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BRASEAW-—-Ksieg. T-wa „Lot“,
DUKSZTY—ul. Gen. Berbeckiego W. Surwiłło.
GŁĘBOKIE—uł. Zamkowa, W. Włodzimierow
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ul. Ad. Mickiewicza

4, otwarta od 9 do 3, Telefony:

*RENUMERATA

miesięczna z odniesieniem do domu lub z przesyłką pocztowa
zagranicę 7 zł. Konto czekowe w PKO. Nr 80259.
W sprzedąży detalicznej cena pojedyńczego N-ru 20 groszy.

228, dru garai

pocztowa

uisz czana ryczałtem,

WILEJKA POW.—ul. Mickiewicza 24.
WARŠZAWA--T-wo Ksieg. Kol. „Ruch“. |

B. Gołembiowskiego.

WOŁKOWYSK—Kiosk

10 groszy.

Za tekstem

30 gr.

2-ej i 3-ei

na stronie

jednoszpałtowy

Wiersz milimetrowy

OGŁOSZEŃ:
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(

9.

POW.—Rynek

ŚWIĘCIANY

Ratuszowa I

NIEŚWIEŻ—ul.

262

„Ruch“.

T-wa

STOLKPCE--Ksieg.

KLECK—Sklep „Jedność.
LiDA—ul. Suwalska 13.
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Rokowania © Kownie nie duły rezultatów
KOWNO. mV PAT

ię au Ostainie formalności przed ы
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ostatnie posiedzenie litewsko-polskiej komisji do
spraw bezpieczeństwa i odszkodowań.

Jak się korespondent

Krenika reklamowa łub nadesłane 40 gr. W n-rach świątecznych oraz Z prowincji o 25 proc. drożej. Zagraniczne ©

kazać,

że Litwa

2

orozumienia z

cela szła

lat sd

Polską i że

e

polskiej

ponieważ

dążył

on

do

utrwalenia

sporny

cha-

Można

Żale

>

Woldemarasa

za

na zjeździe

>

faufininków.

KOWNO, 7.7 PAT. Na zjeździe partji tautininków dłuższe

przemó-

wienie wygłosił Woldemaras, jeszcze raz powtarzając
swoje
uroszczenia
terytorjalne i twierdząc, że Litwa nie uporządkuje swych spraw
terytorjalnych dopóki nie odzyska Wilna.
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od Polski
Woldemaras podniósł łączność polityki Francji
z polityką Polski,
pozwalając sobie na imputowanie Francuzom projektu przyznania
Polsce
Kłajpedy wzamian za zwrócenie Niemcom korytarza.
Woldemaras wyraził żal do rządu polskiego, ponieważ ten „występije w sprawie Wilna z imieniem Litwy na ustach".
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zdrowia Steiana Radicza poprawił
się tak dalece, że za dwa lub trzy dni Radicz opuści szpital i wyjedzie do
Zagrzebia. „Politika" donosi z Zagrzebia, że w
całej Chorwacji czynione
są przygotowania celem aliroczystego powitania Stefana Radicza.

uchwalił na wczorajszem publicznem zebraniu przyjąć do
unji gdańskie
stowarzyszenie przyjaciół Ligi Narodów oraz dwa inne
stowarzyszenia, a
mianowicie niemieckie towarzystwo przyjaciół Ligi Narodów. w Jugosławii
i pólskie towarzystwo przyjaciół Ligi Narodów w Niemczech,

była

powątpiewać,

skoro wojny

jesi

wskazane.

sen-

tymektu. Istnieje bardzo wielu Piłsud- kolwiek konjunkturze
czyków— socjalistów,

uВО człowieka
е

z o- go pułk. Kubilis i inni przedstawiciele wyższych władz wojskowych w Kownie.

BREBBE

pn

delegacji

BIAŁOGROÓD, 7. VIŁ PAT. Podczas gdy partje chorwackie stoją niezmiennie na stanowisku,
że parlament
obecny
musi być rozwiązany, to
dotychczasowe stronnictwa rządowe upierają się przy tem, że wybory
w

Oficerowie

A

przewodniczący

agenprzy-

Przesilenie rządowe w Jugosławii.
Możliwość utworzenia rządu częściowego.

prace.

Э*

tygodnia

wych z Polską dr. Hermes ma się udać do Warszawy,
nowo rokowania z min. Twardowskim.

tery-

wyłączone zostały z zakresu obecnych

Minister

stosunek

Piłsudskiego.

wyraźnie

usprawiedliwiał

posunięć Mar- państwa

„Danziger Nachfrichien" o wywiadzie Marszałka

Narodów

nadałem ja się będę

szałke. Piłsudczyk—to

posiedzeniu

rakter tego terytorjum i obowiązują- ma co w najbliższym czasie oczekiwać nieprzewidzianych
zmian w polityce
cego oba kraje do pokojowego
za- rządu polskiego.
łatwienia istniejących między
niemi
_ sporów.
|
Wobec tego, że strona polska nie
| uznała za możliwe przyjęcie tego projektu, Balutis oświadczył,
że komisji
GDANSK. 7.VII. PAT. Komentując udzielony przez Marszałka
Piłpolsko-litewskiej
nie
pozostaje
nic sudskiego
przedstawicielom
prasy wywiad, warszawski
korespondent
innego, jak zredagować raport, stwier- „Danziger Nachtrichten* zauważa, że Marszałek
Piłsudski, ogłaszając tem.
dzający niemożność dojścia do poro- wywiad, miał na oku pewne określone cele,
_ zumienia.
Marszałek pragnie przedewszystkiem
zmiany konstytucji w kierunku
Następnie zabrał głos przewodni- prezydencjalnym, zrównania Senatu z Sejmem w dziedzinie
przystugujączący delegacji polskiej p. Hotowko, cych im praw. Dla takiej zmiany Konstytucjj w obecnym sejmie nie znajktóry zaznaczył, że dyskusja nad tem, dzie się większości, to też Marszałek zamierzał swemi słowami nastraszyć
,
która ze stron okazała więcej dobrej Sejm zapowiedzią co go czeka, jeżeli nie uchwali zmiany Konstytucji.
_ woli i chęci do porozumienia, wykracza po za zakres
kompetencyj
ko„ misji i że na ten temat
nie będzie
polemizował
z p. przewodniczącym
delegacji litewskiej.
BERLIN, 7 Vli. PAT.
„Vorwarts“ potwierdza wczorajsze doniesienie
|
P. Hołówko ograniczył
się tylko
Rzeszy
z początkiem
przyszłego
tygodnia
do zwrócenia
uwagi,
że Rada Ligi „Vossische Ztg“, že gabinet
|

który

obecnych politycznych

7 - 7. Pat. W dniu dzisiejszym po

Gpinja lifewska © zmianach w naszym

stwierdzającego

tytuł,

S gos
z tego» _ WARSZAWA, 7.VII Pat.

poisko-fi-

KOWNG,

istniejącego status quo.
WA
ATA DKV
GT STT NS
IDA
VE DIT
Delegacja litewska, wywodził
Balutis, działając w myśl intencyj Rady
Ligi Narodów, która
zdaniem
przeKOWNO, 7—7. Pat. Pėlurzedowa „Lietuvos Aidas“, pisząc o zmiawodniczącego Balutisa
w rezolucji nach w rządzie polskim, stwierdza, że skład nowego rządu polskiego
nieswojej rzekomo wyraźnie podkreśliła wiele różni się od poprzedniego i nieoznacza zmiany
ani w
polityce wesporny charakter sprawy
wileńskiej, wnętrznej ani zagranicznej Polski.”
przedłożyła stronie
polskiej
projekt
Prof. Bartel został powołany na stanowisko szeia rządu
na życzenie
traktatu,

Właściwie

ków

tewskiej komisji do spraw bezpieczeństwa i odszkodowań przewodniczącemu delegacji polskiej Hołówce złożył wizytę wiceprezes
delegacji
litewskiej Jonanis, zapraszając go w imieniu prezydjum delegacji litewskiej na
Śniadanie które dełegacja litewska wydaje w dniu
jutrzejszym
na cześć
prezydjum delegacji polskiej.

na kompromis jaknajdalej

delegacja litewska zajmowała podczas
konierencyj w Brukseli,
Kopenhadze
i Lugano, lecz że usiłowania
strony
litewskiej
pozostały bezowocne, nie
znajdując żadnego odgłosu ze strony
polskiej.
Dopiero w ostatnich czasach Pol5Ка uczyniła pewne
konkretne kroki
w kierunku
porozumienia
z Litwą,
proponując
jej zawarcie
paktu
o
nieagresji, który wszakże okazał się
dla Litwy niemożliwym do przyjęcia,

odjazdem telegacji

Piłsudczy

ZAZWBDWO

że nie potrafiłem
wywołać
wojny o skarbu Gabryel Czechowicz wyjechał
kuracyjny
gdy dla mego W dniu 7 b. m. na urlop
kilka lat wcześniej,

w

PODoty, czego НОО | luneta! jakie
do.
wodem miało być stanowisko,

Zadužo

20 gr

Ogłoszenia cyfrowe i tąbelowe o 25 proc. drożej. Za dostarczenie numeru dowodowego

50 proc. drożej.

temu artykułowi, jest nieścisły. Piłsudbyć i nie popierać
można
czykiem

Polskięj Agen-

cji Telegraficznej dowiaduje, przebieg
tego posiedzenia był następujący:
Na wstępie przewodniczący
delegacji litewskiej Bałutis złożył obszerną deklarację, w której usiłował wy-

|

| POSTAWY—J. Wojtkiewicz—Rynek.

IDEA

1

:
№

„ Opiaia

N.ŚWIĘCIANY—ui. Wileńska 28.
OSZMIANA—Spółdz. Księg. Nauczyc. PIŃSK—Książnica Polska St. Bednarski.

Ossoling.

TWIENIEC-—-A,

redakcji 243, administracji

4 zł.

NOWOGRÓDEK—Kiosk

|
|

Smarzyński.

fORODZIEJ—K.

St. Michalskiego.

|

GRÓDNO—Księg. T-wa „Ruch”.

WILRO, Niedziela 6 lipca 1828 r.
Redakcja

Szeptyckiego A. Łaszuk

BARANROWICZE—ul.

pac

prasy polskiej.
wczoraj

w

lzbie

a

ka,

jako

W. dale,

portu

A

łow zwiódł Woay

2tranzytowego

1 wywozu.
p=

„Bogomo-

glinę lub Deputowanych na interpelację, zgło- cznie okrętowe zaa wpęszycą ma
i zwolennicy SZoną przez posłów, min. Tardieu woleniem,
że rokowania między
Marszałka okazali tu zamało entu. ZApeWDił,
że kais, przeprowadzone przedstawicielami
handlowymi sowiecgdańskiemi
stoczni
a
Unji
kiej
wyjašni
celem
katasio
apaug
nia
zamało
jakJA i przeciwn
zjazmu,
ami
ai
a
icy
:
y zamałO nia przyczyn katastro
oporu.

Najgorszy

jest

opór

swe

pamiętniki

ciał _ W odpowiedzi na

fy.

zapytanie

ko-

przybierają

zadawalaj

Borinias A

sa b GŁ

A

2

miękkich. Socjaliści wobec wywiadu respondenta PAT deputowani Odpo- rokowania te w
Mere
Marszałka okazali opór ciał miękkich. Wiedzieli, że rodziny Polaków ofiar doprowadzą do pdmóślnóżo Radsažinėsie
Conrad von Hótzendorff, strategik NA
korzystać vadą narówni oraz że zainteresowane
czynniki

austrjacki,

zaczyna

Bskcóh,

miedzy

gdańskie

ae

Hf

„zwykle się ludzie usprawiedliwiają nej przez lzbę zapomogi.
z tego, że nie byli sprawcami wojny,

|

a

znajdą odpowiedni

PE
As
zamówieniach. © O

sposób

kredytowych
NA

:

=

ECHA KRAJOWE
Wypadzk na manewrach
NOWOGRÓDEK,
czasie

ćwiczeń

7.VII, (Tel.

artylerii

wł.)

W

niu w Lesznie pod

w

ostrem

strzelą-

Baranowiczami wybuchł

pocisk,

działo.

Ciężko

rannych

rozrywając

STOKHOLM,

wsi Tartaki zapalnik armatni, którym zaczęli manipulować. Zapalnik wybachł, zabii raniąc

Świnia zagryzia dziecka.
7.VII, (Tel. wł.). We

NOWOGRODEK,

wsi Marjanowo
pow.
lidzkiego w jednym
z domów pozostawione bez opieki Ż letnie

dziecko poniosło straszną śmierć.

BARANOWICZE.
—

Zakończenie
roku szkolnego w Niższej Technicznej szkole. Istniejąca od 4-ch lat
Niższa Szkoła Techniczna typu drogowo-budowlanego w roku bieżącym obchodzoiła uro
czyste zakończenie roku szkolnego z okazji
wypuszczenia pierwszych absolwentów.
Na
kurs III (ostatni) w roku ubiegłym promowa
no 25 uczni, z których w dniu 15 czerwca
nie dopuszczono do egzaminów na podstawie wyników rocznych trzech. W ten sposób przystąpiło do egzaminów 22, z których
3 następnie odpadło przy egzaminach i zło-

żyło egzamin

19.

Na dzień 2 lipca urządzono w sali rekreacyjnej wystawę prac uczni, rysunków, modeli i t. p., a także prowizoryczny ołtarz w
jednej z sal. Cała sala ubrana w zieleń. Punktualnie o 9-ej ks. Bohusz (prefekt szkolny)
rozpoczął nabożeństwo przy
udziale całej
Rady Pedagogicznej i zaproszonych
gości
po mszy i krótkim ale treściwem kazaniu, wy
głoszonem przez Ks. Bohusza,
cała
Rada
Pedagogiczna przeszła do sali rekreacyjnej,

tuż zebrali się absolwenci.

