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Propaganda polska zagranicą (nie 
mówię tu o gospodarczej), polega w 
dużej części na wsuwaniu cudzoziem- 
com wiadomości o Polsce. Pewien wy- 

_bitny Francuz redaktor i krytyk lite- 
racki poznał w jednym salbnie panią, 
o której mu powiedziano, że jest Pol- 
ką zajmującą się literaturą swego kra- 

_ ju ojczystego. — „Czy nie słyszała Pa- 
ni przypadkiem czego o Mickiewiczu'* 
— zapytał się ją. Oczywiście, że wor 
bec wymowności tego rodzaju fa- 
ktu przejmuje nas radością otwarcie 
pomnika Mickiewicza na płacu Alma, 
które miało miejsce kilka miesięcy po 
wyżej opisanym: wypadku. 

2 Co to jest propaganda polityczna. 

Jest to częściowe pochwycenie we 
własne ręce steru opinji publicznej ob- 
cego kraju i kierowanie tym sterem w 

interesie politycznym własnego kraju. 

Nie jest tak proste i jasne, jak się do 

tego celu dochodzi takiemi środkami 
jak. np. wydawaniem Pamiętników Pa- 

ska we francuskim przekładzie lub wy- 

stawą rzeźb polskich w Paryżu — ulu- 
bionemi chwytami dyplomacji polskiej 
w walce z innemi kierunkami na pro- 

 pagandę. Widać wychodzi się tu z 

założenia, że co się pozna, ta się po- 

lubi, a co się polubi, to temu się szko- 
dzić nie będzie. Staramy się więc aby 
nas poznano. Rozumiem, że propagan- 
da może mieć także inne metody, 

: mniej eudajmonistyczne. Gdyby па- 
' przykład w kilka dni po podniesieniu 

sprawy mniejszości przeciw Polsce w 

Genewie, w Algierze naszem  stara- 

niem odbył się wiec mniejszości arab- 

skiej, byłaby to także praca o chara-* 
kterze propagandowym. Miałaby oczy- 

_ wiście o wiele mniej eudajmonistyczny 

| charakter i byłaby: trudniejsza i mniej 
Hmiła w wykonaniu. 

p. Neumana, gdy kierował biurem 

į prasowem w Rydze. Myślę, że wtedy 
_ my mieliśmy rację. Ta sama metoda, 

' która dała nam osadnictwo wojskowe 

wytknęła bieg polityki poselstwa w 

Rydze, zapoznający znaczenie i War- 

_ tość ziemiaństwa polskiego na Inilan- 

tach. Stoczyliśmy o to walkę i w tej 

walce atakowaliśmy między innemi p. 
Neumana, jaka stronę przeciwną: Ale 

ten wyrzut sumienia, który powstał 
we mnie ze wspomnienia o tamtych 
czasach jest ciekawy, bo dowodzi jak 

na terenie polityki zagranicznej Polacy 

z różnych obozów politycznych  Za- 

czynają się szanować, Oceniać, zaczy- 

nają rozumieć, że Polska jest wielka 

rzecz i że jest komu służyć. Pan Neu- 

man jest zresztą wyjątkowo sympa- 

tycznym typem politycznego i osobi- 

stego idealisty. Korzyści z jego pracy 

nawet w tem szczupłem znaczeniu pro- 

pagandy polskiej kurtuazyjno-kultural- 

nej, jak ją dziś nasze ministerstwo 

rozumie — są ogromne. Na tle wielu 
urzędników naszego Min. spr. zagr. 

postać p. Neumana wyróżnia Się 

tym idealizmem, kulturą intelektualna, 

taktem, powagą, brakiem  snobizmu. 
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Dwa tygodnie temu zapowiedzia- 
łem, że napiszę cykl artykułów 0 na- 
szem położeniu _ międzynarodowem. 

