiemi kroka-
mi (Locarno, wejście do Ligii
na stałe miejsce w Radzie, znie-
sienie Międzynarodowej sojuszni-
czej komisji nadzoru nad rozbro-
jeniem, układy w Hadze i usu-
nięcie okupacji Nadrenji) znalazły
się znowu w pierwszym szeregu
państw. Więc zdarzenia biegną
obecnie szybko.

To,fco się stało w kilku ostat-
nich latach, można określić, spo-
kojnie i z właściwą miarą, jako
uzyskanie przez Niemcy przewagi
nad Polską na gruncie międzyna-
rodowym. Przed rokiem 1925 ani
tej przewagi nie było, ani jej za-
powiedzi. Obecnie jest ona w
całej pełni.

A uzyskanie tej przewagi nie
jest końcem, ale początkiem.
Niemcy doskonale wiedziały, że
dążą do niej, a także, na co jest
im ona potrzebna. Nie dla próż-
ności nie dla czegoś nieokreślo-
nego, ale ściśle i dokładnie dla
odwetu w stronę Polski, zaczyna-
jąc od Pomorza, zupełnie taksamo,
jak w r. 1772.

A my na co jeszcze czekamy?
Kraj jest w  straszliwem roz-

biciu. I to rozbicie także jest
wodą na młyn Niemiec. Walka
wewnętrzna, lubowanie się we
władzy bez umiejętności jej spra-
wowania, ubezwładnienie spole-
czeństwa i zabijanie w niem po-
czucia odpowiedzialności, oto zna-
miona chwili u nas. Niemcy bio-
rą to w rachubę na bliskie jutro.

Kto ma uszy ku słuchaniu,
niech słucha, kto ma oczy ku
patrzeniu, niech patrzy, kto ma
trzeźwy rozsądek, niech myśli.

Stanisław Stroński.

 

Z prasy.
Społeczeństwo m.usi

wiedzieć.
„Słowo Pomorskie” przypomi-

na słowa płk. Miedzińskiego, je-
dnego z filarów obecnego syste-
mu rządów, wypowiedziane na
posiedzeniu Sejmu w dn. 13 ma-
ja 1925 r. Toczyły się rozprawy
nad preliminarzem budżetowym
ministerstwa spraw wojskowych..
P. Miedziński dosłownie powie-
dział wówczas:

„Ale żeby społeczeństwo było go-
towe do ofiar na rzecz wojska, na to
muszą istnieć dwa warunki:

1) społeczeństwo musi
co się dzieje w wojsku,
istotne jego położenie — oczywiście,
nie mówię o planach sztabu general-
nego, lecz o materjalnej sytuacji wej-
ska — społeczeństwo musi to wiedzieć
i to nie potrzebuje być przed niem
ukrywane;

2) a rzecz druga, społeczeństwo,
jeśli daje ciężko mu przychodzące ofia-
ry, musi wiedzieć, że te ofiary nie bę-
dą zmarnotrawione.

l dlatego na oba te momenty po=
zwolę sobie obecnie zwrócić uwagę,
Czy społeczeństwo wie, jaki jest stan
armji, czy może wiedzieć z tych prze-
mówień p. Ministra, tu na plenum Sej-
mu wygłaszanych, które muszą być ta-
kie, jakie są?"

Trzeba się na te słowa całko-
wicie zgodzić, ale trzeba też do-
dać, że wtedy, w 1925 r., społe-
czeństwo znacznie więcej wiedzia
ło, co się dzieje w wojsku, niż:
dziś. Obecnie, od czasu do cza-
su, społeczeństwo dowiaduje się:

wiedzieć,
musi znać

Personalnego" o
tysiącami
nic poza-

z „Dziennika
zwalnianiu setkami i
oficerów ze służby i
tem.

„Słowo Pomorskie”, przytacza-
jąc przemówienie p. Miedzińskie-
go, konkluduje:

Nie zadowalały go dokładne i szcze-
gółowe wyjaśnienia ministra. On chciał
więcej „wiedzieč“. A c6ž my dzisiaj
wiemy o wojsku, o jego „rzeczywistym
stanie"? — Obecny minister do Sejmu
nie przychodzi, o sprawach wojska pu-
blicznie nie mówi, lecz od kilku lat
milczy. Budżet wojskowy pochłania
rzeszło 800 miljonów złotych — a spo-
eczeństwo mało wie o tem, jak te mi-
ljony są zużywane „materjalnie*.

Zatruta studnia.
Organizacje socjalistyczne urzą:

dziły przed kilkoma dniami uro-
czysty obchód  25-tej rocznicy
stracenia Okrzeji na stokach Cy-
tadeli. Młody ten robotnik nale-
żał do organizacji bojowej socja-
listycznej i w r. 1905 rzucił bom-
bę w cyrkule policyjnym na Pra-
dze. Zabił trzech policjantów. Zo-
stał ujęty i skazany na śmierć.
Położył wielkie zasługi dla socja-
listów, ale dla Polski wątpliwe,
jak wogóle cała rewolucja socja-
listyczna 1905 r. Owa ruchawka
rozpętała walkę klasową, zrewo-
lucjonizowała masę robotniczą,, a
wiele jednostek zbrutalizowała.

Że pamięć Okrzeji uczcili so-
cjaliści, nie należy się dziwić. W
uroczystości wzięło udział trzech

larmelki Wedla
największy wybór

najlepsze smaki

najładniejsze

opakowanie. 679—0 o

Żądać wszędzie. |

 

 
  

ministrów, między innymi premjer
Sławek, który w przemówieniu
nazwał Okrzeję „wychowawcą*
pokoleń.

„Głos Narodu”, pisząc o tej
rocznicy, przypomina słowa Ca-
mellego, jednego z wodzów so-
cjalizmu, który również w pew-
nym momencie swego życia, do-
strzegł brutalizowanie jednostek
przez doktrynę Marksa:

Secjalizm jest-pisze—studnią za-
trutą przez ideę nienawiści, która ją

wykopała. Każdy, kto z niej pije, pije
nienawiść, pije bowiem egoizm klaso-
wy, a nawet nieraz — egoizm jedno-
stkowy. Kto pije nienawiść, musi być
niesprawiedliwy i brutalny. | marksizm
nie dlatego obcym jest duszy kultural-
nego człowieka, że dąży do kollekty-
wizmu; z tego względu zasługiwałby
tylko na zarzut ulegania wpływom utopii.
Rani jednak wewnętrznie człowieka wy-
chowanego na chrześcijaństwie swem
brutalnem nastawieniem do zjawiski
do ludzi, swą nienawiścią i swym ego-
izmem klasowym.

Może to będzie dla socjalistycz-
nych i rządowych sfer wyjaśnieniem,
dlaczego w obchodzie ku czci Okrzeji
bierze udział szczupła tylko część spo-
łeczeństwa, a nie naród, dlaczego szu-
mne i górne frazesy p. premjera Sław-
ka o „wychowawcy* pokoleń, Okrzeji,
jedno w narodzie wywołują uczucie, u-
czucie smutku, że się gloryfikuje w
wolnej Polsce metody, które tylko w
niewolnej Polsce tłómaczyła rozpacz
zamkniętego w klatce ptaka, które je-
dnak nigdy nie mogą mieć etycznego
uzasadnienia.

Europejski raid awjonetek.
POZNAN, (Pat). Dziś o godz.

13.15 przyleciała z Wrocławia na
lotnisko w Ławicy awionetka an-
gielska K. 5, pilotowaną przez
Butlera. Przy lądowaniu złamało
się śmigło awionetki. Termin dal-
szego lotu Butlera narazie nie-
wiadomy.

POZNAN, (Pat). W dalszym
ciągu przybyły z Wrocławia na
lotnisko w Ławicy trzy awionetki:
angielska K. 3 (Broad) o godz.
13.28, angielska K. L. (Thorn) o
godz. 13.36, niemieckaB. 8 (Poss)
o godz. 13.46.

WIEDEN, (Pat). Angielski lot-
nik Canberry wylądował dziś o
8.46 na lotnisku w Aspern. Samo-
lot hiszpański Habsburga Bour-
bona przyleciał dzisiaj o godz.
8.45 do Pragi. Niemiecki samo-
lot, pilotowany przez lotnika Poltke
przyleciał dzisiaj na lotnisko w
Aspern o godz. 8.54, a francuski
samolot Hrracharta wylądował w
Aspern o 8.58. Samolot B. 1
Pasewalda wyleciał o godz. 8.26
do Pragi.

POZNAN, (Pat). Lotnik nie-
miecki Poss odleciał z Ławicy o
godz. 15.47 w kierunku Warszawy.

MADRYT, (Pat). Lotnik polski
Dudziński przybył z Saragossy do
Getafe i podjął natychmiast lot
do Sewilli. Lotnicy Bajan, Więc-
kowski i Płonczyński przybyli do
Getafe. |

SEWILLA, (Pat). Lotnik polski
Orliński wystartował wczoraj o
godzinie 16 min. 59 do Madrytu.

SARAGOSSA, (Pat). Awionet-
ka polska łotnika Zwirki wylądo-
wała w Calat Oroa tak gwaltow-
nie, że uległa uszkodzeniu. Pilot
nie poniósł żadnego szwanku.