Kierownik szkoły

inż. Layman przemówił do absołwentów prawdziwie po ojcowsku, radząc im, jak mają
zachowywać się w przyszłości, by nie splamić imię dobrego obywatela - polaka i honoru szkoły, następnie, wywołując
każdego
według wykazu
alfabetycznego,
wydawał
świadectwa.
Następnie przemawiali
nauczyciele
pp.
Głąbik, inż. żołądkowski,
prezes
Komitetu
Rodzicielskiego p. Sapieha, który w gorących
słowach dziękował kierownikowi szkoły za
prawdziwą opiekę
i dobrą naukę, a wresz-

cie tak się rozczulił, iż łzy pokazały się w o-

czach i nie mógł dalej przemawiać. Chwila
ta była nader rzewna, a wielu z pośród obec
nych nie mogli utrzymać się od łez. Następnie wystąpił prymus szkoły Stanisław Dołżyński, który scharakteryzował pracę nauczycieli szkoły do innych szkoł i dziękował
najprzód, Kierownikowi Szkoły
p. inż. Laymanowi i całemu personelowi
nauczycielskiemu, zaznaczając przytem, iż z jednej stro
ny rad, iż zakończył szkołę, a z drugiejstrony żałuje, tak troskliwej opieki nie znalazł

w żadnej szkole. Po przemówieniach

na pa-

miątkę zrobiono 2 fotografje, najprzód absol
wenci z całym personelem
i następnie ze
swym czteroletnim
wychowawcą
p. Głą-

bikiem.
Wieczorem

w sałi

Ogniska

Kolejowego

odbyła się zabawa, na której
młodzież pó
trudnych i żmudnych
egzaminach
bawiła
się wesoło przy dzwiękach orkiestry 78 p. pie
choty, którą zawdzięczając
uprzejmości p.
pułkownika Sokół-Szahina: uzyskano bezpłat-

nie.

Zaznaczyć wypadą, iż zawdzięczając Kierownikowi Skoły p. inż. Laymanowi szkoła
będąc na samowystarczalności rozwinęła się
bardzo dobrze, a o tym kogo szkoła wypuszcza, świadczyła wystawa.
Tej tak potrzebnej
placówce tu na Kresach życzymy
powodzenia z całego serca.
— Otwarcie
kursów
przeciwgazowych.
W dniu 2 lipca nastąpiło uroczyste otwarcie
kursów przeciwgazowych urządzonych przez
Wojewódzki Komitet LOPP w salach szkoły
technicznej. O god. 11-ej zebrali się kursanci
do których przemówił zastępca dowódcy dywizji pułkownik Dzierżykraj-Stakowski nadmieniajec o ważności kursów, następnie prezes Komitetu LOPP p. inż. Layman powiedział w krótkości o rozwoju lotnictwa za ostatni czas i potrzebne szkolenia ludności,
wobec blizkości granicy. wreszcie przema-

wiał

Kierownik

kursów

p. major

Strzelecki,

w końcu zaznaczył, iż uważa kursa za otwarte.
Uroczysta część została zakończona i major Strzelecki pozostał urządzić kursantów z
noclegiem i wyżywieniem,
które kursanci
otrzymują bezpłatnie od wojska.
Na kursa zgłosiło się 18 kursantów od Ko
niitetów Powiatowych LOPP.
Kurs potrwa ł0 dni.

—Samobójstwo.

Urzędnik pocztowy

Ale-

ksander Bułhak popełnił samobójstwo przez
powieszenie się. Znaleziono już tylko trupa.
W pozostawionym liście do swego kolegi denat pisze, iż popełnia samobójstwo, gdyż boi
się, iż z pensji nie podoła pokryć swych długów.
SŁONIM.

— Zakończenie roku szkolnego. 28 czerwca odbyła się uroczystość zakończenia roky szkołnego w Średniej Państw. Szkole Rol-

BESARZOWA ELŻBIETA

Bryłkę.

ciężko

„„Zwiezda*

wiadomości

o

prowadzonych

7.VII. PAT.

szczegółach

dalszych

Dotychczas

akcji

nie Otrzymano

ratunkowej

poszukiwaniach.

kierownika ekspedycji szwedzkiej

oraz krótka

oraz

o

Lindbergo-

wielkie znaczenie.

wręczeniem dyplomów przemawiał
do wychowanków szkoły p. dyrektor Kosto i prezes Rady Opiekuńczej hr. Czapski. Większa
część wychowanków obecnie odbywać będzie służdę wojskową.

Od dnia 1 lipca br. szkoła w Żyrowicach

przeszła pod zarząd Ministerstwa Rolnictwa.
28 czerwca odbyło ię w Słonimie uroczy
stezakończenie roku szkolnego w męskim Seminarjum Nauczycielskiem. Większość maturzystów ma odbyć służbę wojskową.
29 czerwca miało miejsce poświęcenie w
Grybowie pod Słonimem Szkoły
Rolniczej
(niższej(. Po poświęceniu przemawiali skła
dając nowiopowstałej ważnej kulturalnej placówce życzenia. Starosta Słonimski p. Wł.
Henszel, w imieniu Tow. Roln. Związku Ziemian hr. Czapski i ks. Kapelan Aleksandro-

wicz.

Główna akcja w ręku ekspedycji szwedzkiej.
OSLO, 7. VII. Najwyższy udział w poszukiwaniach rozbitków „Italji“ biorą lotnicy szwedzcy, którym, jak wiadomo, udało
się nawiązać

Doceniając znaczenie powiększenia biblioteki szkolnej choćby o jedną odpowiednią
ksi
ę, zarząd szkoły powszechnej Im. Ad.
Mickiewicza w Mejszagole z uznaniem dla
Wydziału Sejmiku pow. Wil.-Trockiego skła
da gorące podziękowanie panu Naczelnikowi
Wydziału Orlickiemu oraz wszystkim
tym,
co się przyczynili do przyznania 136 zł. na
zakup niezbędnych książek
dla
biblioteki
szkol. Mejszagolskiej.
Z szacunkiem Kierowniczka szkoły.

z rozbitkami

i zaopatrzyć

w

żywność grupę

odegrał lotnik szwedzki Lundberg,

który podczas lądowania na krze lodowej, na której żyją
kowie, uszkodził swój aparat i od kilku dni dzielił losy

rozbitrozbit-

ratów,

aniżeli

ków.

Lundberg
które

drogą radjową

mogą

© wiele

zażądał przysłania

lekkich

łatwiej

krze,

lądować

ciężkie płatowce, które lądując na miękkim
na poważne

uszkodzenia.

Za radą

lądować w nocy.
Wczoraj

PODZIĘKOWANIE.

kontakt

Higlioriego.
Dużą rolę w tej pomocy

przybyły

na

na

lodzie,

Lundberga

narażone

samoloty

będzie

prawdopodobnie

są

jeden

rzupro-

Pomnik Marszałka Focha.

CASSEL. 7.VII. PAT. W obecnoš- Kcha wykrycia ferorystycznej orgamizacji ukraińskiej.
władz
cywilnychi
druga konferencja przedstawicieli Związku ci przedstawicieli
wojskowych
oraz
_
zaprzyjaźnionych
Kółek Rolniczych i Towarzystwa RolniZe Lwowa donoszą: Dotychczasoczego, która zajęła się omówieniem głów- armij sprzymierzonych
odbyło się tu
we śledztwo w sprawie
napadu
na
nych wytycznych statutu przyszłej zespolo- odsłonięcie
pomnika
Marszałka Fopocztę ustaliło ponad wszelką wątplinej organizącji rolniczej, która obejmie teren całego województwa. Na konferencji cha.
wość, że sprawcami
są
członkowie
Marszałka
Pomnik
przedstawia
tej byli obecni
naczelnik
wydz.
rolterorystycznej Ukraińskiej Organizacji
nictwa Urzędu Wojewódzkiego Bokun, zaś Focha na koniu.
Wojskowej.
z ramienia organizacyj
rvlniczych
Malski,
Prezes rady
ministrów
Poincare
Sprawcy działali jednak
prawdojeleński, Brochocki, Bereśniewicz
i poseł wygłosił
przemówienie,
w
którem

podstawowe

jednostki.

(PLUS TIENTOS

Władzą organizacyj powiatowych będzie
walne

zebranie

i zarząd.

Walne zebranie składać

delegatów

zrzeszonych

się

będzie

organizacyj

z

podsta-

wowych po dwu z każdej i z delegatów
zarządu organizacyj
powiatowych
oraz
przedstawicieli sekcyj po 4 od każdej.
Przy organizacjach powiatowych powstaną sekcje fachowe
na podstawie spe-

SEO

Protest emigracji rosyjskiej.
Otrzymaliśmy następujące pismo:
Depesze przyniosły wiadomość 0 mającym się odbyć krwawym
akcie dokonanym nad 11 rosyjskiemi inżynierangi; któ-

rzy padli ofiarą prowokacji

GPU.,

leżnego

od dyrektyw

partji komunistycznej,

postawił „k stienkie" 11 Rosjan.

zacji powiatowej wybierać będzie na przeciąg roku delegatów do rady wojewódzkiej,

Cały świąt kulturalny,

ścią o nowych kaźniach

w której skład wchodzą pozatem
przewodniczący wojewódzkich wydziałów,
względnie sekcyj oraz przedstawiciele
ministerstwa Rolnictwa, Ministerstwa
Reform Rolnych, +aństwowego Banku Rolnego, ZwiąBE Rewizyjnego i samorządu
wojewódz-

|

;

wstrząśnięty wie-

w. SSSR., winien

wyrazić jaknajbardziej energiczny protest.
W imieniu emigracji
rosyjskiej w Wilnie wyrażam gorący proces
z okazji noych morderstw.

A

;

Michał

na własną

rękę

sumienne

punkt

mówi

o opłatach

trzydzieści

lat

temu,

žoną
chorą
umystowo,
emerytury
nie otrzymuje, prosi przeto o ofiarę

miłosiernych

przyjmuje Adm.
powstafca“.
LAN

wyższa opłata może sianowić 700 zł. Spranazwy

organizacji,

siedziby

i

LIPIEC.

Konto

Żaden

posąg,

największego

nie wywarł na mnie

tak

mistrza,

głębokiego

w wrażenia, jak ta martwa postać...

{

panikę

w

Loewensteina

powstały

tysiące płotek,

dociekań

i hypotez.

leciał wła-

datki

dla

nie wrócił.

i

„syna

į

TREK NRRTKI WORĘZA STORA

Perimuftera

sam

KZYDKA

Ulframaryna

Z jest bezwzględnie najlepszą i naj« wydatniejszą farbą do bieliznyi ce
® 16\ malarskich. Odznaczona na wy
stawach
w Brukseli i Medjolanie
złotemi medalami
Biura Fabryki Ch. Perlmuttera,
Lwów, Słoneczna m0.

do nabycia.

Według

CEBA

PRYSZCZE. WAGLY

NIEMIŁY
GINA

PRZY

ZAPACH

DOTU

UŻYWANIU

DŁYNU

WESTA

OO NABYCIA WSZĘDZIE

PARFUMERIE

DORIENT

WARSZ AWŁ

wAanECKA

wiadomo-

aresztowano

otworzyć

całą

załogę.

wiadomości
Loew żaden
sposób

drzwi

podczas

lotu

aparatu, które z trudnością zaledwie
podczas specjalnej
próby: otworzyć
mogło dwuch ludzi. Wobec tego przypuszczenie morderstwa nabiera więcej
cech prawdopodobieństwa. W ostatniej
jednak chwili powstała nowa hypoteza: oto Loewenstein żyje i jedynie
dla jakichś tajemniczych celów spekulacyjnych rozpuścił pogłoskę o swojej Śmierci...
с

RANO, WIECZOREM,
DO BALU, PO ZAWODACH SPORTOWYCH
DO SILNEM ZMĘCZENIU.
SDOCENIU
NALEZY
KAZDEMU DBAJĄCEMU O ZDROWIE PAMIETAĆ OTYM
NIĘ MAJĄCYM KOWNEGO, ZNAKOMITYM SAODKU

"
=
"
«
=
=
"
=

innych

Ści aparat walczył z burzą, Huk motoru był tak wielki, że o jakimkolwiek
dyktowaniu mowy
być nie mogło.
Loewenstein cierpiał bardzo na rozstrój
nerwowy, którego nabawił się podczas
słynnego
zachloroformowania
przez bandytów, którzy go w r. 1926
napadli w willi w Biarritz. Chorował
"też na morską chorobę. Wyszedł do
innego przedziału, a tam
otworzył
zamiast drzwi wewnętrzne — zewnętrzne. Jednocześnie jednak
powstała
hypoteza
zabójstwa, a zaczem i samobójstwa, gdyż jakoby Loewenstein.
cierpiał na neurastenję.
Na
wszelki
wypadek po opuszczeniu
aparatu w
Według ostatnich
wenstein nie mógł

9

Roczne Kursu Fimdlooe © Ojlnie,

Czekowe

Słowa

powyžszych Kursėw,

egzystujących od

r. 1919,

a
=

zawia-

damia, iż zapisy na Kursa
na rok
bieżący
przyjmuje
sekretarjat
Kursów w godz. 5-T pp. w lokalu
Szkoły
Pisania na Maszynach
przy ul. Mickiewicza 22 m. 5.
Wykłady rozpoczną się we wrześniu w godz. od 6—9 wiecz.

Sz. Sz. Abonentów o
przedpłaty za m-c
wnoszenie

żda z wymienionych wyżej organizacyj rolniczych wyznaczy związek kółek rolniczych
i towarzystwo rolnicze, które na
podstawie
powyższych
zasad
opracują
statut
przyszłej organizacji, który
na tem zebraniu zostanie ostatecznie uzgodniony.

wielką

przypuśzczeń,

Dunkierce

naszych

łaskawe

wywołała

Było tak: Loewenstein

pełnienie obowiązków.

Jakowlew.

Prosimy

Łaskawe

„Słowa*

BRETT GOES

OD ADMINISTRACJI.

sić będą ponad lo ha po 10 yr. od každego następnego ha użytku,
przyczem
najwy, dotyczące

ludzi.

Zarząd

kowskich, które oprócz podstawowej dla
wszystkich 2 zł. rocznie, dodatkowo wyno-

Śmierć

Sobolewski znajduje się w bardzo
ciężkich materjalnych warunkach, z

człon-

delegatów i t. d. nie zostały
uzgodnione
i odłożono je do następnej
konferencji,
która odbędzie się w dniu 3 sierpnia. Ka-

i personelu kino „Proletary“

snym aeroplanem,
których
posiada
Oto jak wygląda kulturalna praca kin kilka; przy nim znajdowały się
dwie
i „kulturtragerow* w Mińsku pod panowa- jego stenotypistki, które go nigdy nie
niem bolszewików jedynie ze słów urzęsekretarz,
kamerdyner,
dowej komunistycznej prasy.
Wyobraźmy opuszczały,
sobie, jak wygląda to życie zbliska w peł- oraz naturalnie pilot. Według jednych
ni faktów, przez filtr sowieckiej cenzury relacyj gazetowych
Loewenstein, któnieprzepuszczonych.
D.
ry nie lubił nigdy tracić czasu
na
darmo, dyktować miał stenotypistkom
jakieś listy i niespodziewanie wyszedł
ERIETKG ETRZEG @ЕН ОНИ
DSA IEEE URI
już
Syn powstańca 1863 r. Kazimierz | do przedziału tualetowego, skąd

iego.