Część tych artykułów ogłosiłem, lecz 

już wtedy zaznaczyłem, że zapewiie 

jaskrawe wypadki wewnętrzne od. 

wrócą uwagę czytelników od polityki 

zagranicznej. Myślałem o zabawie 

Trybunał Stanu. Dziś wracając & 
polityki zagranicznej, przeprasza 
czytelników, że ten właśnie artykuł pd 

myślany jest jako teljeton — przerwa 

Pierwszą dygresją będzie tu hołd 
złożony istotnie tęgiemu pracowniko- 
wi naszej propagandy panu Stanisłą- 

wowi Neumanowi, 
Polskiej w Paryżu. Swego czasu „Sło- 
wo“ atakowato bezwzględnie i ostro 

  

_ nętrzny bez istotnej wartości jest praw 

5 
j czynała się polska dyplomacja, POW- 

“stala pod hasłem: „oby nie zadużo 

| hrabiów". Odtrącono w ten sposób 

mnóstwo młodzieży znającej zagrani- 

jako taki kontakt z towa” 
rzyskiemi sferami zagranicy, i kto Wie, 

czy nienajlepiej nadającej się do tego 
zważywszy, 

Ce, mające| 

unter-leitung dyplomacji, 

 rać powinien. Nie dopuszczono, zboj- 
- kotowano „hrabiów”, % za to napłodzo 

ł No niemały dziesiątek „udających hra- 

biów*, stworzono „panopticum'* ludzi 

mało zorjentowanych, mało skontakto- 
wanych z zagranicznym terenem i po- 

- krywających te swoje braki pewnością 
/_ siebie, wpadająca w kompletną śmiesz 

w gestach i ru- 

chach, nadających się bardziej do ko-. 
" ność, ujawniająca się 

  

radcy Ambasady 

O! bo ten ostatni wyraz mieszczący 

w sobie blichtr bez treści, gest zew- 

| dziwą chorobą Ministerstwa. Gdy za- 

} 
że do wyższych kierowniczych stano” 
"wisk w dyplomacji, nie taka czy inna 

Szkoła, takie czy inne przygotowanie, 
_ lecz tylko rzetelny talent drogę otwie- 

4 
* 

medji Słonimskiego niż do życia real- 
nego. 

Gdy się czasem rozmawia z panem 
z M.S.Z. to istotnie zbiera człowieka 
chęć filmowania ruchów i zachowania 
się takiego urzędnika. Wyrabia się tu 
typ, który jak „Komische alte'* stanie 
się postacią charakterystyczną. Taki 
pan, który z arystokratyczną dystynk- 

  

ECHA STOLICY. 
Rząd wnidsł projekty usfaw 0 

kredyty dodatkowe 
WARRZAWA. 6.VII. (tel. wł. Słowa). 

Dziś do kancelarii Sejmu wpłynęły trzy 
projekty ustaw zgłoszone przez rząd o 
kredytach dodatkowych na bieżący rok 

budżetowy 1929—30. Jednocześnie w 
Monitorze Polskim ogłoszona została 
uchwała Rady Ministrów o przeznacze- 
niu tych kredytów. Podług tych uchwał 
przypada na cele rozbudowy Gdyni 8 i 
pół miljonów złotych. Na cele przyjęcia 
wycieczek zagranicznych przybywają- 
cych na Wystawę Poznańską 350 tysię- 
cy zł. Budżet Min. Przemysłu i Handlu 
zwiększono o 1 mili. 300 tysięcy zł. 
Oświaty 60 tys. zł. Pracy i Opieki Spo- 
łecznej 40 tys. zł. 

Rezygnacja posła Warskiego 
WARSZAWA, 6.VII. (tel. wł. Słowa). 

Kancelarja Sejmu otrzymała list od 
przywódcy komunistow posła Adolfa 
Warskiego— Warszawskiego z Krakowa 
zawierający rezygnację tego posła z.man- 
datu poselskiego. Złożenie mandatu 
przez posła Warskiego tłumaczy się 

tarciami politycznemi w łonie polskich 
komunistów, którzy pozostają pod wpły- 
wem zwycięskich stalinowców podczas 

gdy pos. Warski uważany jest za Troc- 

kistę. 

Zgon księdza sen. Alhrechfa 
WARSZAWA, 6.VII. (tel. wł. Słowa), 

W dniu dzisiejszym zmarł senator z klu- 

, bu Ch. Dem. ks, prałat Albrecht. 