POZNAN. (Pat.). Lotnikowi
Butlerowi, którego awionetka przy
lądowaniu w Ławicy uległa uszko-
dzeniu, a mianowicie złamaniu
śmigła, zezwoliła komisja sporto-
wa w Berlinie na zmianę śmigła,
które niezwłocznie wysłano sa-
molotem z Berlina do Poznania.
Możliwe, że Butler wystartuje
dziś do dalszego lotu. Pozatem
dziś wysłartować mają obaj po-
zostali lotnicy angielscy Broad i

Thorn. We Wrocławiu zajdowali
się o godz. 17 lotnicy na apara-
tach: -B:3, D: 11 179712
prawdopodobnie wnet podejmą
dalszy lot i jeszcze w dniu dzi-
siejszym wylądują w Poznaniu. Z
Pragi zaś wystartowali dzisiaj po
południu na aparatach P. 2, K.4,
F. 2, M. 2, ci jednak prawdopo-
dobnie przenocują we Wrocławiu.

WARSZAWA. (Pat). W oczeki-
waniu na przylot z Poznania u-
czestników międzynarodowego
konkursu samolotów  turystycz-
nych zgromadzili się na lotnisku
na polu Mokowtowskiem przed-
stawiciele Aeroklubu Rzeczypos-
politej z sekretarzem aeroklubu
mjr. dypl. Kwiecińskim oraz ko-
misarzem sportowym na Warsza-
wę kpt. Beseljakiem. Przybyła
również liczna publiczność. Na
punkcie przylotowym ustawiono
maszty, na których powiewają
chorągwie o barwach narodo-
wych państw, biorących udział w
międzynarodowych zawodach lot-
niczych. Otrzymawszy wiadomość
o wypadku lotnika angielskiego
Butlera, który w Poznaniu złamał
śmigło, sekcja lotnicza Koła Me-
chaników Politechniki Warszaw-
skiej wysłała samolotem osobo-
wym do Poznania Butlerowi
śmigło zapasowe. O godz. 17.24
wylądował na lotnisku Mokotow-
skiem w Warszawie lotnik nie-
miecki Poss Reinhold.

BARCELONA. (Pat). Lotnik
polski Bajan na awionetce P. 2
wylądował tu o godz. 9.13, a o
godz. 10.03 odleciał w dalszą
drogę. Lotnik Płonczyński na sa-
molocie P. 3. wylądował o 12.02
i odleciał o 12.46. Lotnik Więc-
kowski wylądował o 12.42.

MADRYT. (Pat.). Agencja Fa-
bra donosi: Lotnicy polscy Ged-
gowd, Babiński, Lewoniewski i
Dudziński przybyli do Getaffe z
Sewilli w godzinach przedpolud-
niowych i odlecieli do Saragossy.
W dalszą drogę udali się także
Płonczyński i Więckowski. Reszta
lotników oczekuje w Getaffe na-
stępnego ranka.

 

Testament ojców z
W Nr. 29 „Myśli Narodowej“,

w kronice tygodniowej „Na wi-
downi*, znakomity publicysta obo-
zu narodowego, Z. Wasilewski,
pisze:

— Powróćmy szczerze na linję
historyczną przodków, a nie bę-
dzie sporów w kraju i tego strasz-
nego stanu,jaki się rodzi z braku
ufności narodu do sterników i z
nienawiści do ducha narodu, któ-
ra tę nieufność zdwaja. Polska
nie może odejść od ujścia Wisły
dzisiaj z tych samych powodów,
dla których szła w bój z Krzyża-
kami 520 lat temu. Wtedy rozu-
miała tę konieczność cała Polska,
bo i ziemie jej litewskie, a dzisiaj
mamy pilniejsze zadania? Zwycię-
stwo grunwaldzkie nie było grun-
townie wykończone. Po Marnie
znowu nie pozwolono zwycięzcom
zabezpieczyć całkowicie praw na-
szych do morza; w dodatku
skrzywdzono nas haniebnym ple-
biscytem w Prusiech Wschodnich.
Na Warmji, Powiślu i Mazurach
pozostaje w niewoli pół miljona
naszych rodaków. Protest nasz
przeciwko plebiscytowi, wniesio-
ny do Ligi Narodów, trwa w swej
sile, nie załatwiony jest dotąd.
Sami sobie sprawiedliwość wy-
mierzyć musimy. Jak zwycięstwo
grunwaldzkie poprawił potem Ka-
zimierz Jagiellończyk, który wie-
dział dlaczego 13 lat wojował o
Pomorze, tak i my teraz swego
celu z oczu nie stracimy. Nie
powtórzymy błędów późniejszych
królów, którzy szli w kierunku
wówczas łatwiejszym na Wschód.

Zapominamy o innej dacie: o
pierwszej wojnie rodzącego się
Księstwa Warszawskiego, o na-
szem wkroczeniu do Gdańska i
zajęciu Pomorza w r. 1807. Inte-
resy Napoleona, walczącego z
naszymi zaborcami, zbiegły się
tutaj doskonale z polskim intere-
sem. Ale wtedy myśl polską re-
prezentował pomorzanin Wybicki
i poznańczyk Jan Henryk Dąb-
rowski, żołnierz i mąż stanu. Dla
nichi dla Napoleona było aksjo-
matem, że jakiekolwiek istnienie
Polski jest nie do pomyślenia bez
Pomorza. Pod samym Gdańskiem,
nie licząc innych bitew na Po-
morzu, padło 2.000 Polaków. Na

lat 1410—1456—1807
jednym z pogrzebów sztabowiec
Sapieha tak przemawiał do wojska:

„Polacy, bohaterskie plemię! Nie-
dołężność ojców nie potrafiła zatrzeć
win przodków naszych.  Prowadźcie
wzrokiem z tego wzgórka na ów Gdańsk,
którego teraz powróceniem ojczyźnie
zatrudniacie się.. Rzućcie okiem z dru-
giej strony na te nieprzejrzane Pomo-
rza niwy nam wyłudzone, wiarołom-
stwem wydarte.. Kilka wieków bez-
piecznieśmy ten kraj piastowali. Wi-
dzicie ten niestały element, te niezmie-
rzone okiem przestrzenie Bałtyku: i to
było .naszą własnością za Zygmuntów.
Polskie nawy pruły jego powierzchnię
i obfitość kwitnącym handlem w kraj
nasz wprowadzały: To wszystko sławne
przodki nasze w straż oddali i to
wszystko ich niedbałością stracone, wa-
szemu odzyśkaniu jest powierzone...
Może kiedyś losy przestaną nas nękać,
Polak, powrócony do dawnego bytu,
obstąpiony swoją rodziną, wskazywać
jej będzie ten grobowiec, jako ślad za-
sług naszych i jako naukę, jak wiele
kosztuje odrodzenie się upadiego Na-
rodu....“

Tak jest. Miarą upadku pol-
skiej myśli politycznej był i bę-
dzie zawsze stopień jej spadania
poniżej poziomu morza. Komu z
Warszawy morze nie widne, ten
nie ma prawa brać się do steru
Polski. Dopokąd w Polsce nie bę-
dzie to aksjomatem, dopokąd
trzeba będzie kłócić się o morze
z rodakami ze wschodu, dopóty
będziemy tylko przedmiotem dzie-
jów, ulegającym lewitacji polity-
cznej.

Położenie dyktatury, tającej
przed narodem swoje plany, staje
się w takiej chwili nieznośne. Obe-
cny kryzys psychiczny w Polsce
na tem właśnie polega. Seans się
psuje. Tajemnicze siły przestają
robić efekt. Polska, którą trakto-
wano jako przedmiot martwy,
otworzyła oczy i patrzy na ręce
spirytystów.

Opinja zaczyna się dopytywać
o przeszłość polityków, o ich sym-
patje i nałogi, zaczyna domagać
się wyznań, choćby w gronie za-
ufanem ludzi rozumnych, jakie
jest położenie Polski w polityce
zagranicznej, co robi się w dzie-
dzinie spraw, związanych z obro-
ną kraju. Czy tam także światło
przyćmione?

Na zabawy, na ryzyka i nie-
„spodzianki Polska nie ma nic do
stracenia.

Z. Wasileski.
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Dhień polityczny.
Nadzwyczajna komisja

sejmowa.
W dniu 25 b. m. wieczorem

powróciła z Chełma nadzwyczaj-
na komisja sejmowa do zbadania
sprawy budowy tamtejszej dy-
rekcji kolejowej. Komisja, której
przewodniczył pos. Solański, ba-
wiła w Chełmie dwie doby, zwie-
dzając całokształt budowy gma-
chu w towarzystwie delegata Mi-
nisterstwa Komunikacji oraz miej-
scowego kierownika budowy. Ko-
misja odbyła na miejscu dwa
posiedzenia, w czasie których
przesłuchano szereg świadków.

Wyjazd premiera do Spały.
P. prezes Rady Ministrów Wa-

lery Sławek wyjechał w sobotę
do Spały, gdzie przebywa Pan
Prezydent Rzeczypospolitej.

Sesja Sejmu Śląskiego.
Wicewojewoda śląski, p. Żó-

rawski, odbył naradę z wicemar-
szałkiem pos. Roguszczakiem i
zakomunikował mu, że rząd wy-
brał jako punkt wyjścia, propozy-
cję konwentu senjorów iwnie-
sienie do sejmu nowy budżet od
1 września począwszy. Ulrząd wo-
jewódzki otrzymał już polecenie
przygotowania projektu budżetu
do dnia 10 sierpnia. Wniesienia
preliminarza budżetowego do
sejmu należałoby się spodziewać
około połowy sierpnia, poczem
nastąpiłoby zaraz zwołanie sejmu.
Jest rzeczą charakterystyczną, że
rząd obecnie godzi się na propo-
zycję, którą poseł Korfanty po-
stawił już na pierwszem  posie-
dzeniu. Wtedy jednak rząd przy-
puszczał widocznie, że sejm pod
wpływem pogróżek i pogłosek o
rozwiązaniu, względnie odrocze-
niu sesji, zrezygnuje ze swego
prawa uchwalania budżetu.