Dalszy

wiek.

Loewenstein, syn
biednego
emigranta, dzięki genjalnym zdolnościom
spekulacyjnym dorobił się w grze na*
giełdzie
bajecznego
wprost
majątgarnęli cenne instrumenty.
„ „Drugi skandal miał miejscce w šrodo- ku,
któremu dorównać może kilka
wisku dziennikarzy.
zaledwie
majętności
miljonerów
W tym samym numerze „Zwiezda“,rzuamerykańskich.
Niedawno
bogacz
ca pod adresem dwóch
innych sowieckich
proponował
Francji
i Belgii
gazet: organu białoruskich komsomolców ten
„Czerwona zmiena* i „Raboczy* — oskar- pożyczkę,
coś około
30 miljonów
żenie, iż one tuszują kryminalne
sztuczki funtów
szterlingów.
Jego
obecnie

W wyniku przeprowadzonej inwigicjj
powstałego
w
dniu 9 czerwca
r.b. ukraińskiego komitetu robotniczego niesienia pomocy głodnym policja
wczoraj nakazała likwidację komitetu.

Wszędzie

oryginal-

ty chyba domyślić się nie trudno,
są to
bowiem zrabowane u „burżujów*
rzeczy i
cóż dziwnego, iż ministrowie sowieccy, hołdując dewizie „grab nagrablennoje“,
przy-

i korzyść—

Program

obejmuje

następujące

BUCHALTERJA:

P.K.O.

Nr 80259.

(

)

przedmioty:

Ogėlno Handlowa
Bankowa

). Przemysłowa.

Szuka

samotności

i piękna

lubi namiętnie jazdę

przyrody;

strjackiej, przesuwa się
czerni, przepiękna, blada

milcząca,
kobieta:

w
ce-

nieustraszoność

konno, w której ry w

okaże

Budapeszcie,

podczas

chole-

zwiedzając

pilnie

baraki i szpitale. Śmierć? Myśl o Śmierci

nie

opuszcza

jej

nigdy.

„Myśl

o Śmierci -- powiada sama
to ów
ogrodnik, co z duszy wyplenia nam
zielska i kąkole. Tylko ogrodnik ów
lubi pracować w samotności;
natrętni widzowie, zazierający przez
parPrzeto
kan ogrodu, nienawistni mu.
też zasłaniam
się pilnie
parasolką,
aby ogrodnik ów "mógł spokojnie w
duszy.«mej pracować".
%

Buduje wreszcie dla
dencję, słynny Achilejon
Styl grecki; perystyle
i

siebie

rezy-

na Korfu.
kolumnady;

tarasy i fontanny; marmury,
grupy centaurów i trytenów;

posągi,
dookoła

park przecudny, cały w plantacjach
przepysznych róż; wewnątrz
pałacu
heban inkrustowany
złotem,
jedwabne materje, czarne marmury,
pom-

pejańskie

malowidła

i obrazy,

na tle

przepysznych

marca

drzew

mała grecka Świątynia, a pod jej kopułą popiersie ukochanego
cesarzowej poety:
Henryka
Heine.
Wśród
zabudowań pałacowych najwybitniejsza: stajnia mieszcząca w sobie
50
koni. Koszta wzniesienia
Achilejonu
wyniosły 40 miljonów guldenów. Czy
osiadła tam na stałe cesarzowa
Elżbieta? Bynajmniej. Przęmieszkała na
Koriu ogółem może z kilka miesięcy,
ostatni raz przebywając tdm od po-

do

Ыa
a
m
a

а

połowy

£
s
8

kwietnia 1896

roku. | —zamierzała rezydencję swoją
grecką darować córce arcyksiężniczce
SalMarji Walerji żonie arcyksięcia
watora. Arcyksiężniczka Marja Walerja wymówiła się od prezentu. Tedy
postanowiono Achilejon sprzedać. Kupił go, jak wiadomo, cesarz Wilhelm...

Niedawno

wpadł

mi w

rękę,

w

któ-

rymś z wiedeńskich dzienników, opis
wyspy Korfu,
skreślony
przez teDostojny emiraźniejszego turystę...
grant z Doorn nie może sobie pozwozbytswej
jić na „podtrzymywanie*
kownej rezydencji... na greckich
wo-.
dach. Achilejon chyli się ku zupełnemu
upadkowi. Pałac opuszczony...
park odziczały...
Ludzie
miejscowi
wspominają ze łzami w oczach czasy
„cesarskie...

Zmierzch. Ruina.
Porzuciła cesarzowa Elżbieta Achi'ejon dla Lainzu (na północy Wiedów wydał się jej najnia). Zamek

bron- znośniejszem

zy i kryształy przepełniające 128 komnat. U wybrzeża
przed
pałacen:
„własny** port i. własna latarnia morska. Również nad samem lazurowem
morzem,

łowy

8

5
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życiowych, na tle dziejów burzliwych
i też pełnych katastrof monarchji Au-

s

£
a

Arytmetyka Handlowa,
Korespondencja i Biurowość, Nauka o
Handlu,
Stenograija,
Nauka
Pisania
na Maszynach
oraz języki:
Angielski, Francuski i Niemiecki.
2808-0

jest skończoną mistrzynią, oraz
Samotne, w towarzystwie
damy
jakiej
Dotknął ją Fatalizm palcem swym
Genewie...
na Quai des Alpes niedadworu i przewodnika wycieczki w gósarzowa.
leko ujścia Rodanu do jeziora... na i powalił. Zaco? Poco?
tem
milsze;
Ekstrawagancje króla Bawarskiego ry, im niedostępniejsze.
Wittelsbachów krew
z Habsburcesarzowa Elżbietę śpieszącą pieszo w
towarzystwie
jednej
z pań
swego gów krwią zmieszana!... Czyliż trzeba były głośne na Świat cały; cesarzowa lubi spacery po wybrzeżach morskich
Węzeł
gor- Elżbieta unikała wszelkiego rozgłosu. oraz parków wielkie puste aleje. Podworu na
przystań, aby wrócić ma- tragiczniejszego spłotu?
przy:
dyjski
nieszczęść
i
katastrof.
|
oto Ale to właśnie stronienie jej od šwia- dróżuje zawsze incognito pod
1ącym
właśnie
odejść statkiem
do
nazwiskiem
hrabiny
Hoheta, od
ludzi,
uderzało
wyobraźnię, branem
jedna tej
„siły fatalnej“
Territet, a stamtąd do Caux gdzie ce-' jeszcze
Biła w nembs, jedynie dlatego, aby wolną być
zwracało powszechną uwagę.
sarzowa Od dłuższego czasu przeby- ofiara.
oczy
nieobecność
jej
na
—
гесер- od wszelkich etykietalnych honorówi
wała
nad
Lemanem — rzuciło się
I
cjach
i uroczystościach
dworskich; recepcyj. W Algierze zamieszkuje willę
bydlę w ludzkiem ciele, niewarte
nana
sposób
najzupełniej
Świat
nie
mógł
pogodzić
się urządzoną
Trzydzieści lat...
zwy: nawet anarchisty,:i ostrym, cienwschodni;
w
irlandzkim
Summerhill
z
myślą,
że
cesarzowa,
jak
zwykła
A
wspomnienia,
co
się
wówczas
kim. pilnikiem,: pchnęło, jak sztyletem,
na
dziś śmiertelniczka, może miećupodobanie czas cały spędza na polowaniach
w lewą pierś bezbronną,
nikomu nic cisnęły do głowyi pod pióro,
w samotności i wędrówkach nieskoń- lisa, budzącw najświetniejszych sportsnie winną kobietę, przeciwnie jedną z jeszcze tak Świeże!
niż menach podziw dla znakomitej, szaSiostra cesarzowej Elżbiety księż- czonych, że milsze jej być mogą
najszlachetniejszych, najidealniejszych,
Burgu,
lasy szkockie lub lenie śmiałej jazdy swojej; w Gódóld'Alengon
ginie w płomieniach, komnaty
jakie kiedy przeszły: przez najtragicz- na
brat król bawarski tonie samobójczo wybrzeża wysp greckich. [ podrażnio- Ió, rezydencji jej węgierskiej, dwór
niejszągehennę życia.
Pilpik. Lucceni'ego <= spreparowa- w_Starhemberskiem jeziorze, szwagier, ny, zaciekawiony Świat, wodził oczy- wcale prawie nie widuje cesarzowej,
znają
dobrze
monarszą
postacią w czerni, natomiast
na . przezeń:
„ad hoc:
hartowna cesarz Maksymiljan,rozstrzelany w da- ma za milczącą
któpo razu
to pod amazonkę cyganie puszty, przy
stronie,
a żona
jego ukazującą się raz
sztabka. stalowa. kanciasta — sięgnął lekiej, obcej
rych
ogniskach
przybywa
często
zakolumnadą
marmurowego
tarasu
tknięta
od
zmartwień
i
boleści
nieuleaż-w „sercei. przebił „je.: Cesarzowa
na Koriu, to gdzieś siąść Elżbieta Austrjacka, urokiem
poczuła
„tylko. uderzenie.: « Raniona czałlnem pomieszaniem zmysłów, stra- „Achilejonu“
nawpół
rozwałonego
szko- osobistym i miłosierną dobrocią nieśmiertelnie, -« mogła
"jeszcze
dojść! sznem widmem snuje się po komna- wśród
przebraną przywiązując "do siebie te
ckiego
zamku,
to
na.
Ścieżce
jakiejś
tach
zamkowych
przez
długich
szereg
szybko do przystąni i; wejść 'na<spoe!
dusze nawpółdzikie. W Bretanji, w pokarkołomnej
dzikich
Alp.
«
lat;
inny
szwagier,
hrabia
Trani,
końkład statku „„Genóve”..
fam:-isję dowynajmuCo gnało z miejsca na miejsce tę bliżu przylądka Finisterre
wotzy życie Śmiercią samobójczą; arcypiero. zachwiała. | poczuła bół;«
je
nawpółrozwalony
zamek,
zabrania
kobietę?
Od
czego
uciekała?
Za
czem
sksiąże
Jan
wyrzeka
się
wszelkich
W. chwil kilka”potem nie żyła.
go
restaurować
i,
samotna,
zamieszkugoniła?
praw
swoich
i
przywilejów,
przybiera
Zwłoki « cesarzowej « austrjackiej>
Bywało, zerwie się nagle „z Wie- je przez czas długi te romantyczne
przeniesiono do najbliższego
hotelu; 'qażwisko Jana Orta i przepada gdzieś
Wślad
za tem
płynie na
na wyspy zwaliska.
do
„Hėtel. Beau Rivage; na: pierwsze 'bez”wieści na wodach oceanu Atlan- dnia i jedzie do Tryjestu,
Maderę
i
yacht
jej
bez
względu
na
Jońskie,
na
Minorkę,
we
ijordy
'Norco
tyckiego,
arcyksiąże
Wilhelm
spada
z
apartamentu;
piętro, do narożnego
stan
morza
wciąż
okrąża
wyspę
dłuweskie,
albo
do
Grecji,
do
Egiptu,
żakonia
i
zabija
się,
arcyksiężniczka
powleczony,
«
«kirem:
natychmiast.
płonął. Światłem rzęsistem =gromnic 1 oMatylda spalona żywcem, arcyksiąże do Algieru aby nie wrócić da Wie- giemi wycieczkami, podczas których
nieraz niebezpieczeństwo
rozbicia się
zabity na
polowaniu, dnia — przez całych lat siedem.
powlekł się niezliczoną: ilością: kwia- Władysław
zagraża
statkowi.
Cesarzowa
nie zna
wresżcie
Syn
rodzony
cesarzowej,
arDworska
pompa
i
parada
jej
nietów.
APA.
najkrytyczniejszej
Fam. ją na marach: widziałem, ce- cyksiąże Rudolf ginie w pełnej tajem- nawistne, przepych dla przepychu jej co to strach; w
przyniczej gróży katastrofie Meyerlińskiej. nie nęci, splendor
korony
dla niej chwili nie schodzi z pokładu,
sarzową Elżbietę.
я
Podobną
nieznošni, gląda się burzy i duma.
Przedziwnie:+,jeszcze byla: piękna. A wśród tych kalwaryjskich etapów «obojętny; ludzie wogóle

„gLatem,

korzysta z pianina Muztechnikuma.
Jakiego pochodzenia są te instrumen-

coby wynikało stąd, że nie
uciekali
się do użycia środków
gwałtownych
i dali się łatwo
spłoszyć
krzykiem.
Do ujęcia napastników przyczynili
się w dużej mierze wywiadowcy Hirny i Kusznyk, których przedstawiono
do nagrody i pochwały
za gorliwe i

chaosu

polityki gospodarczej komunistycznej mafji.
Nieludzki wyrok sądu sowieckiego, za-

cjalnego regulaminu, zatwierdzonego
przez
radę wojewódzką. Walne zebranie
organi-

podobnie

wprawdzie

ny i niezwykły, bez echa,
gdyby tragiczną ofiarą tym razem nie był najbogatszy niewątpliwie w Europie czło: ?

inni“.

połączenia organizacyj
czwartek 5 bm. odbyła się

przypomniał olbrzymią pracę
naczelnego wodza wojsk
sprzymierzonych,
którego
prostota
i skromność- są
stwierdził, że
Mówca
przysłowiowe.
„ Podstawą organizacji będą kółka rolstanowił
pomnik
nicze, koła gospodyń wiejskich, koła porad odsłonięty właśnie
sprawiedsąsiedzkich, spółdzielnie, spółki
rolnicze, uczczenie głównego twórcy
oraz inne organizacje rolnicze, gospodar- liwego pokoju, umożliwiającego podcze lub kulturalno-oświatowe,
pracy w
normalnej
nowo
Organizacja wojewódzka
składać się jęcie na
warunkach
porządku
i
bezpieczeńbędzie ze zrzeszeń powiatowych —: te
zaś
łączyć
będą
w sobie wyżej
wymienione stwa.
к
nea

i ten, cokolwiek

w kinie „Proletary*, kiedy to złapano tam
z kobietą komsomolca A., opowiadał
sam
Wajner. O grupowem zgwałceniu prostytutki w kinie „Czerwona
Zorza*
powiedzieli

Lundberg.

OSLO, 7. VII. Pat. Lotnik Ravazzoni prowadził wczoraj poszukiwania do końca
Serua i przylądka Nord Kyn.
Lotnik wylądował następnie w pobliżu fjordów kiamersfeldu i rozmawiał z rywcale o tem, że odnalebakami, którzy jednakże oświadczyli mu, iż nie słyszeli
ziono Amundsena.

Po dłuższych debatach, w których zabierali głos wszyscy obecni, zostaly uzgodnione następujące zasądy
statutu
przyszłej organizacji.

Muzte-

niektórych sierach finansowych,
spowodowała gwałtowną bessę lansowanych przezeń papierów.
Wobec tego
mów i wytwórczej komisji. Na tem zebrastraty około
150
niu udało się ustalić kilka faktów
praw- dom ten poniósł
szterlingów.
Zapadziwie ohydnych postępków komsomolców, miljonów funtów
lecz nie tylko w kinie „Internacjonał*, ale nowało też niebywałe
zdenerwowanie
również i w kinach „Proletary* i „Czerwo- na giełdzie londyńskiej i t. d. Nic też
ną Zorza“.
nagłej
Śmierci
Co się tyczy faktu, który miał miejsce dziwnego, że wokół

wyspy

Rdułtowski.

zamieściliśmy

że znany bankier Loewen-

„22 marca tow. Kacenelson zwołał zebranie pracowników „kino— budek", kierowników, kontrolerówi prezesów grupwo-

W pobliżu fjordów Hamersieldu.

NOWOGRODEK.

— Zasady
rolniczych. We

z pianina

4) Tow. Kareniewski — zastępca
rektora kamwuza i członek prezydjum
Inbetkultu (Instytutu Białoruskiej Kultury. Red.)

tomo

będą

miejsce trzy szwedzkie samoloty,

kilku dniami

wiadomość,

itd.

apa-

z nich opuścił się i zabrał Lundberga, a dwa inne ciężkie
ciły rozbitkom żywność i ubrania. Dalszą akcję ratunkową
wadzić

Oświaty BSSR korzysta
chnikuma.

INE

Prawdopodobnem jest, że dalszą akcję ratunkową musiano
odłożyć
Do mieszkania
weszła świnia i poob- do nocy, gdyż w ciągu dnia lód jest zanadto rozmiękły,
ażeby
lądowanie
gryzała dziecku palce u rąk i wygryzła policzki. Dziecko zmarło w okropnych boleś- mogło się odbyć pomyślnie.
powierzona
Następna próba lądowania w po)bliżu grupy Higlieriego
ciach przed nadejściem pomocy.
zostanie napewne znów Lundbergowi. Będzie to już czwarta
próba
tego
niczej w Żyrowicach pod Słonimem. Przed rodzaju, podjęta przez lotnictwo szwedzkie.

Przed

stein, lecąc aeroplanem, otworzył przypadkowo drzwi
wejściowe
aparatu,
zamiast wewnętrzne, iw
ten sposób
Kanału La Manche
2) Tow. Żyłukowicz -- kierownik Bia- wypadł w morze
łoruskiego Państwowego Wydawnictwa ko- z wysokości 1500 m. W powodzi serzysta
z fortep. Muztechnikuma.
tek wypadków
aeroplanowych, jakie
3) Tow.
Balicki — komisarz ludowy zdarzają się co miesiąc,
przeszedby

wej, zawiadamiająca o próbach,
czynionych
przez
lotnika
szwedzkiego
Schiberga na małym aeroplanie marki Moth. Nawet w Kingsbay szczegóły
dotyczące ekspedycji są dotychczas nieznane.
SEK
Decyzja uratowania Luadberga, jako pierwszego z grupy Higlieriego,
powzięta została prawdopodobnie dlatego,
że współdziałanie jego w dal-

szej akcji ratunkowej może mieć

białoruskich i

tów muzycznych, jednocześnie podając nazwiska defraudantów:
1) Tow. Pryszczepa — narodny komisarz rolnictwa BSSR korzysta z fortepianu
Muztechnikuma.

prze-

dotąd tylko telegram od

depesza do p.

Eiropie.

Nr 144 uchyla nieco kurtynę

oskarża ich o przywłaszczenie... instrumen-

jeszcze żadnych

kpt. Lundberga

Nadszedł

Mińska. Tajemnica najbogaiszego człowieka W

życia sowieckich „wielmoż*

Jak urafowano wykawcę Nabilego?

artyleryjskich.

Borejkę

Wśród władców

„ATALJI”.

kanonierów
Michalaka
i ĮWesolowskiego
obydwu z 20 p. art. pol. przewieziono do
szpitala.

jając

O

NA ŚLADACH ROZBITEJ WŚRÓD LODÓW PÓŁNOCY

że
Przydzieleni do 30 p. art. pol. na praktykę artyleryjską szeregowcy 83 p.p. Stanisłąw Borejko i Józef Bryłka znaleźli we

ow

L

jeszcze

ze

wszystkich

dotychczasowych stałych miejsc pobynajczęściej
tu. Tam też przybywała

po Śmierci arcyksięcia Rudolfa.

Z Lainzu-raz jeden tylko
wychyliła się na dwór wiedeński i ukazała
się na recepcyjnych salonach
Burgu
w pełnym blasku okazałości monarszej. Było to z okazji pobytu w Wiedniu cesarza Mikołaja Il i cesarzowej
rosyjskiej. Cesarzowa Elżbieta zachQwała tylko czarny kolor sukni, aksamitnej, powleczonej gazą czarną jedbyły
wabną. W aksamit whaftowane
pęki ciemnych fiołków,
gdzieniegdzie
głoz perłą w każdym kielichu. Na
z czarwie błyskał łagodnie djadem

Udział Polskiego Monopoli Tyłoniowego Zwiedzenie ferenu Targów Północnych i Wystawy
Rolniczo-Przemysł. przez min. Sfaniewicza.
« W Targach Północnych w. Wilnie.
Wczoraj o godz. 5-ej popołudniu
przybył incognito na teren Pierwszych

Sprawą
Targów
Połnocnych
w
Wilnie zainteresowało się żywo Ministerstwo Skarbu, Departament Akcyz
i Monopoli.
Dlatego
też wszystkie
Polskie Monopole Państwowe wezmą
w Targach wybitny udział, zajmując
na ten cel znajdujący się na terenie
Targów gmach Teatru Letniego. Znajdą w nim pomieszczenie
Państwowy
Monopol Spirytusowy, Monopol Solny
i Polski Monopol Tytoniowy,
możliwe jest także, że i Monopol
Zapałchany

weźmie

udział

w

Targów

Północnych

i

Wystawy

Rol-

niczo-Przemysłowej bawiący w Wilnie
u rodziny
p. Minister Reform Rolnych prof. Witold Staniewicz.
Najpierw
odwiedził
p. Minister
świeżo

urządzone

biuro

komitetu

wykonawczego,
poczem
w
asyście
przedstawicieli organów
Komitetu w
osobach profesorów S. Rudzińskiego,
F. Ruszczyca oraz
inżynierów Łuczkowskiego, Orskiego, Czerniewskiego
i kierownika działu
propagandy pra-

Targach.

Zainteresowanie, jakie Targi Północne wywołały w Dyrekcji Polskie- sowej Święcickiego udał się na teren,
zarówno
go Monopolu Tytoniowego, jest bar- iniormując się szczegółowo
dzo wielkie, czego
dowodem, że Na- co do rozplanowania Wystawy, jakoteż
czelny Dyrektor P.M.T.. dr. Aleksan- jej ogólnego zakresu.
der

Kreutz,

bawiąc

służbowo

w

Wil-

Wczoraj przybył do Wilna naczelny redaktor
wojskowego
organu
łotewskiego
„Latvijas Karejvis*,
znany dramaturg i powieściopisarz łotewski p. Kotmiednis.
Go-

jąc w
ten sposób
zrozumienie
dla
znaczenia tej imprezy dla kresowego

Poraz

pierwszy

zobaczy

Władze bezpieczeństwa publicznego aresztowały
na terenie gminy
Dołhinowskiej 3-ch
urzędników państwowych, a mianowicie: Michała Borowskiego, niejakiego Ozarnowskiego
i Jana Karczmera.
Wszyscy zatrzymani
w
urzędzie

Wilno

jak gdyby minjaturową fabryczkę papierosów, w której czynne będą najnowszego

systemu maszyny

do

na

wystawie

bedą

również

wprost

się

z

przedstawicielami

organizacji
p. Minister
oświadczył:
„Możecie
mnie uważać, Panowie, za
pełnomocnego
ministra dla
spraw
Targów w Warszawie".
В ое
о
ścia łotewskiego powitał ną Dworcu
konsuł łorewski w Wilnie oraz przedstawiciele
wojskowości polskiej.

starościńskim
pow.
Wilejskiego dopuścili się defraudacji sum państwowych,
sięgających kiikadziesięciu tysięcy zł.
Defraudantów aresztowano w mieszkaniu Karczmera, w czasie gry układali plan ucieczki zagranicę.

konie, pochodzące

własnego

z kradzieży.

jednak

życia wydobył

handlarzowi

końmi

w obronie

bagnet

37-letn.

i zadał

nim

Kopelowi

Frydmanowi (Konarskiego 38) w plecy.
Poszkodowanego aresztowano i dosta-

Jak

ustaliło dochodzenie,
Zauwaženi

sterunkowego,
ujść

żydowskiego.

przed

przez

usiłopo-

postanowili go zgładzić, aby

odpowiedzialnością.

okręgu

Sparałiżowaną
w

wych w spokojnym

godzinach

zazwyczaj

domu

Nr 5

dochodów,

toniowego dołoży

wszelkich

martwą.

publiczność

Samobójstwo
byłoby
wykluczone
z
tych powodów, że staruszka
Od dłuższego
czasu była bezwładna,
jako
paralityczka,

oraz ze względów na sytuację

materjalną,

Ty-

się

po-

kazem maszyn w ruchu i będzie korzystać ze sposobności zapoznania się
z przebiegiem produkcji
papierosów.

f (TEKOLDA SMIETANKOWA
4

Same

się

reklamują.

Żądać wszędzie.

"GROR
į
į

|

tępi radykalnie muchy, komary,
mole, pluskwy, karaluchy, prusaй

ki i wszelkie

ё

Najlepsze

Tanio
do

inne

zo,

mostėw

poleca

Pero"

Pidsecki w Nrakovie

L

i

owady.

Co za porządek — i co za parąda!
Słońce zachodzi... według kalendarza;
Deszcz z góry ną dół, jak należy, pada;

farby,

W

równych

odstępach

wypadek

się zdarza;

Omnibus jedzie ściśle w r/tmie cząsu;
Na dwie minuty ciszy... dwie hałasu.

želaznych

Skład

Farb

I jeszcze dziwią się obcy i swoi,

Franciszka Rymoszczewskiega

Poco

ten

jeździec

tam

na plącu

stkim

krewnym,

kowanie

przyjaciołom,

i znajomym

kolegom

„Bóg Zapłać”,

obie nieszczęśliwe matki płakały tylko
i płakały, słowa przemówić niezdolne.
I mówiła jeszcze pani lda Ferenczy, której można było Ślepo wierzyć,
W. którejś wiedeńskiej gazecie na- że cesarz Franciszek Józei nie był
lantów czarnych naszyjnik; w ręku
na
bukiet fijołków i wachlarz z czarnych trafiłem wczoraj, może onegdaj,
bynajmniej
człowiekiem
„nieczułego
piór strusich, spiętych brylantową ko- wiadomość o zgonie byłej damy dwo- serca“, jak opinjowano, sądząc z poroną. jeszcze piękna pomimo lat pra- „ru i lektorki cesarzowej Elżbiety, co zorów; a już, że gorącemi łzami opłaprzyja- kał tragiczny zgon żony, to fakt,
wie
sześćdziesięciu
(urodzona:
24 była, zarazem jej długoletnią
Mógrudnia 1837) majestatyczna, niepow-. ciółką:
°
wiła też pani Ferenczyi zaręczała, że
pa- nigdyby do wojny światowej
szednia postać cesarzowej
austryjacZnano ją dobrze'w Wiedniu,
nie przykiej budziła zachwyt powszechny. O- nią Idę Ferenczy... arcydystyngowaną, szło jeśliby żyła cesarzowa
Elżbieta.
byczajem
podobną Bo przedewszystkiem
Swoim rozmawiała
cicho, sędziwą damę, niezmiernie
wierzyła
cesaZ uprzedzającą dobrocią i do markizy francuskiej z Ludwiko- rzowa, że dom Habsburgów ściga jaaskawością, zadając jawny kłam po- wych czasów... Siwe włosy wysoko kieś nieubłagane nieszczęście. A
już
głoskom o chorobliwej melancholji, z czoła uczesane... jedwabne białe w sześćdziesiątych latach upadek Auktórej rzekomo ulec miała.
długie rękawiczki... suknia węgierskie- strji przeczuwała,
nawet
na
ustach
Wówczas to po raz ostatnina ba- go kroju... jedwabny
płaszcz...
Pan miała. Byłaby nigdy nie dopuściła do
„u w Burgu czyniła honory domu.
Hoirat Weiss z Budapesztu wiernie ją przesłania Serbji ultimatum...
Odtąd już nigdy więcej nie widzia- odmalował w swoim feljetonie.
\
Tak mówiła,
na krótko jeszcze
no cesarzowej Elżbiety w wiedeńskiej
Węgierska, płomienna
patrjotka, przed zgonem, staruszka pani Feren« rezydencji.
Do stolicy wróciła z nad była też duszą całą
przywiązana do czy, podobna jak dwie
kropie
do
Lemanu— martwa, w czarnej
kirów cesarzowej, której
sympatje
weęgiermarkizy francuskiej z epoki
roccoco
Pogrzebowych szacie,
osypana
uko- skie były znane całemu Światu. Szczy- siedząc na szerokiej kanapie rypchanych róż wieńcami... jednaz naj- ciła się bezgranicznem zaufaniem ce- sowej u owalnego mahoniowego stoniepospolitszych „kobiet na tronie',sa- sarzowej. P, Weiss zaręcza, że doj-. łu w najczystszym biedermajerowskim
motna wśród świetnej plejady monar- Ście szczęśliwe do skutku
unji Węchiń XIX-go stułecia, przyglądająca gier i Austrji przypisać można Śmiało stylu pod wiszącemi gęsto na Ścianie
portretami
i miniaturami,
najpierw
się w zadumie—nie z wyżyn tronu, lecz wspólnej robocie dyplomatycznej ceubóstwianej
cesarzowej,
a
potem
całej
ldy
z wyżyn skrzydłatego ducha —godnym sarzowej Elżbiety i jej lektorki
tylko ironicznego uśmiechu fosforycz- Ferenczy. A wiadomo, że po Sadowie plejady polityków i mężów stanu, co
nym „blaskom'* ziemskiego padołu.
tylko taka uuja mogła uratować mo- Węgry i Austrję do jaknajściślejszego
aljansu prowadzili.
narchję Habsburgów.
Fern an schottischer Felsenkiiste
Okna
saloniku
wychodziły
na
г Steht eine schóne, kranke Frau,
A jakiej zaowuż
miary była
du- Schónbrunski park. Po
ścianach
co
Zartdurchsichtig und marmorblass...