  

Uderzenie krwi do głowy, ścis-
kanie w okolicy serca, brak tchu, u-
czucie strachu, przeczulenie nerwowe,
migrena, niepokój i bezsenność mogą
być łatwo usunięte przy używaniu natu-
ralnej wody gorzkiej „Franciszka-Jó-
zefa'. Żądać w aptekach i drogerjach.
 

ŻYCIE KATOLICKIE.
Pastorzy protestanccy
o Kościele katolickim.
(Kap.) W majowym zeszycie

„Welsh Outlook* liberalny pastor
anglikański, mr. Tom Nefyn Wil-
liams, umieścił alarmujący arty-
kuł o „naporze romanizmu*.

„Nadszedł dzień—pisze autor
artykulu—kiedy liberali religijni
muszą odpowiedzieć sobie z całą
powagą na pytanie: dlaczego
Kościół rzymsko-katolicki zyskuje
miłość i zaufanie narodu? Jaka
jest tajemnica jego powodzeń?
Sam autor odpowiada tak: „Ko-
ścioły liberalno-religijne nie po-
siadają określonej nauki o zba-
wieniu dusz, nie mogą więc jej
stosować w życiu. Natomiast
Kościół katolicki stara się zadość-
uczynić tej potrzebie. Również i
w innych dziedzinach, zdaniem
Williams'a, katolicyzm dostarcza
ludziom to, czego liberalno-reli-
gijne Kościoły nie są w stanie
uczynić. Nie posiadają one żad-
nej atmosfery i są pełne hałasu
światowego. FH nowoczesny czło-
wiek, szukając spokoju i uświę-
cenia, wstępuje do świątyń kato-
lickich“.

„Czyž Košcioly—pyta on dalej—
które chorują na wątpienie reli-
gijne, na kłótnie sekciarskie i na
podobne dolegliwości, czyż takie
Kościoły mogą wnosić w życie
narodu uczucie wielkości i pew-
ności? Jak zgonione, zmęczone
ptaki szukają instynktownie bez-
biecznych skał, tak mężczyźni i
kobiety chronią się w Kościele
katolickim. Wiedzą oni, że po-
wstawały i upadały wielkie mo-
carstwa, że przychodziły i znikały
liczne sekty, że idee i ideały
przeżywały swój rozkwit i upadek,
i wiedzą również, że Kościół ka-
tolicki wszystko to przetrwał. Jest
ou Kościołem, który budzi uczu-
cie wielkości i pewności, uczucie
wieczności".

Pastor Williams stwierdza da-
lej, że jedynie tylko Kościół ka-
tolicki daje życiu barwę i piękno,
do których tęskni człowiek, po-
zbawiony zwłaszcza w mieście,
wszelkiej radości i pociechy.

Z tym głosem z po!udniowej
Anglji warto zestawić głos pre-
zbiterjańskiego pastora Jerzego
Malcolma Thomsona ze Szkocji,
który napisał broszurę p. t. „Czy
Kościół szkocki utrzyma się przy
życiu?" Już samo postawienie ta-
kiego pytania zdrudza wątpienie.
| z tego również pisma przebija
wielka troska z powodu nieusta-
jącego rozwoju Kościoła katolic-
kiego wśród nowego pokolenia.
Ucieczkę inteligencji angielskiej
i szkockiej od protestantyzmu
Thomson przypisuje odrażającej
pustce jego kultu. Co się zaś ty-
czy nauki, to ion także wskazuje
na bezmierny chaos poglądów i
na sprzeczności, które ujawniają
się nawet w modlitwach i nabo-
żeństwach protestanckich. znaje
on wielkie znaczenie renesansu
scholastycyzmu katolickiego i py:
ta, co Kościół szkocki zamierza
uczynić, by przeciwstawić się na*
porowi Rzymu.
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i baszty na Górze Zamkowej drew- tycznego przyjęcia i]cieszy się wicl- eee obawaPaństwowy Urząd | PO DYMISJI CZICZERINA. nianej nadbudówki. EESU >2 BLACHARZ
POSZUKUJE LOKALU i Gdyby dekret o przeniesieniu nowej karjery dyplomatycznej w Prace nad usunięciem przy- skrzypek- wirtuoz Erin po i | łBIUROWEGO komisarza spraw zagranicznych  Sowietach. Lenin uważał, że, po budówki potrwają około 10 dni.  umfach artystycznych zagranicą wystąpi 4W śródmieściu, składającego się z Cziczerina w stan spoczynku po- nieudanych próbach wzniecenia Równocześnie z robotami oko- raz jeden tylko w Wilnie na kon- Wilno, Podgórna 103 > op r MIE R Ć i cercie w gmachu „Lutnia“ w czwartek 9 z3—4 pok. (ewentualnie z 2, z dużym jawił się trzy lata temu, wywo- po wojnie światowego pożaru re- ło usunięcia przybudówki na nAIBUŻNZ: SS sł Bad kryje dachy i wieże kościelne, do-m przedpokojem) z elektrycznością i łałby on niewątpliwie wielką sen- wolucyjnego, należało zarządzić baszcie w przyszłym tygodniu miabidec, podsóci y programu będą podacgina orto uajo