Skąd

mi

te

ihre langen
ĮLocken
Meer.

wspomnienia

ożyły

że wszystkie

serdeczne

ŻONA

Po
wynosi

8 Dziś

Wschód

sł. g. 3 m. 30

Elżbi ety

Zach. sł. o g. 19 m. 51

— (r) Wybory

Zakładu

Meteerologji

z dnia
Ciśnienie
średnie w m.

— T-VIL

U. S$. В.

1928 r.

J
| 756

Temperatura
średnia

J
|

gowego,

4

przeważający 1

U w a gi: półpochmurno,
Minimum za dobę — AC.

na dobę 20?C.

Księży

ulewa
cišnie-

z

Prefektów Archidjec.

Wil.

k

i

udział

w

wiatu p. Ludwik
Między

stąrosta po-

Witkowski.

innemi

sprawami

zamianuje

I OPIEKA

SPOŁECZNA.

o chwilowem

wstrzymaniu

załatwiono

re-

krutacji robotników rolnych do Kanady.
— (x) Posiedzenie komisji rozjem-

dniu 18 i

19 bm. w Inspektoracie pracy w Wilnie odbędzie się posiedzenie komisji rozjemczej.

Na

posiedzeniu

tem

rozpatrzona

będzie

sprawa zatargu robotników rolnych z właścicielami ziemskimi na terenie pow. Wileńsko-Trockiego.

SZKOLNA.
. —

SAMORZĄDOWA

Przewodniczył

i

wyboiu.

obradach

— (r) Posiedzenie członków Wydziału pow. Wil.-Trockiego. Dnia 5 b. m. w
lokaiu własnym odbyło się kolejne posiedzenie członków wydziału
powiatowego
Wil.-Trockiego.

wyboru

dn”( czej w Inspektoracie Pracy. W

Walny Zjazd

Zjazd zostanie otwarty przez J. E. Ks.
Arcybiskupa w dn. 8 lipca o godz. 5 pp.
w lokalu Seminarium Teologicznego Uniwersytetu Stef. Batorego (Uniwersytecka 7).
Zarząd Koła najbardziej prosi, aby wszyscy
wziąć

swego

w Wilnie

f

W”

VI

minister spra-

których

— (x) Wstrzymanie rokrutacji robotników rolnych do Kanady.
Przedstawiciel rządu kanadyjskiego w Warszawie powiadomił w tych dniach odnośne włądze

i

Prefektów.

księża zechcieli
Zjazau.

się

stanowisk,

PRACA

burza,
spadek

barometryczna:

8 i 9 lipca odbędzie się
Koła

odbyło

wybrano
po
z wakujących

według

Kursy

pielęgnowania

dzieci.

W

dniu 26 czerwca
odbyło
się zakończenie
roku szkolnego na kursach
pielęgnowania

dzieci w Wilnie,

oraz

kursów

ląt ubiegłych

z trzech

zjazd

absolwentek

przy udziale

wojewody
Wileńskiego
p. Raczkiewicza,
JE. ks. biskupa Bandurskiego, starosty Wileńsko-Trockiego p. Witkowskiego,
stąrosty Grodzkiego

p.

jeszcze
pół godziny
Sąd
a przewodniczący p. sędzia

na zasadzie

cz.

|

art.

591

Szyszkowa

lat

K.K.

23,

czyńskiego pieniężne kwoty
łącznie przewyższające 500 zł., za pomocą
oszustwa,

wczorajszym

dokona

Oskarżonym

Włądysława Pietkiewicza, Ign. Ociępskiego,
Alojz. i Tad. Lachowiczów, Winc. Weryka,
Ant. Zywickiego, Alf. Głoda, Kaz. Wojtki
wicza, P. „Bujki, G. Narkiewiczai H. Swier-

nowych sędziów sądu

z pośród

grupy.

za zabranie w okresie od lutego do czerwca 1927 roku. w celu przywłaszczenia Od:

Zgodnie ze zwyczajem,
trzech kandydatów na każde

wiedliwości

J Południowo-zachodni

Maximum

w dniu

dwie

oskarżonego Sergjusza

posiedzenie kollegjum sędziów, na którem
dokonano wyborów kandydatów na sędziów
sądu okręgowego.

:
AA

upływie
wyrok,

mocą

i DZIECI.

okręgowego. Wskutek oprożnionych
stanowisk sędziów sądu okręgowego w
Wilnie, wobec
mianowania p. sędziego
Adama Junćziłła sędzią sądu apelacyjnego,
a
sędziego p. Henryka Muraszkę
wiceprezesem sądu okręgowego, oraz wobec
utworzenia nowego etatu sędziego sądu
okrę-

meteorologiczne

na

Brzozowski odczytuje jego sentencję, której

podzię-

SADOWA.

jutro
Weroniki

pytania w ten sposób,

inkryminowane

czyny rozbija

djów jedynie złożenie egzaminów państwowych.
Podania
© przesunięcie terminu wcielenia należy składać do właściwych P.K.U.

NIEDZIELA

mieniszkach.
Kwota
właściwym czasie.

będzie

określona

we

URZĘDOWA.
— (x) Minister Reform Rolnych Dr.
Staniewicz w Wilnie. Minister Reform
Rolnych p. Dr. Staniewicz, bawiący już od
kilku dni w Wilnie,
w dniu wczorajszym

zwiedził między innemi tereny Targów Północnych i Wystawy Rolniczo Przemysłowej.
PAY

wyżej.

Wy) jazd naczel

— (x)

bezpiecz. do Warszawy.
wódzkiego

pereł i czarnych brylantów,
©- tak nagle i tak żywo? Skąd ten Heispadającym na ramiona
woa- nego wiersz na pamięć przyszedł?
czarnej gazy przetkanym dżetaOt, proste skojarzenie
się муоtakichże
czarnych pereł i bry- bražen...

der Wind durchwiihit
“
Und tržgt ihr dunkles Lied
Uber das weite, stiirmende

składają

pogrążeni w smutku

lIszory,

pod

pozorem

udzielania posad

w nieistnie-

jących przedsiębiorstwach: dostarczania zawiadomień o przesyłkach
kolejowych oraz
przy robotach szklarsko-malarskich
w od-

dziale
nie w
prawy
aresztu

wileńskim PKP., skazał na osadzewięzieniu, zamieniającem dom
pona 2 ląta, zaliczając I rok odbytego
prewencyjnego.

Tegoż
S. Szyszkowa
za zabranie
w
drugiej połowie maja r. ub. w celu
przy-

właszczenia

od

An.

Atkowiczówny,

Wer.

Weingoldówny, Mik. Gromowa,
Anast. Zalewackiej i Lidji Iwanowej
kwot
pienięż-

nych
pod

poniżej 500 zł. za

pozerem

pomocą oszustwa,

udzielania

posad

w nieistnie-

jących przedsiębiorstwach w Druskienikach
i Grodnie skazał na osadzenie w więzieniu na I rok z zaliczeniem aresztu prewencyjnego.
Stanisława Wołejszę I. 50, za okazanie

w połowie maja r. ub.

istotnej

pomocy

w

dokonaniu
czynu
Szyszkowa, skazał na
osadzenie w więzieniu na miesięcy 8.
Pozostałych podsądnych:
Longina Nagrodzkiego,
Józefa Winiarza
i
Zygmunta
Przybylskiego Sąd uniewinił.
Zgodnie
z wnioskiem podprokurators

do obu skazanych
czasowy

środek

Sąd zastosował

dotych

zapobiegawczy,

a więc do

Szyszkowa areszt bezwzględny zaś Wołejszy—kaucję.
Kos.
Sprostowanie. We wczorajszem sprawozdaniu ze sprawy niniejszej zakradł się
przykry błąd.
W
ustępie

odnośnym

wydrukowane

mylnie zamiast „obrońca*—„doradca oskar
żonego Winiarza“. Za mimowolny ten Iapsus najmocniej przepraszamy p. mecenasa
Franciszka Wismonta, cieszącego się juz
ERA opinią jednego

z wybitniejszych

:praw-

ników.
FORBESA DARO TBC TSECOBECACSE.
— Kwesta. W niedzielę dn. 8 lipca rb
odbędzie

się kwesta

uliczna w

ście na rzecz Koła
T. Kościuszki.
Dochód

Pol.

z kwesty

nad

Dziećmi.

o godzinie

na

Nowy-Świat.
Zarząd.

Towarzystwo

w

się

dla dzieci nieza-

We wtorek, dnia

18-tej

mie-

Szkol. im.

przeznacza

możnych rodziców dzielnicy
wileńskie

całem

Mac.

rozszerzenie przedszkola

przedstawicieli

wydziału

bezpieczeństwa

szą cesarzowej Elżbiety daje wyobracoraz gęstszym mrokiem
żenie choćby jeden tylko fakt, że po zachodziły
Deak
i
Andrassy,
naburmuszony
. tragedji w Meyerlingu, cesarzowa poSchmerlingi wieczyście pogodny, nieprosiła do siebie matkę baronówny
Vecsery, a gdy ta chciała cesarzowej mal uśmiechnięty Beust...
paść do nóg, podniosła ją, w objęcia
Cz:
swoje wzięła

—

i przez

czas

długi

PR

publi-

MIEJSKA
się w

Kuprjaniszkach

przy

udziale

przedstawicieli władz duchownych, rządowych, szkolnych
i Magistratu m. Wilna
uroczyste

poświęcenie

dla opiekunek

lokalu

Opieki

17-go bm.

własnym

w do-

3 z zapisu

Józefa

mu przy ul. M. Pohulanka "Nr 8 odbędzie
się nadzwyczajne walne zebranie członków
Towarzystwa w sprawie przyjęcia kamienicy przy

ul. Kolejowa

Nr

Hrehorowicza. W razie nieprzybycia wymaganej ilości członków, tegoż dnia w tymże
lokalu

o godzinie

na naszą

zdrowia.

Kursa własnym nakładem

wydały

kamienia węgielnego

pod gmach miejscowej szkoły powszechnej.
Po dokonanem poświęceniu
i ukolicznościowem przemówieniu przez J. E.
skupa Bandurskiego w kolejności
wiali w z. wojewody
naczelnik
p. Dworakowski,
w zastępstwie

hygjeny

przekształcenie

półtora

ks.
biprzemawydziąłu
kuratora

ich

roczny.

na

kurs

nė
(OŻNE.
„bezwyznaniow-

znaniowe otrzymują

bezwyadnotację w

specjalną

pozycjach meldunkowych, zmieniającą

19-tej

odbędzie się

na-

wyznawanej

przynależne

religii.

W

sposób bezwyznaniowcy korzystają
wyznaniowej, do której należeli,

z drugiej

ząś mogą się legitymować
paszportem
Z
wymienionem wyznauiem,
co
im
ułatwia
w niektórych wypadkach, naprzykład
przy
wstępowaniu w związki
małżeńskie.
Taki
bezwyzraniowy wyježdža do innego miasta,

melduje się normalnie
i bierze następnie
Ślub w kościele lub u rabina.
Celem ukrócenia tego rodzaju spekulacji moralnej

władze

odnośne

zarządzą

nie-

współmiernie

odbiegały

od bieżących

cen

żyta:

: W związku
z powyższem
władze administrąacyjne otrzymały zarządzenie Ministerstwa spraw wewnętrznych, aby wszcząć

energiczną akcję

w kierunku przypilnowa=

nia, by ceny

były ściśle

mąki

ne do cen żyta.

Tem

samem

przystosowa-

można wpły-

nąć na obniżenie cen chleba.
+
— (x) Nowa koncesja na grę w lotto
w. Wilnie.
jnformują nas, iż odnośne władze w Wilnie
udzieliły ostatnio białoruskiej

grupie Umidstowskiego koncesji na prowadzenie w
Wilnie gry w t. zw. „łotto*.

Pod
lić należy iż jest to już
4-ta
koncesjaswydana
przez
odnośne
władze
na terenie m. Wilna.

WOJSKOWA.

— (0) Przesunięcie terminu wcielenia
słuchaczom medycyny 1901 „r. P. Minister
Spraw Wojskowych zezwolił w drodze wyjątku na przesunięcie terminu wcjelenia do
wojska do lipca 1929 r., tym słuchaczom
medycyny z rocznika 1901,
którzy służyli
ochotniczo w wojsku w laiach 1918
- 1920
i wykażą się zaświadczeniem, stwierdzającem, że pozostaje
im
do ukończenia stu-

pe-

wnych przywilejów.
7 jednej strony
nie
mają żadnych obowiązków
wobec
gminy

cen

mąki

ten

z

w

u wszystkich

bezwyznaniowych ich dowodów osobistych.
O ile będą chcieli, otrzymają je z adnota-

zao-

patrzenia się w inny paszport
nie można,
albowiem niema w Polsce
przymusu
paszportowego.
— Miasto...
o dwóch
warjatkach.

Oczywiście, że mowa
nie zna, tych

dwóch

tek, grasujących

o Wilnie.