j- B P. alga SOI z po- sację w świecie politycznym Eu-  „pieredyszkę* również w między- rozpoczną się koło roboty za- -- Koncert. We wtorek, dnia 29.VII. kową i ocynkowaną, etermitem iia blowany.-Pośpieszne zgłoszeniana. | ropy: Mówiłoby się wtedy o dy- narodowych stosunkach Rosji z bezpieczenia murów, które w r br „P ogrodzie po-Bemaróyńskia od | Eip Anaigsiaiam two LB powie)y- leży kierować do Redakcji pod misji jednego z najstarszych mi- „państwami buržuazyjnemi“. W kwietniu r. b. zaczęły się osypy- Brdzi się Auto BOO rodaka | rzonym. ak Baca0
ej | „Urząd“. 438—1 0] nistrow  spraw zagranicznych tym celu na stanowisko kiero- wać. Pracami na Górze Zamko- Katowickiej, e udziałów, OSG nz Na żądanie kosztorysy wysyła darmo.a- | DY a i o możliwości zmiany kursu w wnika sowieckiej polityki zagrani- wej kierować ma z ramienia urzę-  fonicznej na czele z kapelmistrzem |(— — SiWZAa- Zwołanie synodu archidie= sowieckiej polityce międzynaro- cznej powołany został stary dy- du wojewódzkiego konserwator- prof. E. Dziewulskim. „W nocy mial go przeprowa-a- 4 cezji Lwowskiej. Orędzie dowej. plomata carski Cziczerin, który— skiego inż. architekt Józef Rouba. POLSKIE RADJO WILNO. dzić przez granicę jeden z miesz-i- 4 JE. Ks. Arcybiskupa Metro- Inaczej dzisiaj. Ogłoszona w przyznać trzeba — z poruczonej Z dniem 1 sierpnia r. b. otwarty Niedziela dnia a3inóo% k kańców wsi Wiłoniszki, lecz wj- polity tych dniach dymisja Cziczerina mu misji wywiązał się jaknajle- zostanie wstęp na Górę Zamko- 2 B Trak zmie 1 chwili gdy przekraczał granicę3 . KARE jest „dymisją niewidoczną”, jest piej wa, d. kia a OT U łaNabožetstus„ litewską, zasypany gradem kula W życiu archidjecezji Lwow- „dymisją opóźnioną*. Już od sze- Jednakowoż rola  Cziczerina — Sciąganie I raty podatku _ wnikach - Ligocie na Siąsku. patrolu litewskiego zabity zostałR skiej nastąpiło zdarzenie wielkiej regu lat Cziczerin nie odgrywał mimo wszystko po większej czę- od nieruchomości. Magistrat m. 11.58. Sygnał czasu z Warszawy. na miejscu. Przewodnik zdołałwagi—zwołanie pierwszego w nie- żadnej roli w sowieckiej polityce ści była pasywna. Nie poruczano Wilna polecił sekwestratorom „1205. Muzyka z płyt gramofono- zbiec na stronę polską. dpodległej Polsce synodu diecezjal- zagranicznej i przebywał prawie mu nigdy żadnych zadań rewolu- miejskim przystąpić do ściągania "*"q3g9. kom metecrótogi Koncert chėru „Echo“w No-j. | nego na dni 23, 24 LR oz stale poza granicami ZSSR, prze- cyjnych, a wszelka wewnętrzna w drodze przemusowej pierwszej 17,25. Koncert popularny z War- wych Święcia n2- | do Lwowa. Z tej okazji Ordyna- wążnie w uzdrowiskach i sana- praca organizacyjna spoczywała raty podatku od nieruchomości  szawy. y ęcianach.ję xN rjusz Kida ARE m Arcy- torjach niemieckich. zawsze w rękach jego pomocni- za rok 1930. Do ściąganych po- A SPPCA vyk: art. Kontynuując rozpoczęte w ro-n We korą póz d olesław Mianowanie Litwinowa komi- ka, starego rewolucjonisty Litwi- datków będą dołączane odsetki "4,05.Niani Warszawy, Wiado- ku ubiegłym koncerty na pro-| WIDOWNI RA: o duchowień- sąrzem spraw zagranicznych było nowa. za zwłokę. d. mości przyjemne i pożyteczne. wincji, chór „Echo* w dniu 3| stwa listpaster CI. : tylko formalnością urzędową. bo- Kim jest właściwie ów mąż s 19,25. „My i nasza przeszłość" — sierpnia rb. daje wielki koncertNa wstępie listu stwierdza Ks. wiem Litwinowkierował de facto zaufania Stalina, obecny komisarz prawy sanitarne. Pog. wyglR i Maišgjan charkiewic w Nowych Swiecianach w sali)- Frcybiskup, że ostatni synod die- polityką zagraniczną Rosji już od Litwinow, który ściśle rzecz bio- GA Ostrożnie z używaniem 20,00. KSS literacki: RS Ogniska Kolejowego o godz. 20.p | cezjalny odbył się 165 lat temu, dłuższego czasu i to nietylko w rąc kierował polityką zagraniczną lodu. Komisja sanitarno-porząd- piukowski z „Kwadrygi* odczyta własną W programie arcydzieła na-į 1 za czasu pasterzowaniaarcybisku- okresie, kiedy zastępował chore- Sowietów jeszcze za formalnego kowaWileńskiego Starostwa Grodz- nowelę. szych kompozytorów m. in. wspa-— pa Sierakowskiego. Następnie Ar- go Cziczerina, lecz już wtedy, ministrowania Cziczerina? Praw. kiego dokonała w dnię 24 i 25 20,15. Transm. z Warszawy. Kon- nialy „Testament Bolesława Chrob-r | cypasterz wspomina wiekopomne kiedy był tylko pomocnikiem ko- dziwe nazwisko Litwinowa brzmi: b. m. oględzin zakładów Użytecz? 9h omunieni BUZI cd rego" komp. Feliksa Nowowiej-- | zasługi swego poprzednika Ś. p. | misarza spraw zagranicznych. Majer Wałłach. Pochodzi on z Bia. ności publicznej, położonych na aaa R TB skiego,22 arcybiskupa Bilczewskiego, za cza- Niemniej jednak definitywne łegostoku, gdzie ujrzał światło terenie Ill-go komisarjatu P. P. m. 1205. Meaiko z plyt gramofono- Nieszczęśliwe wypadki w2 sów którego powstało nowych 117 przejście Cziczerina w stan spo- dzienne w roku 1876-tym. W ro- Wilna, przyczem stwierdziła, iż w wych (wyr. kraj. „Parlophon“. ype | parafij, zbudowano 328 kościołów czynku nie pozbawione jest pe- ku 1901 Wałłach uchodził za je- niektórych restauracjach i jadło- 13.00. Kom. meteorolog. czasie burzy.uj i kaplic, o 200 kapłanów powięk- wnego znaczenia politycznego. dnego z najzdolniejszych i naj- dajniach t. zw. „chłodnik* zostaje ż 15,50. Odczyt turyst.- kraj. z War- Na pastwisku podczas pasze-a szyła się diecezja. i Usunięcie długoletniego szefa so- wybitniejszych członków kijow- podawany z lodem. Ponieważ w as, Program dzienny. nia bydła został zabity przez pio-o W dalszym ciągu Ks. Arcybis- wieckiej polityki międzynarodo- skiego komitetu partji socjal-de- Wilnie niema wytwórni sztuczne- 17,20. Kom. sportowy. run Ignacy Zołnierowicz, liczącyć kup wylicza swe prace i wysiłki wej z zajmowanego (choćby na- mokratycznej. W roku tym zo- go lodu, który przygotowuje się 17,35 „Jugosłowiańska madera" —  |at 45 oraz 4 krowy.n wkierunku rozwoju dzieła Boże- wet fikcyjnie tylko) stanowiska stał on po raz pierwszy areszto- Z wody przegotowanej, a lód uży- Praóć FLY: ž Podóży, Pog. W czasie burzy podczas żniwL go i powiększenia otrzymanego uważać należy mianowicie za wany i skazany na zesłanie na wany powszechnie jest brany z “91605 Koncert>Warszawy. w pobliżu zaść. Mostoucha, gm.e dziedzictwa, oraz wskazuje na wiel- wyraz likwidacji dyplomatycznej Sybir. pobliskich sadzawek i rzek i jako 19,00. „O podróżach międzyplane- dokszyckiej została zabita od u-- kie zadania synodu: tradycji w rosyjskim urzędzie Przed wykonaniem wyroku taki jest zanieczyszczony i nie- tarnych* — odczyt wygł. mag. filozofji derzenia piorunu 22-letnia Le-4 | „Synod, który w tym roku od- spraw zagranicznych Wałach - Litwinow zbiegł jednak zdatny do użytku wewnętrznego,  P: Bielkowicz. owiadania dla dzięcie — 9kadja Szumiewiczowa.kJ być zamierzamy, ma dalej prowa- Cziczerin, jak wiadomo, był zagranicę, gdzie w dalszym ciągu Starostwo Grodzkie przestrzega wygł. Ciocia Halt Skutki manipulacji obcię-- 4 dzić to zbożne dzieło i ma utwo- jednym z nielicznych urzędników pracował nad przygotowywaniem ludność przed używaniem lodu do 19,50. Program na wtorek i rozmait. tym karabinemd 4 Tzyš harmonijną syntezę naszej komisarjatu spraw zagranicznych, rewolucji w Rosji. Przez pewien użytku wewnętrznego. 20,00. Transm. z Warsz. Pras. dzien. : L 2 Z
o | wspólnej pracyinaszych na przy- należących już dawniej do kor- okres czasu przebywał później Jednocześnie zostały wydane tad.konearj komunik. i muzyka ta- Mieszkaniec wsi Rudziewicze,
- | szłość zamierzeń. Ma on dla'nas busy dyplomatycznego i posiada- potajemnie w Rosji, posługując odnośne zarządzenia restauracjom "Sa - gm. miadziolskiej Bazyl Piotrow-
o być rodzajem generalnych reko- jących pierwszorzędne kwalifikacje się _ przybranemi nazwiskami i jadłodajniom. = ski na pastwisku, manipulując ob-| lekcyj, w czasie których będzie- fachowe. (Obok Cziczerina w ko- „Graf” i „Finkelstein*. Sprawy robotnicze e krajU m Sym karabinem spowodowai
m my mieli a Poe 2 co misarjacie spraw zagranicznych W roku 1908 Wałłacha- Litwi- RAE lee Žž wystrzal, sanias w m R A
B gorącej wspólnej moć lwy, aby  stąrą szkołę dyplomatyczną repre- nowa aresztowano w Paryżu pod R ; Z cze- pcha pobytu P. Prezydenta 799% mieszkańca wsi Rudziewi-
L sobie ubłagać pomoc Tego, bez znetowajinadal reprezentuje szef zarzutem udziału w napadzie ra.  ladnikami. Termin - zawierania RWileńszczyźnie cze Wińcentego Klemiacica. Ran-s którego próżnemi byłyby najwięk-' protokułu Floryński). bunkowym, dokonanym w roku UMów między majstrami, a cze- gg nego odwieziono do szpitala w4 jų sze nawet wysilki i ofiary nasze, Jerzy W. Cziczerin (posługu- 1907-mym w Tyflisie. Linwinow ladnikami, „upływa z dn. 1 sier- Jak podaly komunikaty pra- Wilejce. Karabin odebrano.1- b będziemy też mogli wniknąć po- jący się również niekiedy pseudo- był istotnie organizatorem napa- pnia dla Wilna i z dn. 1 września sowe w dniu 29 czerwca b. r. i Pożar lasu dębowego.
8 | wažnie w siebie, aby zbadač, co nimami rewolucyjnemi „Ornatski“ du na transport pieniędzy rządo- dla prowincji. Członkowie cechów dni następnych podczas objazdów M iazachiizsiatku Lai
Ż i jak się dotąd zrobiło, jakie i „Batalin*) pochodzi ZE starego wych, które rewolucjoniści zu- Umowy takie powinni zawierać P. Prezydenta i zwiedzania Wileń- a a ją 5 ygo we.
c zwłaszcza były braki i niedoma- dur żlkahacki ży dazójianie k artyjnej. przez cechy, zaś nieczłonkowie szczyzny, na jednym z etapów a m. raxowskiej, wiasności Boz 1 kapłańskie? _ rodu szlacheckiego. ( żyli na I asy partyjnej. EZ 1EBE Rzarsiodś! Wasdoc 4 icie 28 rwca 1930 r. w dana Hruszwickiego, wskutek nie-Sania; W, nasze; ADNE PO Do roku 1908 pracował Czi- Litwinow wysiedlony został po PTZ Sese NS a o Bo DEDE Je 20 czerwca 12X" L.A ostrożnego obchodzenia się z og-słudze. sA czerin w carskiem ministerstwie aresztowaniu z Francji, wyjechał tychczas, zawieranie umów bar- Ignalinie, przy okazji zwiedzania MES chów. Gybuchi aróśćSynod ma też być światłem, spraw zagranicznych w charakte: do Anglji i osiedlił się w Londy- dziej daje się zaobserwować u miejscowych spółdzielni, wygło- SiE PG * s dode zktóre nam wskaże najlepsze dro- zę wyższego urzędnika archi- nie, gdzie pozostał do wybuchu członków cechów, niż u nieczłon- szone zostały obok referatu Pań- T wet = 2 z 0

gi, jakiemi nam odtąd iść trzeba, walnego. W roku 1908 przytrzy- rewolucji w Rosji. ków. Nie zawarcie umowy w ter- stwowego Banku Rolnego, refe- 4 sj d bopo a poż dk
e a zarazem ma być najskutecz- many został Cziczerin w Charlot- Po powrocie do kraju Litwi- minie, będzie karane przez Izbę raty ilustrujące obraz spėldziel- ża 1a); A ELLEw
r | niejszą zachętą do tej zbożnej tenburgu na zebraniu socjal-de- now objął odpowiedzialne stano-  Rzemieślniczą. (w) czości, działającejna terenie Wi- prz s ży
|- Ę a i a! P E — Egzamina -rzemieślni leń a skupionej dookoła  materjały budowlane i zakupione| POOSSOÓ ŻĘ mokratów i wysiedlony z granic wisko w komisarjacie spraw za- -g a rzemieślnicze. lenszczyzny, a skupionej dooko drzewo przez kupca wileńskiego