Któż

niewywodnych

sobie

się zmieści

Wczoraj

najordynarniejszemi
jeszcze dobijała

: Transmisja

pierw-

szopiętrowych, od frontu, mieszkań kamienicy Nr. 4 przy ul. Zygmuntowskiej. Drugą
można

spotkać

alei Cielętnika od

„przechadzającą się*

ulicy Arsenalskiej.

po

ю

Pisaliśmy kilkakrotnie w „Stowie“; pisały inne nasze gazety; interwenjowały oso=
biście po komisarjatach znajome nam, najpoważniejsze osoby...
Bez najmniejszego
rezultatu. Cała wileńska policja
jest bezsilna wobec ...dwóch warjatek!

A no, widocznie wypadnie
„osobliwość* Wilna pokazywać

na wystawę Targów
Polski

ziomkom

Północnych

naszym

—

nam i tę
przybyłym

z

całej

i nie ziomkom.

Może nawet do tego czasu obie nasze wileńskie warjatki zaczną furjować?... Będzie
efektowniejsze widowisko.

nabożeństwa

ny „Echo“, dyryguje prof. Wł. Kalinowski
(organy).
12,00—
3 Transmisja z Warszawy:
Sygnał czasu, hejnał z Wieży Marjackiej w
Krakowie, komunikat lotniczo-meteorolo15,20 - 15,55: Audycja dla dzieci w studjo wileńskiem w wykonaniu artystów scen
Michaliny

Makowieckiej

Aleksandra Wasielą.
16.00 - 17.00: Transmisja
Odczyty rolnicze.
17.00

18,30:

i

z Warszawy.

Transmisja

z Warszawy.

Koncert popularny z Doliny Szwajcarskiej.
18,30—
: Komunikat.
18.50-19.15: Transmisja z Warszawy.
„Spisek dekabrystów* odczyt wygł. prof.
Ludwik

Kulczycki.

19.15 -19.40: Odczyt w
skim wygł. Józef Kraunajtis.

języku litew-

19,45
20,10: Transmisja z Warszawy.
„Ludy Kaukazu* -odczyt
wygł. prof. Stanisław Poniatowski.

20.15

Koncert

г2,00: Transmisja

popularny

z Doliny

z

Warszawy.

Szwajcarskiej.

22.00—22.30: Transmisja z Warszawy.
Sygnał czasu, komunikaty P.A.T., policyjny, sportowy i inne.
p
22.30 —23.30: Transmisją muzyki tanecz-

nej

z restauracji „Oaza* w Warszawie.

Poniedziałek

po

wyrazami:

się do

Molnara.

z Katedry Wileńskiej. !Śpiewa chór miesza-

ich

najludniejszych ulicach?
Jedna gada do siebie głośno
trzy
po
trzy a czasem wyłupi kułakami jaką przechodzącą
panią.
Od
mężczyzn
oględnie
stroni. Druga, z plamą czerwoną na twarzy, bywa, że pędzi
ulicą wymyślając
co

reżyser sceny

Dąbrowski bę-

Niedziela dn. 8 lipca.

warja*

najswobodniej

doskonały

Stanisław

szczęścia*

10,15—

warszawskich

jako

cją „bezwyznaniowy*. Znłusić ich do

ceny

do-

p.

RADJO.

do poprzednio

dalej,

buje-

gdy

„Ułuda

giczny.

Podkreślić należy, iż zakończenie
dowy tego gmąchu szkolnego
nastąpi
szcze w r. bież.

podczas

dzie

tychczasowe określenie wyznania.
Jednak
często zdarza, że w dowodach
osobistych

najbliższym czasie odbieranie

— (0) W sprawie drożyzny chleba.
W ostatnich czasąch na rynku zbożowym
ujawniła się poważna lendencja do žnižki

scenę

Krakowskiej

Ponieważ
zakres pracy ną kursach
ogromnie się zwiększa, projektowanem jest

wileńskiego okręgu szkolnego p. Kuczewski i prezydent m. Wilaa p. Folejewski.

zboża,

kil-

kadziesiąt przezroczy z dziedziny
oraz pielęgnowania dziecka.

figurują te osoby

— (x) Uroczystość poświęcenia kamienia węgielnego
w
Kuprjianiszkach.
W dniu wczorajszym w godzinach przedpuł.
odbyło

sów

— (0) Spekulacje
ika woj.D wydz.
1 2
Naczelnik woje- ców*, Osoby, deklarujące się jako

cznego p. major Kirtiklis wyjechał w dniu
wczorajszym w sprawach
służbowych
do

Und

nowił zmodyfikować

_KRO NIKA

o czem
stoi?

ilno, Mickiewicza 35,

nych
pięty
lem z
mi. Z

Zakładów

stępne zebranie,
którego decyzja będzie
prawomocną
niezależnie od ilości przyby-.
łych członków.
W imieniu Zarządu
niarni w Solecznikach, którą sejmik popie- jest wyszkolenie całego zastępu hygjenistek
Wacław Mohl— prezes.
dla pracy na Stacji
Opieki
nad Matką i
ra materjalnie.
Dzieckiem,
—
hygienistek
szkolnych
oraz
TEATR
I MUZYKA.
Omawiano
sprawę
budowy
Szosy
Z
młodym matkom podstawowych wiaWilna do Nowo-Werek, w kosztach której dania
—
Teatr
Polski
(sala
„Lutnią*). Dziś *
domości z dziedziny pielęgnowania
wypowtólzenie wczorajszej premjery, przezabiorą znaczny udział, bo w 2/3 częściach chowania dziecką od pierwszej chwilii jego
zainteresowani w tej sprawie właściciele życia.
bawnej farsy „Magdalenki*, w której artysA
SEM
papierni w Nowowerkach.
W przeciągu 3-ch letniej egzystencji ci nasi. z p. Stąnisławem Dąbrowskim ne
Wydział zażądał od właścicieli tej fa- kursów
ukończyło takowe 100 słuchaczek czele kreują przezabawne postącie, p. Stanisław Dąbrowski
zaś wkłądą w postać
bryki wpłacenia należnych kwot bądź go- o wykształceniu przeciętnie
średniem,
tówką bądź wekslami krótkoterminowymi tei liczbie 36 położnych, z których kilkaw Wilhelma Il-go wiele humoru i śmiesznej
;
:
(do 3 lat maximum).
charakterystyki.
Sądząc z wczorajszego
№ Zadecydowano, że w organizowanej zostało delegowanych na powyższe kursa przyjęcia, „Magdalenki* mają zapewniony
przez
Sejmiki
poszczególnych
powiatów,
przez sejmik i Kółko Rolnicze wycieczce
długi żywot na naszej scenie'
do Bieniakoń, celem zwiedzenia stacji do- aby po dopełnieniu swego wykształcenia w
— Wystepy Zofji Grabowskiej. Urodziedzinie
pielęgnowania
dziecka
mogły
świadczalnej weźmie udział do 100 rolniZofja Grabowska, która przed
nieść pomoc na wsi
nietylko
matce, lecz czą artystka
ków. Kierownikami wycieczki, która odbę- i dziecku.
kilku laty rozpoczęłą
karjerę
sceniczną u
dzie się w m. b. będą agronomi z Kółek
nas, a obecnie jest jedną z najlepszych arKilkanaście
absolwentek
wyjechało
do
Rolniczych i Wydziału.
ac
oraz do Poznańskiego, —jedna tystek dramatycznych w Polsce, wkrótce roz*
Postanowiono w zasadzie udzielic bez- Małopolski
zaś
ze
słuchaczek
wyjechała. do Poznania pocznie występy gościnne na naszej scenie.
procentowej pożyczki współdzielri w JęczNastępną premierą, którą wprowadza
w charakterze organizatorki 6 mies. kur-

i mlecznoorzechowa

fabryki

właścicielowi

wojew. wydziału zdrowia i opieki społecz.
nasiępujące:
oraz całego zespołu wykłądających profeWobec
przeżywanego
kryzysu przez
lekarzy.
ludność powiatu, wobec braku chleba i sorówPo i przywitaniu
gości przez kierowniką
ziemniaków,
wydział postanowił wszcząć
kursów p. prof. W. JasińskieStarania u p. Wojewody o przyjście z po- naukowego
go i złożenia życzeń w owocnej prący abmocą
ludności
przez dostarczenie jej na
kredyt až do jesieni większej ilości Żyta i solwentkom p. Wojewoda i JE. ks. biskup
Bandurski w serdecznych
słowach žyczyli
ziemniaków z rezerw państwowych.
: „Wyda,
ostanowił wziąć
udział w tej placówce dalszego rozwoju.
Następnie przełożona kursów p. Marja
Targach
Północnych i Wystawie Rolniczej Przewłocka
złożyła szczegółowe sprawoprzez wystawienie
3-ch
ogierów zarodozdanie z dotychczasowej
pracy kursów—
wych rasy szwedzkiej, które sejmik zaku- zaznaczając, iż głównem;zadaniem takowych
pił w r. b. oraz wyroby spółdzielczej beto-

starań,

zaciekawi

Bohdanowiczowi,

poniosą zasłukarę.

W rezultacie dwudniowej rozprawy ©
oszustwo
przeciwko
pięciu
podsądnym
wczoraj O godzinie 2 popoł.
Sąd
ogłosił
dodatkowo, że, po odbytej naradzie, posta-

a

p. R. Dalstedtowi, oddziałom Ochotniczej Straży Ogniowej z Rajówki, Niemenczyna, Wilejkii Rudziszek, którzy przyjmowali udział w pogrzebie, oraz wszy-

— Zjazd Księży

aby udział monopolu w Targach wypadł jaknajbardziej interesująco i spodziewa się, że tak palacze, jak i niepałąca

Mieczysławowi

podsądni
żoną

WENDERFFOWI

KOŚCIELNA.

stwo czy morderstwo?

Polskiego Monopolu

panu

ю

znaleziono

Dwaj

Wilnie na czele z panem dyrektorem Władysławem Wendorffem, doktorawi Witoldowi Kopciowi, inspektorowi Zw. Straży Ogniowych Ochotniczych
w Wilnie

nia.

staruszkę

przedpołudnio-

przy ul. Myśliwskiej na
Pospieszcze
zawrzało, jak w ulu.
Alarm uczyniła służąca lokatorów tego
domu,
która
po
wejściu
do mieszkania

Wileńskiego.

Dyrekcja

Kuleszy,

Horderstwo czy samobójstwo?
Wczoraj

E

Przemysłowych „Rajówka*, Zarządowi, całemu personelowi i wszystkim robotnikom tychże zakładów, administracji i personelowi Hotelu Europejskiegow

Tendencja

(była bowiem właścicielką
kilku domów).
jakie Skarb Państwa ma z tego źróMordu natomiast skonstatować narazie nie
" dła. Pozatem specjalne wykresy przedswych chlebodawców Jaworowskich, znalawykaże
to dopiero sekcją
zwłok,
stawią produkcję
wyrobów
tytonio- zła gospodynię Marję jaworowską 62-letnią można,
która ustali przyczynę śmierci.
wych w Państwie, spożycie tytoniu w staruszkę bez oznąk życia, leżącą na po. Zagadkowy ten wypadek zdarzył się po
różnych dzielnicach Państwa i rozwój dłodze w pobliżu uwieszonego u pułapu wyjściu z mieszkania do biura syna denasznura.
tki, który jest urzędnikiem
w Starostwie
uprawy tytoniu krajowego.
. Uwiadomiona policja przybyła natych- Grodzkiem, a przed przybyciem służącej
Osobny kącik poświęcony
będzie miast na miejsce i wszczęła
dochodzenie, przychodzącej.
fabryce wileńskiej. Zawierać on będzie które, jak dotąd, nie dało konkretnych wyZwłoki staruszki przewieziono do kostnicy szpitałą św. Jakóba, gdzie dokonana
fotografje z fabryki, wykresy,
przed- ników.
Władze stoją przed pytaniami samobój- zostanie sekcja.
(r)
stawiające rozwój
produkcji i sprze-

dażv

czowi

Wiatr
żydzi

posługi $. p. mężo-

inżynjerowi

OSKAROWI

Opad za do- }
bę w mm.
i

wali dostawić do Wilna

Posterunkowy

do szpitala

nąszemu

Spostrzeżenia

wiono

ranę

na miejscu

wzrost

Żegnając

którzy przyjęli udział w oddaniu ostatniej

a w szczególności przewielebnym księżom: ks.prefektowi Lewickiemu, ks. probosz=

poby*

Du. 7 bm. o godz. 19-ej
tłum żydów
dokonał napądu na posterunkowego
przy

ul. Konarskiego.

sprzedawane. Oprócz tego urządzony
będzie kiosk ze sprzedażą wszystkich
wyrobów monopolowych.
Pokaz produkcji
uzupełniony bę:
dzie interesującemi wykresami, ilustrującemi rozwój Polskiego .Monopolu
'Tytoniowego, a przedewszystkiem rekordowy

godzinnem

Tłum żydów napadł na policjanta,

robie-

nia gilz,
napychania
gilz tytoniem,
sklejania pudełek i pakowania papierosów.
Papierosy
wyprodukowane

,

Opuszczając po

cie teren Targów-Wystawy, p. Minister Staniewicz nie skąpił pod
adresem organizatorów słów uznania
za
dokonaną pracę, podkreśliwszy, iż zarówno
on, jak i rząd cały, wielką
przypisuje do tej pracy wagę.

Aresziowanie urzędników=defraudantów.

grodu Gedymina.
Z polecenia Naczelnego Dyrektora
przybył w tej sprawie do Wilna radca
ministerjałny Dzierżyński, aby ustalić
na miejscu szczegóły pokazu, z jakim
Polski Monopol Tytoniowy zamierza
na Targach wystąpić.

wi i Ojcu

"Najwięcej czasu poświęcił p. Mini:
ster na zwiedzenie murów po-Bernardyńskich, gdzie czynione są
przygo”
towania do wystawy naukowo-regjonalnej pod
bezpośrednim
kierownictwem prof. Ruszczyca.

Redaktoi „Latvijas Karejyis W Wilnie.

nie, zwiedził teren Targów
i gmach
teatralny i zadecydował,
że Monopol
Tytoniowy wystąpi możliwie
jaknajwspanialej i najokazałej,
dokumentu-

Wyrok w procesie 0 oszastwa.
Wszystkim,

dn, 9 lipca 1923 r.

13,00—: Transmisja z Warszawy.
17,00—17,15: Muzyką z płyt gramofonowych.
17,15

17,30: Chwilka

litewska.