A „W drugiej części listu paster- królestwa pruskiego, w związku z granicznych i zajął się odrazu W myśl obowiązującego rozpo- dwóch z pośród trzech e Perłowa (Jagiellońska 7) wartościskiego Ks. Arcybiskup powołuje czem wkrótce nastąpiło zwolnie- wewnętrzną organizacją tego re- rządzenia, od przyszłego wtorku cych na Wileńszczyznie Polskich około 10.000 złotych (d)
r. członków synodu i dokonywuje nie Cziczerina z zajmowanego sortu, pozostawiając Cziczerinowi "o97poczną się przy Izbie Rzemie- Związków Rewizyjnych, a miano- . h
i nominacji na urzędy synodalne. przezeń stanowiska w rosyjskiem reprezentację zewnętrzną. ślniczej w Wilnie uproszczone wicie: Związku Rewizyjnego Spół- Pożar olejarni w Kraśnem.
a Misjonarze katoliccy pionie- ministerstwie spraw zagranicznych. Na skutek zarządzonej w tych  <gZamina na tytuł mistrza cecho- dzielni Rolniczych Okręg Wilno i W dn. 20 b. m. wskutek nie-A rami kultury. Stara karjera dyplomatyczna dniach dymisji Cziczerina i ta wego  Egzamina będą trwaiy od Związku „Spółdzielni Spożywców ostrożnego obchodzenia się z og-
2, (Kap). Mieszana izba handlo- Cziczerina zakończyła się tedy funkcja przechodzi obecnie w 28 lipca do 5 sierpnia. Przede- Okręg Wilno. SZA niem przez Stanisławę Kwiatkow-Ė Es p do - Chi- dość wcześnie, jednocześnie wszak ręce Majera Wałłacha-Litwinowa. Wszystkiem będą egzaminowani Wszystkim tym, których ude- ską . zam. w Kraśnem w czasie? wo-rolnicza w Laos w Indo I . fryzjerzy i kuśnier astępnie ł brak obecności Związku Spół- ; i ł ż5 nach na posiedzeniu w dniu 15 stworzyła ona podstawy dla jego CP. iJA W. e następnii dz (EPolekich ladnie: Brake wędzenia wędlin powstał pożar) Ś ViEnNARE ZAWIAdÓE rawcy, s usarze, stolarze, czapni- zielni Folskich, względni w olejarni, należącej do Samuela- maja r. b. w Vientiane 2 cy i kapelusznicy. Wszyscy rze- referatu," któryby obrazował pra- Pjka, dzierżawcę młyna w Kra-- miła miełkcawa administrację m mieślnicy, którzy nie złożą egza- <cę tego Związku i jej rezultaty, dps Olejamia była przybudo-
j szczęśliwie us utecznionej 1.Pra minów do 15 grudnia b. r., będą dotyczące dziewiędziesięciu kilku wana do młyna wodnego. Ogieńst tycznej D ks. Barriol'a, n pozbawieni prawa trzymania ucz- banków i innego rodzaju Spół- zniszczył doszczętnie urządzeniai wych alk p i niów. Podania o egzamina należy dzielni, należy wie, że nie- olejarni, zaś do wnętrza młynui K FS 3 i i i składać w Izbie Rzemieślniczej. obecność ta spowodowaną zo- nie dostał się wskutek energicz-A ciął w puszczy ścieżkę, która po- Podziemia Bazyliki Wileńskiej. tw) stała nie z winy Związku, ani też sn, akcji ratoddicwoi Śdati. zbić
a łączyładwie głównemiejscowości W związku z projektem zbu- ks. Arcybiskupowi R. Jalbrzykow- — Stan bezrobocia. W ubie- powodów od tego Związku nie- cza poszkodowany Pik na 1.000 zł.
|- w tej okolicy, Paksan i Nongbua. dowania w krypcie za Wielkim  skiemu i Kapitule Metropolitalnej głym tygodniu na terenie miasta zależnych — ale poprostu dla te- ; i o łe Pragnącprzyjść z pomocą traga- Ołtarzem w Bazylice Wileńskiej do zatwierdzenia ora w celu uzy- zarejestrowano 2700 bezrobot- go, że Wojewódzki Komitet Przy- Stado sarenii tos przeszło.= rzom, którzy nosili tam ciężary sarkofagu Wielkiego Księcia Wi- skania zgody czynników košciel- nych, w tej liczbie mężczyzn 1899 jęcia P. Prezydenta, jako gospo- Z Litwy na teren Suwal-
u į na plecach, postarał się o pew- tolda dowiadujemy się, iż w naj. nych na projektowane badania. |; kobiet 805. Bezrobocie w po- darz, nie zaprosił nas, Związku szczyzny.M ną ilość koni i wozów i oddał je pižszych dniach specjalna komisja Według uzyskanych informacyj równaniu z poprzednim tygod- Spółdzielni Polskich, względnie Onegdaj przez granicę pań-3 dodyspozycji swych parafjan. Ci rozpocznie szczegółowe „badania J. E. Arcybiskup Jałbrzykowski pjem zmniejszyło się o 79. d. nie doniósł mu o tem, że pro- styową w rejonie Wiżajn, prze-4 wspomagani przez swego pro- wspomnianej krypty. Komisja kon- udzielił swego zezwolenia i pro- — Rekrutacja kobiet na ro- gram przewiduje zaznajomienie szło z Litwy do Polski Nėza-boszcza przekształcili aoi na  serwatorska pod przewodnictwem jekt ów w calošci zaakceptował. boty do Łotwy. W dniach 28 P. Prezydenta ze stanem spół- ren i łosi w ilości 20 sztuk, któ-> drogę dla wozów iprzedłużyli Ją konserwatora dr. Lorentza przy- Kierowač badaniami i robotami b. m. w Mołodecznie i Głębo- dzielczości Wileńszczyzny. Chęt- re osiedliło się w lasach granicz-3 nawet o pięć kilometrów w jed- gotowała już program prac ba- ma świetny znawca zabytków ar-- kiem i 29 b. m. w Postawach od- nie uczynilibyśmy to — i w ten nych nadleśnictwa suwalskiego.a| RY od Nongbua 2 dawczo konserwacyjnych, obejmu- chitektonicznych m.Wilna prof. będzie się rekrutacja kobiet na sposób program byłby wykona- Opuszczenie lasów litewskichs% dziesięć kilometrów w innym. W jacy nietylko zbadanie wspomnia- Juljusz Kłos, który po ukończe- roboty rolne do Łotwy. Wyjazd z ny nie połowicznie a całkowicie. przez sarny spowodowało częste<1 ten sposób dzięki pomysłowości nej krypty, lecz również całych niu badań ma opublikować dzieło Wilna nastąpi w m. sierpniu r. b. Związek Rewizyjny Spółdzielni polowania straży litewskiej orazja i wysiłkom misjonarza oraz jego podziemi pod Katedrą i funda- o podziemiach Bazyliki Wileńskiej. (d) Rolniczych Okręg Wilno został kłusownikówė wiernych, okręg Paksan przez mentów świątyni. Program ten Wstępne prace nad wspomnia- S oficjalnie zaproszony — czem na- IR który prowadzi szlak tragarzy do przedstawiony został wczoraj prze- nemi pracami rozpoczną się już Różne. leży tłumaczyć to pominięciei 3 Ksieng - Kuang, posiada obecnie dewszystkiem J. E. Metropolicie w najbliższy poniedziałek. d — Podziąkowanie. Pani Annie Związku Spółdzielni Polskich, trud- . NADESŁANE.e i trzydzieści kilometrów drogi ko- dlo Aa owmessnie S ima no odpowiedzieč i Do Dyrekcji Kursów Matu-| i > Ę ibljoteki i je .„pissa A o Wiadomości kościelne. trwają jeszcze około 3 tygodni, no - OświatowejwMejszagolg sgrdocz: Tiwieżne: taa ldlsca „rytznych „WIEDZA“,)- — Przesuniecie personalne, Poczem zostanie rozpoczęte za- ne podziękowania w imieniu Komiteta mę B P W KRAKOWIE
y į OD ADMINISTRACJ Na mocy zarządzenia J. E. księ- kładanie fundamentów oraz wzno- 3 Prezydjum. i kowieńskiego. ul. Studencka 14. I. p.
y 3 : - Metropolity w szenie ścian. Do užytku publicz- eatr, muzyka i sztuka. Z pogranicza donoszą o tra- Niniejszem wyrażam Szanownej Dy-4 czas odnowić prenumeratę O dra osiowe nego dom będzie oddany mniej- — Teatr Miejski w „Lutni*. gicznym losie, jaki spotkał zna- rekcji, oraz wszystkim Szan. P. P. Pro:

| ilesiąc SIERPIEN. ZA więcej po upływie 1 /, roku. Ko- Dziś poraz 4-ty cieszącą się wielkiem nego w sferach kupieckich Kow- fęsorom, wykładającym na Kungkch| na miesiąc - stwa zaszly nast. zmiany > s ” 2 r i Wiedza" jak najszczersze wyrazy post : i b szta jego budowy wyniosą około Powodzeniem komedja T. Jaroszyń na kupca P. Daniłowskiego na | i| „luo L Ks. Cyprjan Lolowski, prob. w 600.000 zł. N / P skiego  „Sąsiedka“, odznaczająca się Ay cał bis 2 dziękowania za sumienne przygotowa-ke] ITWY Mońkach, na prob. do Hoży. Ks. 2, Miarazie przy pracy Nl-  clekawem ujęciem myśli przewodniej glanicy litewskiej w pobliżu wsi nie mnie do egzaminu dojrzałości gimn.e 4 L . dr. Józef Reszeć na prob. do welacyjnej zatrudnionych jest 56 i doskonałem zobrazowaniem środo-  Wiłoniszki w rejonie Zawias w typu ZRK który: ztożyfii; | A 1 ę Rh > i i z wynikiem pomWoldemaras i prałat Oisza- Moniek. Ks. Wincenty Zajączkow- bezrobotnych. (w). OE Wybóią gra sdiaow z Wernicz chwili próby przedostania się  Togy uke pzkaty Kas nn św,