17,30 -17,55: „Wychodźtwo
Ameryce Północnej* odczyt.
18,00

polskie

w

19,00:

Transmisja

muzyki

po-

z partnerami.
20,30—22,00:

Transmisja

z Warszawy:

pularrej z ogrodu kawiarni B. Szśralla.
19,05—19,30: Audycja dla dzieci.
19,30 - 19,55: „Życie normalne* Ill-pogadankę dialogową wygtosi Witold Malkowski

koncert międzynarodowy z Berlina.
22,00—22,30: Transmisja. z Warszawy.

WYPADKI I KRADZIEŻE.
— Samobójstwo
Dn. 7 bm. w
celu
pozbawienia się życia wystrzałem z rewolweru
syst. „Buldog*
przestrzeliłą
sobie

głowę żona fryzjera 26-łetnia Anna Jermołowicz (Wiłkomierska 52). Lekarz pogotowia skonstatował zgon.
Ё

Przyczyna samobójstwa —nieporozumie-

nia rodzinne.

EZES ESESEZ CZK KS CZSGEŻRZEZC2
Obwieszczenie,

ZAWIADOMIENIE.

nie ul. Gimnazjalna

Katalog-Przewodnik

ukaże

Nr. 24 odbędzie
należącego

Garbarska

1, tel. Nr. 82.

Ostateczny

Grabowskiego

termin

w

ogłoszeń

przyjmowania

do

do

Drzewnej

ogłosze-

Wilnie

zasadzie

wiadomości

się

sprzedaż

Polsk.

z

Zakładów

„Sparterie"

majątku

licytacji

Tkaniny

ruchomego,

składającego się z warsztatów
tkackich
drewnianych ręcznych
produkcji krajowej,
oszacowanego na sumę 14.960 zł. na za-

spokojenie pretensji Kasy Chorych

Spis rzeczy i szacunek

rzany

byč

može

w

licytacji

DAKŁADY BUDOWY MŁYNÓW

K. Karmelitow.

wyscigowego.

Kulturalno-Oświatowy.
$

SALA

uł.

Bibljoteka
A.

5.

Ceny

Kino-

I ||

Teatr „
vileńska

*“ | Parter od

UN
38.

G.

SYRKINA,

Ksiąźki w jęz.:

miejsc: Parter_80_gr., Balkon

Wielka

14
N
co
©
o

WSZYSTKIE NOWOŚCI.
Е2Б

ОЛВ КТ ОН (Е Н

Gertruda Astor, |. Farrell Mc

Donald

B

Ё

GAI ES AD IB DE TB RB

wspaniały
aktach z

dramat
wielkiego

w 'lo
sezonu

i Henry Walthall.

_40 gr. Następny

1 zł., Baikon 70 gr. Dzis! Wielki podwėjny

program: „BOHATER

program. Porywający

DZIKIEJ

Sp. Akc., dawn. Kujawski,
Zarząd:

Nad

Н

Biuro

raz ostatni

Kino«
| Teatr „Wanda
Wielka_30.

w

Wilnie

wielki film ze złotej

serji

|nomicznego
TROWE,

REA

RECE

m

Specjalna

140

fr.

St. Moritz,

We

Paryż, *)

Deauville, Trouville, Biaritz, Aix-les-Bains,
Grenoble, *) Evian
(Genewskie Jezioro),
Chamonix, Na Francuskiej Riwjerze: St.

ME TAMORPMOSA
Jak er

A TADA TEKATO IIS

BPO

SA

KL KTU

|

Padybalnie vsvwa pieg.

WEĘŁOTY, ZTDADSZCZAM I 1TIPIE LUA

Czy

wiadomo

wam,

że

kupując

CES

samochód

„CHEWROLET*

przyczyniacie się do zawyrobu „General Motors w Polsce"
robotnika w dziedzinie
a
polskiego
lizowani
wyspecja
i
a
trudnieni
przemysłu samochodowego?
Przyjdźcie do autoryzowanego przedstawicielstwa

пн » „Auto-Garaże" iw
się przekonacie o licznych zaletach
i taniego samochodu.

a sami

tego doskonałego

Raphael Cannes,Nizza, Juan-les-Pins, MonteCarlo, Mentona, W Anglii. Londyn *), Cambridge, *) Brigthon,
Folkstone,
We Wžo-

szech: San-Remo, *) Nerwi,j Wenecja, Bordighera, Abbazia, Riccione, Rzym, Neapol, *)
Palermo, Meran. W Austrii: Wiedeń, *
Zell-am-Zee, Linz,*) Insbruck,*) Salcburg,*)
W Niemczech: Berlin, *) W Belgji: Ostenda, W Afryce: Algier, Tunis.
W miejscowościach, zaznączonych gwiazdką, internaty dlą chłopców i dziewcząt,
oraz dla dorosłych są otwarte przez cały
rok. lnne pensjonaty

DECYDUJCIE

PRZED

SIĘ NA

KUPNO

OGLĄDNIĘCIEM

'aparatu fotograficznego

wielkiego

wyboru

aparatów fotograficznych

i kurorty

otwarte są

tylko w ciągu lipca, sierpnia i września.
Wycieczki mają zniżki od 25 proc. do
50 proc. oraz pullmanowskie wagony. Cena utrzymania

w ciągu roku

15 września)
miesięcznie.

wynosi

110

szkolnego

(od

franków szwajc
8—2221

TTK

ki

nymtiewicz

|

Wilno

raty,

wyprzedaż

AK

GHIESAWE CARE

1957—

Wilno,

choroby skórne,

8.

w.Z.P

43.

najęcia.

DOKTOR
p. ZELOOWICZ
moczowych, od 9
—1, od 5-8 wiecz.

Dr. Teldowiczowa

przeszkód,

taśmy,

graficzne, stemple
snej

wytwórni,

aparaty

szapiro-

bilety

wizytowe,

wy-

kwintne roboty drukarskie, papier
kancelar. i wszelkie materjały kancelaryjne
i biurowe
po cenach
konkurencyjnych poleca drukarnia i
s»

Prata“

istnieje

Choroby

B LEKARZE @
Dr.

ków,

POPILSKI

choroby

neryczne.

skórne

od godz.

2
przyborów

4

į

a

w składzie fabrycznym
optycznych, fotograficznych

„Optyk Rubin
(Gži
Najstarsza

Wydawca

firma

w

kraju

Stanisław Mackiewicz.

Dr.

i geodezyjnych

(egzyst. od

1840 r.)

Redaktor odpowiedzialny Witold

40
> mma

róg

Przyjmuje

11.

£. WOLFSON
moczo-

płciowe i skórne, ul.
Wileńska 7, tel. 1067.

10 do 1i od

TŁ8Ł
Dr

Zawalnej

2 części.

wenerycz

1

ul. Mickiewicza
24,
tel. 277.

vis

:

kz

:
pacca
choroby: skór-

SA: žr p.
7—

EEE

Adres:

państw.

Domi,

oko-

bez

L

PŁYNNY NIEZAWODNY
/JRODEK OD POTU

lokatorów,

tej, 152.

Opatentowany

—

SZYNKI

szy

mieszkanie

3 pokojo-

ha, z

dane

Antokolu.

od

na

pożą-

Zgloszenia
do „Słowa“ pod „Mieszkanie“
r

Pokój
umeblowany

Choroby jamy ustnej.
Plombowanie i usuwa
nie zębów bez bólu.
Porcelanowe i złote
korony. Sztuczne zęby.
Wojskowym, urzędnikom i uczącym
się zniżka.
Ofiarna 4

Przyjmuje:
od 4 7.

od

Nr. 3

%

Pai

lasem

Š

usuwa

radykalnie

więc suknie

mienia.
ochrania

od

niemiłą

zapobiega poceniu
w

pocenia się;pachy,
woń

potu.

się pod pachami, chroni
tych

obuwie

miejscach

od

i pończochy

pla-

od

znisz-

żadnych

objawów

ubocznych»

dla zdrowia.

to płyn, więc wchłania'się szybko przez

skórę, co mu
proszkami.

DINGL

daje znączną

przewagę

nad

Laboratorium Chemiczne „Dinol“ Warszawa, Elektoralna 26. Tel. 240-52. Konto P. K. O. Nr. 13807.

cu-

Sprzedaż

w perfumerjach,

m

gg

q POSADY 3 A

1000 dolarów
D. H.-K. „Zachęta*
, Gdańska6 tel.9-05

ооа
е вн У
DO

gabinetowy

apt.i aptekach.

Wilno,

лач к оо 9 US UE US SI UV UP GW ES
g

kami; przy wpłacie

skł.

Przedstawiciel S. Trocki.

B

stacji, z budyn-

DRUSKIENIK

kt

KROJU
=
=

Węglowa

10.

8

ТБ Е Ч Н

SZYCIA i modełowaEi
“B

ielka
56—
apisy codziennie na
kursa dzienne i wieczorowe. Uczeni- 4
ce kończące otrzymują
powi |
szkolne

wywać

i

cechowe.

samodzielnie

ostatnich

mód.

Uczą

opraco-

kroje

Mieszkanie

według fd
dla

W jezdnych zapewnione.

przy-

$l- c687
potrzebna zaraz 0s0nepa
— mały; ba «poważna, „ WYCHo> r WA ZEE
(freblanka)
wykwalifikowane pookazyjnie do sprze- wawczyni
lat. Wil- KOLDZIARKI
trzebne są do szycia
dania.
Szawelska 5 waż A
no, Suwalska 7 m. 6, Kołder
do fabryki kołder B-ci Chanutin,

b.

ATAWAWA;.>

dos

x

KUPHA I SPRZEDAŻ rasowych
spRze

о48

rów

DAM

5 krów

10; 7—9. o-9g6z Wilno, Niemiecka 23. Uczenicom
b
sząć się.

POSZUKUJ

czarno-

WAWAAWA
gosc: „rocz, samodzielnej a Obsadzamy
širmy Leitnerw tem cztery na ocic-3 stracji wększego ma- miejscowych

kilkaset
posad

Obejrzeć

ninni

ma-reilektujący

fortepian pierwszorzędnych

lub

kursy

nie zgła-

;$

Kao

na

i lekkiej

metody. Ceny przystepne, Przyjmuje się

Oystalunki

płaszcze

stały węgług

i

suknie,

i kostjumy,
MGM
ostatniej

KU

wołąć się mogę nator* w Bydgoszczy
(w pobliżu Zawalnej). znanych
ziemian w 29. Markę na odpo-

PIĘ

fortepian do
nauki.8
Wielka Pohulanka 31
m.

12, Szymafska.

-Į

e-

no, ul. Wileńska 3,; e- lux,
lefon '567. Przyjmuje (sztuczne słońce górой 8 do 1 iod4 do8. skie)i elektrycznością
(djatermja)
pórz—
Se:

PARCELĘ

sosnowy,

dowiedzieć się: Antokolska 62-a—2,
lub
na_miejscu:
о
LETNISKA z utrzymaniem w majątkach
zemskich. Informacje:
Jagiellońska 8 m. 12
Biuro Techniczne, tel.

6—9%LZ

mos"

р

|

ŚAM

kraju.
Odpowiedź wiedź załączyć. 1S8gz Kilka uczących
proszę kierowač: Sta ‹ воуденс ( онн
"=
dziewczynek

A. Wilenkin i $-ka

cja

Mosty,

Aleksan- RÓŻN

przyjmę

na

się

stancję,

der Micheliś,
powiat
Troskliwa
opieką»
aa
z ogr. Odp. Grodno.
0—120€
Francuska
konwer”
nym ustępstwa.
ROLNIK
z fa1 Ino, ul. Tatarska
AA
sacja. Fortepian
na
KET
E
ISU
E
SEA
Z. P Nr. 63 chowem
wyksztatce- 10
dom
własny.
miejscu, ul. Žakretoniem wyższem poszuwa Sa, m. 10 (blisko
stnieje od 1843 r. POTRZEBNY do biu-; gw acc
kuje administracji lub Fabryka i skłąd ra handlowego ruty-; 3.00
Z
gimnazjum Nazaretanowany biuralistą na; my natychmiast I
nek). Zapisy od
4
samodzielnego zarzą:
mebli:
ną
kasjera
du majątkiem. Znajo- jadalne,
sypialne, miejsce
g. codziennie prócz
1 hipotekę miejską
rachmistrza, wiek do
mość
[ази i parce- salony,
gabinety,
j niedziel i świąt,)
lub wiejską
lacji. Referencje naj- łóżka niklowane i lat 50. Oferty wła-j p, H.-K. „Žachę ta“ |Leonja Kontrymówna
solidniejsze. Zgłosze- angielskie, kreden- snoręczne z podaniem | Ggąńska 6, tel,9-05 |
<146
4
„tel,
życiorysu
i odpisami.
nia do adm. „Słowa”|sy,
stoły,
szafy,
—2 | biurka,
krzesła świadectw składać ri doT
st. Landwarów, m. i e- pod N. K.
aa
dolarów
| z
EB=RB
REM
dębowe i t. p. Do- „Slowa“ ko „Kasjer | 56000 posiadamy,
śniczówka nad jeziolas

|

ostatnie 7 lat dochód . miesięczny,
gy, Mistrzyni cecho:
w _ zakładzie mecha" P[AINQ chcę natych- jątkach,
na zechcą się zgłosić Zwą „WŁĄDYSŁAWA”
nicznym
Smejlisź, miast
kupić
za g0- gospodarowalem
majątku w podaniem zawodu etc. Skopówka 7-8.
Dominikańska 13. -1 tówkę. Pośredn.
wy- własnym
|
„Sana——— nagr. Szpitalna 7 m. 4, Ks. Poznańskim. Po- do, Dyrekcji
o“ 1862

MDSZERKI SH

rem,

|
|

|

o

reprezen- praktycznej

ROWE! # lampką-dy- Įeniu. Obejrzeć
mo- jątku, | ukończyłem tantów we wszystkich
namo, szosowy, bar- żną: folwark Marku- Akademję rolniczą w miejscowościach POlTaborze na dyplom iski. Panowiei Panie
dzo mocny, w dobrym cje, Wilno.
iš lat
praktyki w wszystkich
stanie okazyjnie
do .
stanów.
sprzedania.

chemii

czenia.

jest

ręb-

do wy- Fyrfępidh w

NPS

uwalnia bezpowrotnie
ręce i nogi.

nie wywołuje

nym 85 ha, 2 kim.

—

Rzeczypospo-

DINOL
DINOL
DINOL

szkodliwych

Niezwykta okazja,
sprzedamy
ma- į
jątek ziemski 185

—0

Wynalazków

za Nr. 6944, jako ostatnie słowo
kosmetycznej w dobie obecnej.