: uskas. ski na wik:adjutora do. Kolešaik. Sprawy miejskie. prycuś (m jo owżkim Qaczele przez granicę do Polski iSo7 ; ? = Ks. Jan Sielewicz, prob. w Swi- =p tościowej sztuki. Daniłowski starał się u władź Brandówna Helena,wo Jak się dowiadują „Lietuvos s H i rzystąpiono do zniesie- Jut dal i iadka*. litewskich 0 przepustkę celem Kraków, ul. Dietlowska 74.4 Mas E rankach, mianowany dziekanem nią nadbudó ro w dalszym ciągu „Sąsiadka”. 2 p 1 ,- | Zinios*, gdy wyjaśniło się autot-  wozniański udówki na baszcie — Teatr Letni w ogrodzie po- wyjazdu do Polski. Przepustki KOZUEZINNIKNCW KREMp siad mordekstwó” AB CZtANECRCJ m. issta Góry Zamkowej. Jak już wczo-  Bernardyńskim, Występy rewji war- takiej nietylko nie otrzymał, lecz OFIARYprałat Olszewski został osadzony Z miasta. raj donosiliśmy Magistrat m. Wil. Szawskiej. Dziś dwa „przedstawienia został aresztowany pod zarzutem ; kki aria pon. R. — R ie bud Do- na uchwalił tąpić d kón- zespołu rewji warszawskiej. O godz. 4 > A L gi złożone w Administracji „Dziennikaj w kowieńskiem więzieniu, Wolde ozpoczęcie budowy Do- cii „przystąpić «do reKON- po poł. ukaże się na ogólne żądanie działalności antypaństwowejiosa- Wileńskieqo".- A maras rozkazał zwolnić go. Wła: mu Dziecka. Na ul. Antokolskiej strukcji głównej baszty i ruin publiczności „po cenach zniżonyćh do-  dzony w więzieniu. Dla S. W. ks. Sypowski Antoni —5 dze sądowe, widocznie już prze- pod Nr. 143 od połowy b. m. znajdującychsię na Górze Zam- koła rewja „Warszawa — Wilno — Z więzienia Daniłowski dzięki 5 złot. 7Ė; czuwając upadek dyktatora, nie przystąpiono do budowy Domu kowej. Jak się dowiadujemy Ma- Wieck w ona CA pomocy jednego z więżniów zdo- _ Na nieuleczalnie chorych opsr = k SRR Narazie owadzone _ gistrat wczoraj rozpoczął wstępne < m o godz. m. ostatnia Tai B) - świa A ka kwiatów na grób ś. p. Andrzeja Tar:y wykonały jego rozkazu i prał. Dziecka. — e pr a] OzĘ gp rewja w 22 obrazach „A u nas jak w łał zbiec i szczęśliwie dostał się gońskiego—Wiktor Orzeszkowski—vid Olszewski nie uniknął sądu. (w) są prace niwelacyjne, które po- prace nad zniesieniem ze szczytu  Paryżul*, która doznała nader sympa- na pogranicze  litewsko-polskie. io zi.
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a Od dnia 24 do 28 lipca 1930 roku i i Dramat w 12 aktach. W rolach gł.: gzzzmanzawam i Rowi —- > ieszk 1 Žekoja:> Miejski Kinematograf | włącznie; będzie wyświetlany film: «Książę pozwolił» LYA MARA i HARRYLIEDTKE. OKA Ma | aaaa Se alkis KR3 Sala Miejska ul. Ostrobramska 5 Kasa czynna od g. 5 m. 30 Początek seansów 0a g. 6. Następny program: „Więzień z wyspy Sw.Heleny". L LE nią i elektrycz. przy ul | posiada do JS wynajęcia. Finna 3-b u, "20 aIISSPTS Aaaa) PR: oraz przyjmuje zgło-|dozorcy. 408—50a > Wiadomošė: Pilsudskiegoz PIERWSZY DŹWIĘKOWY Od godziny 4 do 7 ceny miejsce zniżone: Balkon 60 gr. Parter 1 zł. DZIŚ! ATRAKCJA DŹWI ĘKOWA. G/iep spożywczy nada- 28, m. 10. 316-0 Bi EB
u KINO- E L 0 Ulubienica publiczności, pikantna COLLEEN MOORE i słynny amant, wytworny, elegancki ANTONIO MORENO je Się na Mleczarnię, DomH-K. „Zachęta”' Poszūkuje pokoju sło-a «H S» w arcydziele Sztuka erotyczna NAD PROGRAM: Znakomity tenor z op. Metropoli- F"yziernię zakład Kra- w necznego dużego bezj TEATR y Niewinny Grzech y „z op. Metropoli- „VC luk I dsią- Įpokėi do wynajęcia. | Mickiewicza 1, _ tel. g gRO ulica Wlieńska Nt 38. dźwiękowem tain w Nowym-Yorku Giovanni Martinelli wykona arję „BOSKA AIDO* M eckl lub inne przedsię- Oglądać od 4 do 5 9—05. 235—s0| mebli, przy inteligentnej
54 z op. „AIDA“. Początek o godz. 4.30. 2 orstwo ntówo odremon- odz, (Il. Dąbrowskiego rodzinie. Macierz Polska8-3 i ERBENTD ANK S TIT ISG bek ay. 10 m. 7. 306—1 2 pokojeikuchnia (oso- Wileńska 15/5 dla M. R.bny domek) do wy- 440—s0

 

Dziś! Wspaniały dramat z res w admin. Dz. Wil. najęcia Kalwaryjska 52,
 

 

  

 

 

ą WIĘKOWY KINO - TEATR [PRZEBÓJNiemy| janiipy * W roli gł. kusząca-piękna JENNY JUGO j+ | HERNSZY i zd D PRZEBÓJ NIEMY życia przemytników p. t.: „W szponach djablicy Jest to film szalonych przygód z pra* ch Pokój S Saracėjiškį zaut: A, Nr 6. Ie | «H 0 L LY w00 » zącego żarem słonecznym południa Miazaacji odzie krew kipi, a poż pali.. NAD EE KOMEDJA w 2 akt. Mieszlkani "amo cia. Jagiellońska 5, m. 7. 329—s0 PORADE aimas
u 4 MICKIEWICZA N£ 22 Początek seansów o godz. 5, ost. seans o godz. 10,30 w. Do godziny 7-ej ceny miejsc balkon 80 gr., parter 1 zł. 7 koi 298—0 mo wynajęcia 5-cio po=-kuchni w Gefiirum miasta
ja | PDB CEŁ.A-.OARRPORZEAANKAĄ > pokoje i 2 kojowe mieszk, z z wyłączną używalnością|

wygodami, na 4 piętrze, łazienki i z niekrępują-a 1
wzruszający dramat wschodni w fokoik d jęci. Dow na c a d Nr. | jściem. Łask;

| MIŁOŚĆ i KREW jący p oi lo wynajęcia Vv ię w domu Nr. 6 przy ul. cem wejściem. Łaskawe
12 akt. Walki anglików z araba- Pańska 27 m. I róg

W roli głównej Pats Ruth Miller i Antonio Moreno.
pokój Mickiewicza 19:12. Gimnazjalnej, obok Sądu zgłoszenia. Zawalna 22,

Montwilłowskiej, 330—s0

POLSKIE 66|| Dziśl Najnowsze arcydzieło 1 raz w Wilnie! Krwa-
KINO „WANDA | we powstanie arabów w Palestynie p. t.:

334—s0 Okręgowego.
Ul W'ELKA 30. Tel. 14-81. mi w Palestynie i stłumienie powstania arabskiego. 331—s2 m.5. 326—s1



  

 

   

  

OSTRZEŻENIE!
Pewna firma w Wilnie rozlewa swoje małowartościowe piwo w uży-

wane butelki
„PATENT“ Arcyksiąžęcego Browaru w Żywcu

i wprowadza tem w błąd Sz. Konsumentów.
Przeto ostrzegamy Sz. Konsumentów przed falsyfikatami i prosimy
uważać prży kupnie prawdziwe- s 3

go wszechświatowej sławy piwa żywieckiego
na oryginalną etykietę i korek z firmą:

Arcyksiążęcy Browar
w ŻYWCU 804—4 o

ArcyksiąžęcegoZ poważaniem Reprezentacja
wileńskie,browaru w Zywcu na województwo:

Grodno Lidę, i Wołożyn.

Wilno, Zarzeczna 19, tel. 18-52.

 

Nagrodzone na 1-ch Targach Północnych i Wy-
stawie Rolniczo-Przemysłowej w Wilnie — 1928 r.

WIELKIM ZŁOTYM MEDALEM.

  

Teodolity,
niwelator,
astrolabje,

Iejlepsze

instrumentų | a
(WEN: ZA T

LŲSTUŲ AEE it
Taśmy miernicze, roletki 1 przybory kreślaskie |

w wielkim wyborze
Skład fabryczny w Polsce

„TIK NI) * LMU, dominika

powszech-
nie znanej

+ Army

dia 17, tel. 10-58.
RWIE firma w BP UBI od 1840 z

Największy wybór

FOTO-APARATÓW
NAJSŁYNNIEJSZYCH FIRM

 
w składzie optycznych, fotograficznych

i geodezyjnych artykułów

„OPTYK RUBIN"
WILNO, Dominikańska 17, tel. 10-58.
Najstarsza firma w kraju (egz. Od r. 1840)

 

KURSY KIEROWCÓW SAMOCHODOWYCH

Stowarzyszenia Techników Polskich w Wilnie — ul. Holendernia 12,

tel.13-307 (Gmach warsztatów Państwowej Szkoły Technicznej).

Przyjmuje się zapisy do grup: LIV Zawodowej i LV Ama-

torskiej, które rozpoczną zajęcia w dniu 1 sierpnia r. b.

Nauka jazdy na 4-ch typach nowoczesnych maszyn. Specjalna sala

doświadczalna dla zajęć praktycznych. Nowocześnie urządzone warsztaty

reperacyjne dla samochodów i traktorów (ciągówek rolniczych). Dorabianie

części zamiennych. Zapisy przyjmujei informacji udziela Sekretarjat Kur-|

 

       

 

  

sów codziennie w godz. od 10—18-ej. —4r

Dla pp. oficerów i urzędników państwowycn specjalne ulgowe warunki.

AKUSZERKI=US
Z 4

Jez c 16| AKUSZERKA
9 Marja Laknerowa  

 

Przyjmuje od godz. 9 do
7 w. Kasztanowa 7 m. 5

WZP69

PROSZKI OD

—* BÓLU GŁOWY
dla dorosłych

z.t. „KOGUTEK“
„MIGRENO - NERVOSIN“

w TABLETKACH
Szybko usuwają uporczywe bóle głowy.

ŻĄDAĆ w APTEKACH

z marką „KOGUTEK“
A. GĄSECKI i S-wie.

Fabr. Chem. Farm. » Warszawie.

    
| LETNISKA. |     

 

etniska z utrzymaniem
w majątkach ziem-

skich w Nowogródzkiem
i Wileńskiem wojewódz-
twie. Informacje: Wilno,
Ad. Mickiewicza 23, Biu-
ro Techniczne Inż. Kier-
snowski i Krużołek S-ka,
tel. 5-60. 289

 

      

     
 

1z utrzymaniem
we dworze. Informa-

cjiudziela SekretarkaMa-
cierzy Wileńska 155 od
10—3-ciej po poj. 439-s0

Ponsjona
W Czarnym Borze calo-
dzienne utrzym. 5 zł.
Oraz Pokój do wynaję-

cia na lato.
Dom M. Batorowej.

Informacje na SG
s

| BSBLE

Od r, 1843 istnieje
WILENKIN
ui. Tatarska 20.

nadeszły nowości,
JADALNE,
SYPIALNE, NERLĘ
SALONOWE
i GABINETOWE, kre-
densy, stoły, szafy łóż-
ka i t. d. Wikwintne,

Mocne, Niedrogo.

| Do Gospodyń dbającychoczystość miesz-

Japońska fabryka Fzumi
1K-o w Osako wypuściła na
rynek udoskonalony proszek

„KATOL'' w żółtych pudełkach,
który jest nieco droższy od
poprzedniego wyrobu Katolu w
niebieskich pudełkach, lecz za
to wielokrotnie mocniejszyI
radykalnie tępi: muchy, mole,
komary, pchły, wszy, pluskwy,
prusaki. mrówki, mszyce na
roślinach pokojowych, ogrodo- |

wych i w inspektach.
Dzisiaj walka z robactwem

domowem nie stanowi wielkiej
trudności. Kupcie pudełko Ka-
tolu i będziecie miały spokój

oraż czystość w domu, a szczególnie unikniecie
chorób jak to: malarji, tyfusu, i innych.
Tżądać Katol w składach aptecznych I apte-

kach.

 

 

  

  

   

  
   

 

 

 
 

Sprzedaż na raty.   

D E-M NK

"CZEKOLADA«MLEKO»
FABRYKI

A.PIASECKI
w KRAKOWIE.

Smaczna, pożywna i niedroga.
__ Żądać wszędzie. 2877

 

2

     

p PRZYCIEMNIA
NATYCHMIAST

iuvene

 

 

STYLOWE
i nowoczesne

wyborze| das“ B“? OLKIN.
Wilno, ulica Niemiecka 3, telefon 362. |

Meble
w wielkim

 

 

Pianina | Fortepiany światowej sła-
wy Pleyel, Bechstein etc., takoż Ar-
nold Fibiger, Kerntopf i Syn, A. Dry-
gas uznane rzeczywiście za naj-
lepsze w kraju przez najwybitniej-
szych fachowców na Pow. Wysta-

-—] 0 wie, w r. 1929.
K. DĄBROWSKA, Wilno, ul. Niemiecka 3, m 6.

Cenyfabryczne. — Sprzedaż i wynajęcie.  

 

Czopki ; “4 Gaseckie; (z
bemoroidalne >>Varicol Sogotkiawj S
suwają ból, swędzenie, pieczenie, krwawienie,
zmniejszają guzy, żylaki.—Sprzedają większeSo 1

 

Hurtowa sprzedaž

Cementu
Syndykatu cementowni Polskich

po CENACH FABRYCZNYCH

M. DEULL, wiLno
Biuro: Jagiellońska 3 tel. 811 k
Składy: Słowackiego 27, tel. 14-46

 

 

Śwędzenie ciala oraz wszelkiego rodzaju wy-
rzuty skórne usuwa

KREM LAIN-AGE _;.
(z Kogutkiem)

Jest to idealny, nieszkodliwy kosmetyk, u-
| suwający wady naskórka tak u dorosłych jak

1 u dzieci. R. M. Spr. W. Nr. 5333.

w PETE S=TEI
 

reazm -————

NOWA4BIEGOWAPRZEKLADNIA

- 15tonnowej ciężarówki Ford

Nr. 171
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transportu. Łączy ona

trwałością.

Podwozie nowej,

,
wi

we — wszystko

wartošč podwozia. 
Wileńska Spółka Dla Handlu Rurami

I Artykułami Sanitarnemi
SP. Z OGR. ODP.

BIURO:
SKŁADY:

UI. Wielka 30.
UL.

sanitarny i wanny.

 

— Telefon Ne 17—18.
Piwna 9. — Telefon Nt 17—89.

POLECA: ze swoich składów w Wilnie lub wprost z fabryk:

Rury kamionkowe, żeliwno-wodociągowo-kanalizacyjne,
lazne-ocynkowane i kształtki do nich, żeliwo emaljowane, fajans

że-

711—0 o

 

Przedltawicje|
wprowadzony u rzeźników do przyjęcia
zastępstwa wielkiego polskiego zakładu
przemysłowego poszukiwany. Oferty pod
(inion Huta Franciszka, Bykowina pocz-

ta Zgoda. 704—0 0 
 

Ogloszenie.
Dyrekcja dwuietniej z prawami szkół

państwowych Szkoły Meljoracyjnej Towa-

rzystwa Kursów Technicznych w Wilnie ogła-
sza, że ostateczny termin akładania podań o

przyjęcie do powyższej szkoły upływa 20 sierpnia

1930 r. Egzamina wstępne rozpoczną się 27 sierp-

nia. Kandydaci zechcą skierowywać udokumen-

towane podania pod adresem, Towarzystwo Kur-

sów Technicznych, Wilno ul. Holendernia 12.

Od kandydatów wymagane są: świadectwo ukoń-

czenia conajmniej 6 klas gimnazjum państwo-

wego lub równorzędnej szkoły, metrykę, 2 foto-

grafje, życiorys. 146—2 o
 

 

r n Rz. 2 poz” kontroler,ga-
ża 200 zł., kaucja

| PRACA | 1000 zł. Zgłoszeni» pi-
niewinne Semne do Administracji

„Dzien. Wil.* pod Nr. 7777poszukujegospodyni dO pierwszeństwo mają eme-majątku znającą się

 

i i i osoby posladającedobrze na mleczarstwie "Y“ y P ą
i hodowli. Pożądane wykształcenie. si

świadectwa. Oferty kie-
rować poczta Smorgoń OSPODYNI znająca się
skrzynka Nr. 7. 711—1 6 Jna gospodarstwie

wiejskiem potrzebna na 

eśnik-rolnik z ukoń- wieś.  Dowiedzieć się:
czoną średnią szko” Wilno, W. Pohulanka 39

łą rolniczą zagr. prakty=* miś
ką jako leśnik, rolniki
buchalter w majątkach
obecnie na niewymówio-
nej posadzie leśniczego
Lasów Państwowych szu-
ka stanowiska. Zgłosze-
nie pod „I. 42“ do Adm.
Dzien. Wil. 304—6

Stopniowanie.

Boczną ulicą idzie pa-
ra narzeczonych. Na dro-
dze łeży kamień.
— Ostrożnie, kochanie,

A jednak należy to zapamiętać, że
ogłoszenie do Dziennika

Wileńskiego i do innych pism chociażby Aaj-
mniejsze jest najwygodniej załatwiać za po-

średnictwem
BIURA REKLAMOWEGO _401—10

STEFANA GRABOWSKIEGO
w Wilnie, Garbarska 1, tel. 82.

ZAKŁAD MALARSKI
WALERJANA  WOŹNICKIEGO

Wilno, ul. Wileńska 5.
wykonywa wszelkie roboty malarskiei pozłotnicze

kościelne, pokojowe i szyldowe
jak w mieście tak i na prowincji

szyldy emaljowe wypalane.