DINOL

całem
Wilno,

16,

przez Urząd

litej Polskiej

ao:
:

Ko-ul. Wileńska

«a

DINOL

„poszukujemy
Wil. Biuro Komisowo - Handlowe,
Mickiewicza — 21,

szkoły

we z kuchnią,

| Letarzebemści

pz

DI CZEKA
ASTRO

wynajęcia
światłem: Sol- „Do pokoje
sylilis1 skórne. Wil. czenie lampa
uże
Bacha

Woydyłło.

ogro-

ło 20 pokoi, blisko
centrum, możliwie

POTRZEBNE

Hanusowiez

Zamkowa

z

10--11
A
zo:

rzemieślniczej).

"W. Zdr. Nr. 152.

5—60

|

SE
awicz,

Ё

E
[E OAZTEWI

panica 8 m. 3, (vis a kiernia A. Stempla. -0

воктов — Swzsteroistkór й LOKALE ®
W.Z.P.

K. GINSBERG

choroby

Szujskiego

weneryczne,

i we

5—1 p.p. W. Pohulanka 2,

serca,
astma,

Sanatorjum
„Salus*
Dr.
Kupczyką Kra-

BAWAWAEI

В

Letnisko-Pensjonat

od r. 1906.

SRENZZANZZUZUSAKAGRASCONNONA

RRZZZE

'

| LETNISKA |

sklep papieru
Wilno, ul. P iemiecka Nr.3.

Firma

jakości

5 pok.
z
kuchnią.sprzedania
z
Można rozdzielić i na urządzeniem,

w. Smiałowska

i pieczęcie wła-

B

i Krajowych B

3, m. 6.

do wy-|

godz.

Natychmiast
LOKA
do wynajęcia
U

KOBIECE, WENERYCZNE, NARZĄDOW
MOCZOW.
od 12--2) Od 4--6,

przyjmuje od godz. 9
do 7.
Mickiewicza
46 m. 6. Niezamoż-

(paginery) gwarantowane, najnowszej
konstrukcji, pracujące doskonale bez

TTT ITT

ies [ej Motor *ektycząny

Kobieta-Lekarz

GOENERE

automatyczne

TTT

do użytku na surowo
MIESZKANIE
kilo 6 zł. poleca
3—4 pokoi na Zwierzyńcu
poszukuję. J. Zwiedrynski I S-ka
Czynsz .
obojętny. Wileńska 28, tel. 1224
0—0562
Oferty
do
„Stowa“
pod „Wypłacalny*. — 1

zhor. weneryczne,
syfilis,
narządów

Zdr.

TT

M. DĄDIOWSKO

Garbarska 5

m. 18,
rano.

PERFUMY NIE PRZYTŁUMIĄ
ZAPACHU POTU

»

A REYSCZŚ P3 RZAIERCZ TIRIEŻ M WY

4 pokojowe

ŻADNE

s

b

w śródmieściu, z uży-

AKUSZERKA

Numeratory

K

kuchni,
neryczne
i
moczo- walnością
płciowe. Elektrotera- Końska 4m:1. 0-Z10£
pia, słońce
górskie
djatermja.
Mickiewi- Mieszkanie
cza 12, róg
Tatarы
„|

skiej 9-2i5

i biura: ul. Moniu-

szki 5 tel. 321-60.

OB-ĮO

przewyż-

GWARANTOWANEJ

ul. Niemiecka

EB SZM

we-

Salon wystawowy

a

i FISHARMONJE

Dokfór.Medycyny 2 pokoje umeblowane
do wynajęcia
R. GYMBLER

BE

resztek

niżej kosztu.
KOKIA МН

TYLKO

i wYNAJĘCIE

ОЯСВОКЕ КЕУР М НЕС

4

do

Zagranicznych

SPRZEDAŻ

‹

Dyrekcja: ul. ks. Skorupki 8 tel. 196-33.

0 —z9+

STS

PIANINA

Syn |

bezpłatnie.

TOKI

FORTEPIANY,

Wydz.

i najnowsze rysunki obicia papier.
(tapet.) z fabr. krajowych i zagranicznych po cenach niskich za gotów-

na

inżynierów.

INT VEKS

fabryk

i Kresy

®

i

i MASZYN

i kosztorysy

r pierwszorzędnych

m. 5.
8—1i

„ ul. Ad. Mickiewicza Nr. 9.
Poleca w największym wyborze i

i

RECZ

Dżyńska-Śmolska

D.-H. K. RYMKIEWICZ

kę

CY

MARYA

dinkai

(p.t

TARTAKÓW

Lekarz-Dentysta

z powodu złej pogody nie wyjeżdża
i odnawia przyjęcia od 10-ej rano do
7-meį wiecz. Adres Mtynowa 21 m. 6.

m

DRZEWA
najnowszej konstrukcji,
szających wyroby zagraniczne.

L

' Słynna Ehiromanika
Eika

NIE

IKS

—

elektrycznych.

Liczne referencje odbiorców.

szwajcarskich,

Francji:

maszyn

WIA-

b.

Polskie Towarzystwo Kandln z Francją w Warszawie.

”*

elektrowni|

dawn. C. Blumwe
w Bydgoszczy.

Prospekty

dla dorosłych
150 fr. szw., która jest
stałą dla czterech uzdrowisk przy tygodniowej zamianie. Referencje przeszło
tysiąca rodzin. Prospekty :na żądanie.
(Zworotna portorium).
Bureau
der Pensionnaten
Pestalozzi
(Fćdćration Internationale des Pensionnats Europćens) Gudapest, М., Alkotmany Strasse 4. I. (Telephon: Tcrėz 242—36),
Kurorty i domy zdrowia:
Na Węgrzech:
Budapeszt,
Siófok.
W
Szwajcarji: Genewa, *) Lozanna, *) Neuchatel, *) Lucerna, Montreux, *) Zurich, *)
Lugano,

TURBINY

urządzenia

na

Zjednoczone Fabryki Maszyn,| Os)

J

Na żądanie wizyty

Pensjonaty,
internaty dla dziewcząti
dla chłopców.
Cena całego utrzymania
wynosi

PRZENOŚNE,|

FRANCIS'A,

kompletne

fabryka

RÓBKI

MŁYNKI

wszelkich

El.
6 wicielstwo

zdrowia
dla dzieci

syst.

TRYJERY,

i dostawa

wiatowej sławy kurorty | domy
kaka

ropy,

przedstawicielstwo

Kongresówkę

eg

zużycia

Generalne

®

5
i sklad iabryczny:

NIA wszelkich MASZYN MŁYŃSKICH według najnow- =
szej techniki, KAMIENIE
FRANCUSKIE i SZTUCZNE,Į =
MOTORY ROPOWE,
NA GAZ
SSANY,
MOTORY|7
ELEKTRYCZNE
i MOTORY DIESLA z gwarancją eko-| 7"

pulskiej

ČIA

ь
sprzedažy

dostarcza

=

E
O
„|
>

S I przedsta-

+
е
i
- wstrząsający dramat w 1U akt, osnuty na tle
sensacja!
„Niewinne
Grzesznice
sensacyjnego procesu o stręczycielstwo i handel |
żywym towarem. W rolach głównych Werner Kraus i urocza Vivian Gibson.

Dziś! Nowa

Foksal 25.

|*

>

T Partėr od 80 gr. Dziś, przed wysłaniem do Kolonii Polskiej w Ameryce ukaże się na żądanie publiczności po

„Polonia

w Eillancouri (Seine) Francja

2

>

З

film erotyczny 1) „ROZWIEDŽMY.

i S-ka.

"2 Į Budowa i przebudowa młynów zbożowych, WYTWÓR-

produkcji — -dramat łez i krwi „O CZEM
SIĘ
NIE
publicznosci
ulubienica wileńskiej
A.Mickiewicza 22. MÓWI...* w.g genjalnego utworu Gabryeli Zapolskiej, W roli tytułowej
Jadwiga Smosarska (Frania), Kazimierz Justian (Krajewski). Nad progiam: Arcywesola iarsa w 2 akt. „PRÓBA OGNIOWA*, Początek o godz. 5.30, ostatni 10.25,
reatr

|£

Sįižino, Ostrobramska 29, teleion 13—10,

© | TURBINY WODNE

KANADY",

Milewski

LUBLIN,
3

Fabryki w Lublinie i Žywcu
S

o
=

SIĘ“ wspanialy,
A
humorem kino-romans.
W rol. głown. pikantnai czarująca Vivian Gibson, zachwycająca treść. 2) „RARYŻ
w LETARGUŚ sensacja filmowa. Początek_o godz, 6, ostatni seans o godz. 10.15.

Kino- |

«6

Da

к
©

polskim, rosyjskim,

francuskim,
angielskim
i niemieckim.

„królowa tom wyścigowego

roląch głównych:

m

Przemysłowych

RENAULT

5
szyn i Ee:
odlewnie

ac

program: 1) „Jak powstają skrzypce" w 1 akcie. 2) „Brewerje urwisa* kom.
w 2 akt.
Ostatni
seans o godz. 10-ej. Orkiestra pod dyrekcją p, Wł. Szczepańskiego.
Kasa czynna od g. 5 m. 30,
Początek seansów od g.ó-ej, w niedzielęi święta od g. 4-ej.
w niedzielę i święta od g. 3 m. 30.

MIEJSKA

Ostrobramska

W

roku
filmy:

KOTOPOĄŃPY
Zakładów

‚

=

i ropne

—

SUSITIKIMAI

zgodnie

benzynowe

AGREGATY
ELEKTRYCZNE

Katalogu

ъа

Od dnia 5 do 8 lipca
1928
włącznie będą
wyświetlane

$ILNEEGE

MARKI

takowych przej-

dniu

z art. 1046 U. P. C.
Komornik Sądowy:

ul.

Komitet wykonawczy zwraca uwagę, że wszelkie tego rodzaju inne wydawnictwa, mogące się ukazać ;z okazji Targów-WyStawy, nie będą
miały 1ealnego
znaczenia i za podobne
wydawnictwa
Komitet
nie
bierze
na
siebie żadnej
odpowiedzialności.
Jednocześnie nadmienia się, iż Biura wszystkich Działów
Targów-Wystawy przeniesione
zostały do specjalnego budynku na ierenie Targów-Wystawy.
x
Wejście z ul. Królewskiej.
Kinematograf

ZAWSZE

m. Wil-

upływa z dn. 1-go sierpnia r. b.

śllejski

ŻĄDAJCIE

na i Banku
Gospodarstwa
Krajowego
w
Wilnie w sumie 14.511 zł. z proc.
i kosztami.
:

się w forrzacie Księgi pamiątkowej.

Stefana

do

па

publicznej, że dnia 12 lipca 1928 r. o godz.
lo-ej rano w Wilnie przy
ul. Fabrycznej

Dział reklamowo-ogłoszeniowy
tego wydawnictwa powierzony został wyłącznie Biuru Rekla-

mowemu

12

art. 1030 U. P. C. podaje

Targów-Wystawy ukaże się specjalny KATALOG-PRZEWODNIK, w którym poza bogatą
treścią,
obrazującą
stan ziem
północno-wschodnich,
opisu
Wilna, informacjami o Targach-

będą

6

otrzymać wodę naturalną

Vichy Cćlestins
Vichy Grande-Grille
Vichy Hopital

Komornik przy Sądzie Okręgowym
w
Wilnie Konstanty Karmelitow, zam. w Wil-

Komitet Wykonawczy Pierwszych Targów Północnych i Wystawy
Rolniczo - Przemysłowej w
Wilnie niniejszem podaje do wiadomości, że z chwilą otwarcia

Wystawie oraz ilustracjami
- umieszczone
nia i reklamy opisowe.

Ażeby

— ss

SŁOW O

4

w kolonji

letniskowejg

raty.

na

„Podwerki* za Antokolem
sprzedam. Ul.

JA

„agawy
nista

Rdziąta

Mickiewicza 60 m. 5, KUPIĘ
(konwersacji)
od 10 rano do 12.-Ogojwark 10
30 ha mieckiego oraz
"

Majątek
ha
20 kil. od

r

—ośrodek

dobrej

ziemi,

pożąda- gotowuje

sprzedam. czerpujące

kompletne

dynki w dobrym
nie.

lekcji
nie-

przy-

do niższych

Wy- klas gimnaz. wszystprzedmiotów.
informacje kich
4 m. 9
Biura Re- Arsenalska
od
i
S. GraSani
S
= Wilno,
1, dla G. K.

70 ne zabudowania.

Wilna, 2składać do
kil. od szosy na sa-klamowego
mym brzegui z. Wi-bowskiego,
lenki. Ziema
orna, Garbarska
las, łąki (część zalewnych), ogród
OWO- me zrzec:
cowy;

z

i

warunki

godne

bu-

sta-|

Zagospodarowa-

Francuska

—

SPRZEDAMY”

majątki

ziemskie,

folwarki,

parcele

Mejscowość naddomy
П
kuchnią i 2 małe
z ny.
zwyczaj ładna. Adres: D .H.-K. „Zacheta“
meblami lub nie, 5ko- N. Wilejka, p. Micku- „Gdańska
6, tel.9-05
pówka 5.
3013-0 ny, maj. Krętogłówka

i

cięć 1: | KGUBY

BLOKS
Gdańska 6, tel.9-05

BBREESNE

agubioną | ksiąžeczkę wojskową,

z

Oszczędności

U.

wyd.

Wilno,

przez

P. K.

na

imię
Władysława
Н
OtrębSwoje
ulokuj na 12 skiego, unieważnia się
proc. rocznie. Gotów=
ka twoja jest zabezgubioną
znižkę
pieczona złotem, srekolejową,
wyd.
brem i drogiemi kaprzez U. S$. B. na
mieniami.
„imię Wacłąwa Domo=

LOWBAR

rodowita
(dyplomowana)
pragnie
wyjechać na wieś na la- pia

12,

Ela Kate
wydaje

stauskiego,

po-

to, za umiarkowanem ŻYCZKi na zastaw zło-

uniewaž-

„0-9208

gubiony
kwit
ta, srebra, brylantów,
wynagrodzeniem.
lombardowy
ę-futer
i
różnych
toZgłaszać się do r
Z (Biskupia 12) Nr
6
1 warów.
dakcji

dla Z. S.

Dr uk. „Wydawniciwo

|
|
|

100€ 26408. unieważnia się

Wileńskie'*

ul. Kwaszelna

23.

|
!