Okazja! Robota damskich futer oraz palt
zimowych, modernizowanie, prze-

róbki z kostjumów, robię palta zimowe, jesienne.
Lipiec i Sierpień 40 procent taniej Życzącym

a« Wiśniewski 55"

 

 

—10

Ne3.

 

kamień na drodze—mó-
wi slodkim głosem na-
rzeczony.
W rok po ślubie prze-

chodzili tą samą ulicą a
ten sam kamień leżał w
dalszym ciągu.
Młoda małżonka pot-

knęła się o niego:
— Nie widzisz, że ka-

mień leży, patrzże któ-
rędy idziesz i uważajl—
strofuje ją mąż po men-
torsku.
Po pięciu latach znów

szli tą samą ulicą i znów
się pani potknęła o ka-
mień, a mąż na to:
— Jakże łazisz, ślepa

niezdorol Takiego wiel-
kiego kamienia nie wi-
dziszi

Chcesz otrzymać

posadę ?
Musisz ukończyć kursy
fachowe  korespon-
dencyjne prof. Sekuło-
wicza, Warszawa, Žėra-
wia 42-4. Kursy wyuczają
listownie: buchalterji, ra-
chunkowości kupieckiej,
korespondencji handlo-
wej, stenografji, nauk
handlu, prawa, kaligrafji,
isania na maszynach,
'owaroznawstwa, angiel-
skiego, francuskiego,
niemieckiego, pisowni,
oraz gramatyki polskiej.
Po ukończeniu świadec-
two. Żądajcie prospek-
tów. 1790—12

ATRI NERA
Nie miala obowiązku.

Jeden ksiądz wygłosił
raz tak rzewną naukę,
że poruszył do płaczu
wszystkich ludzi w ko-
ściele. Jedna tyłko ko-
biecina stojąca naprze-
ciw ambony,  chociaź
wpatrzona przez cały

— Tatusiu. Dlaczego
morze jest z wody „a nie
z wina?
— Głuptas jesteś. Za-

dużo ludzi by skakało do
morza.

6 oożokk Ford może być

śmiało nazwaną wcieleniem

ideału nowoczesnych środków

1i-tonno-
wej ciężarówki wzmocniono
w miejscach, najbardziej pode

legających działaniu ciężarów.

Nowa, udoskonalona tylna oś,
zawieszona,—wzmocnio-

ny przedni most z cięższymi

resorami i grubszemi widelka-

mi, — większe łożyska oporo-

to podnosi

w sobie

niezrównaną wydajność i nie-
zawodność z niskimi kosztami

utrzymania i przysłowiową

wiciel For-

da chętnie
zademon-

struje no-

we podwo-

zie Ford—

bez zobo-

wiązan

czas kazania w księdza,
nie uroniła ani jednej
łzy. Zauważył to ksiądz
i zaciekawiony jej za-
chowaniem się, umyślnio
zatrzymał się przy furcie
cmentarnej, upatrując tej
kobiety wśród ludzi, wy-
chodzących po nabożeń-
stwie. Jakoź nadeszła
niebawem; więc pyta ją:
— No cóż, matko po-

dobało wam się knza'ie?
— Oj, mój jagomościu,

jeszczem też w życiu tak
pięknego kazania nie sły-
szała.
— Jakoś was nie wzru-

szyło, boście nle płakali.
— A boja przecież nie

z tej parafji.

 KEEDIKRHSZKZCZAIWSAEZDOZEOSTAŁA

Sprawy
majątkowe |

Do sprzedania domy
z placami, również

same place - ogrody ro-
zmaitej wielkości bardzo
tanio w najładniejszej
części Antokola idealne
od zabudowanie. Anto-
olska ul. 8, m. 5. 863-9

  

 

Oszczędności
swoje złote i dolary u-
lokuj na 11 proc. rocz-
nie. Gotówka twoja jest
zabezpieczona złotem,
srebrem i drogiemi ka-
mieniami. Lombard Plac
Katedralny, Biskupia 12.
Wydaje pożyczki pod za-
staw: złota, srebra, bry-
lantów, futer, mebli, pia-
nin, samochodów i wszel-
kich towarów. —5
 

Majątek 145 ha
do sprzedania w Osz-
miańskim 2 km. od auto-
busu. Sadyba pańska
dom 10 pokoi i zabudo-
wania gospodarskie. Du-
ży sad, ziemia pszenna.
Dowiedzieć się Wilno So-
snowa 1. Komorowski.

264—s0

Pewność i trwałość.

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE NOWEJ CIĘŻARÓWKI

FORD. Nowa czterobiegowa przekładnia, mocnej konstrukcji.

niony przedni most i tylna oś.

rolkowych i kulkowych. Elastyczne umocowanie silnika, usuwające wibracje.
Bezszumna praca silnika. Przednia szyba z niekruszącego się szkła.

Czterobiegowa przekładnia—
4 biegi naprzód i 1 wtył,—

umożliwia całkowite wyzy*

skanie mocy silnika.

Nowa ciężarówka Ford odzna-

cza się, niezależnie od innych

udoskonaleń, większymi bęb-

nami hamulcowymi kół przed-

nich, co zwiększa bezpieczeń-
stwo jazdy.

Każdy upoważniony przedsta-

Wzmoc-

Przeszło 20 łożysk

 

 

 

 
 

„FORD — TO SYNONIM NIEZRÓWNANEJ JAKOŚCI”

LINCOLN << FORDSON

FORD MOTOR COMPANY

 

pugilaresu z dolarami?
— Po pierwsze nie u-

kradłem żadnego pugi-
laresu, a po drugie nie
było w nim żadnych do-
larów, tylko złote pol-
skie.

——

OBIADY
domowe, niedrogo.

Tatarska 17 m. 3.
 

Żądajcie prawdziwe

„SINALCO“
Słomskiego.
Orzeźwiający napój. Kto
raz sprėbuje „Sinalco“
Slomskiego, to zawsze
tylko ten napój pić bę-

dzie. —r
—

SPALONĄ
książeczkę wojsk. wyd.
przez Dowództwo 77 p.
p. Lida, dowód osob.
wydany przez Starostwo
Brasławskie, kartę mob.
oraz zezwolenie na wy-
azd do Francji przez P.
„U.—Swięciany wszyst

ko na imię Konstantego
Cytocza, zam. w N.-Po-
hoście, pow. Brasł.—un.

się. 314—1
 

o sprzedania od za-
raz lub wydzierża-

wienia od jesieni b. r.
folwark z majątku Mar-
kucie. Zgłoszenie się do
właścicielki maj Marku-
cie m. Wilno. 285—0

 

0** domek, wodo-
ciąg, elektryczność,

do wynajęcia. Opłata
roczna. Objazdowa 16.

317
 

pposesia około 3 tys. m.
kw. z zabudowania-

mi w Wilnie blizko cent-
rum do sprzedania Gim-
nazjalny 6 od 4 —6 Ru-
tkiewicz. 341
 

D. sprzedania plac 2415
metr. kw. z zabudo-

waniami Pióromont 34
Dowiedzieć się Skopów-
ka 5—2 od 9—11. 320

=="
W sądzie.

Czy oskarżony przy-

awiarnia - mleczarnia
„USTRONIE“ byla

„Ziemiańska”* Wileńska 9
róg Benedyktyńskiej wy-
daje OBIADY, śniadania
i kolacje. Kuchnia pierw-
szorzędna. Ceny przy-
stępne. Poszukuje się
kelnerki.

ajj "R
Przy chrzcie.

Ksiądz: — A jak ma
być dziecku na imię?
Kum: — Józef.
Ksiądz: — Z Arymatei?
Kum: — Nie, proszę

 

 

NAUKA

Dr. I Inż. Studja
wyższ.

wszelk. wydz. hum. i
techn. na wyższ. szkol.
zagr. Wydz. przygot. i
możźliw. stud. in obsentia
(korresp.) Prosp.: Secrė-
tariat acadėmigue. (Dpt
19) Rue Montmartre, 142.
Paris. 401—54

KUPNO-
SPRZEDAŽ

 

Do sprzedania tanio
stołowy pokój skła-

dający się z kredensu,
stołu, 6 krzeseł i sofy.
Oglądać można codzien-
nie między 5—6 Zawal-
na 24 m. 3. 323—0

 

037 do sprzeda-
nia nowy rewolwer

syst. Smith 4. Wesson
kal. 32. Spółka Myśliw-
ska ul. Wileńska 10. 1

 

SAMOCHÓD wykładany
skórą w b. dobrym

stanie na nowych opo-
nach sprzedam tanio.
Ofiarna 4 m.5 tel. 15-08.

278

 

Doa miękkich u-
żywanych mebli, sto-

lik, 6 krzeseł, skrzypce,

elektryczne żyrandole na
trzy lampy niedrogo
sprzedam. Zygmuntow-
ska 20 m. 5. 325

 

LEKKA ŁÓDŹ
pół rasowa tanio do
sprzedania.Dowiedzieć
się odg. 1 do3wpo-
łudnie Brzeg Antokol-
ski 13 m. 2. gr.

GAUTI iek TOKIA

==

Pochwala.

Znalem dobrze pierw-
szego męža pani. To byt

człowiek nadzwyczajny;

szkoda, że tak wcześnie
umarł.

— Ma pan słuszność.

Mój drugi mąż mówi mi
ciągle to samo.

znaje się do kradzieży księdza, my ze Smorgoń. 220753:

 

Wydawca: ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI. Drukarnia „Dziennika Wileńskiego* ul. Mostowa i. Redaktor odpowiedzialny: KAZIMIERZ HAŁABURDA,
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