Raport komisji komunikacyjnej 
Ligi Narodów, 

Delegaci Ligi Narodów, którzy zwiedzi- 
li ostatnio pogranicze Polski i Litwy celem 
zbądania możliwości nawiązania komunika- 
cji między obu państwami, po odbyciu 
wspólnej konferencji w Berlinie złożyli ob- 
szerny raport komisji komunikacyjnej Ligi 
Narodów. Raport ten rozpatrzony zostanie 
Uótąę komisję Ligi Narodów we wrześniu 
oku 

Mandaf posclski p. Gzechowicza. 
Jedna z agencyj donosiła wczoraj, że 

b. minister skarbu p. Czechowich objąwszy 
stanowisko dyrektora Banku Ziemiańskiego 
składa mandat poselski. i 
“P. min. Czechowicz wiadomości tej za- 
grzeczył, 

Js lipca upływa termin wnosze- 
fia projektów preliminarzy nowe: 

‘ go budžeiu paūstwa, 
Departament budżetowy Ministerstwa 

arbu przedłużył ostateczny termin wno- 
stenia projektów preliminarzy na rok bud- $ 
żłtowy 1930—31 przez poszczególne Mini- 
sferstwą do dnia 15-go lipca. Już opraco- 
wiły swe preliminarze: Ministerstwo Rol- 
nictwa i Ministerstwo Reform Rolnych. 

Lofnicy sowieccy nad Polską 
Sztab Główny w porozumieniu z po- 

sektwem polskiem w Moskwie zezwolił lot- 
nikówi sowieckiemu, odbywającemu lot po 
Eufopie na „Skrzydłach Sowietów*, na prze- 
lot przez terytorjum Polski. Lotnik Gro- 
mov ma lądować w Warszawie 28-go lipca 
na lotnisku mokotowskiem. 

Jętyk_nolski — językiem oficjai- 
ny Międzynarodowego Insfyfufu 

Gszczędności. 
'Na odbytej w dniu 29 ubiegłego miesią- 

ca v Genewie konferencji Międzynarodo- 
wego Instytutu Oszczędności z inicjatywy 
prezesa PKO. Grubera uchwalone zostało 
by język polski stanowił jeden z języków 
ofięjilnych Instytutu. Publikacje Międzyna- 
rodowego Instytutu Oszczędności wydawa- 
ne będa TÓwnież w języku polskim. 
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cją nosi swoje, przez siebie samego 
zredagowane nazwisko, taki inny pan 
dostojny wobec jednych, uprzejmy wo- 
bec kolegów wyższej rangi, doskonały 
w specyfikacjach piękności po elegan- 
ckich jadłodajniach. 

Na tem tle często doskonali pra- 
cownicy, pierwszorzędni znawcy, lu- 
dzie bezwzględnie utalentowani. Sły- 

2 ZA KORDONÓW 
— 

Wybory w  Finlandji 
Z Helsingforsu donoszą: Wybory 

do Sejmu fińskiego przechodzą bez 
wielkiego ożywienia i liczba wybor- 
ców w r. b. wynosi zaledwie 45 proc. 
uprawnionych do głosowania, podczas 
gdy w czasie poprzednich wyborów 
liczba ta dochodziła do 60 zgórą pro- 
centów; podczas wyborów w 1927 r. 
do urn stawiło 53 proc. wyborców. 

Trudno wytłomaczyć przyczynę ta: 
kiego zjawiska; niektórzy tak — та- 
ły procent czynnych wyborców tłoma- 
czą okresem wakacyjnym, gdy wielu 
wyborców wyjeżdża z kraju; 
jednak niewątpliwie i poważniejsze 
przyczyny. Naogół należy przypusz- 
czać, że żadna z partji politycznych 
nie dozna porażki, nie będzie jednak 
miała i znaczniejszego przyrostu." 

Najbardziej apatyczny stosunek do 
losu swego parlamentu wykazują mie- 
szkańcy miast, szczególnie Helsingior- 
su. Na prowincji wybory przechodzą 
z nieco większem ożywieniem. 

Według ostatnich obliczeń do po- 
łudnia 5 bm. oddano 270322 głosy, z 
czego agrarjusze otrzymali 50883 gło- 
sy, partja zjednoczeniowa 50101 gł., 
socjaldemokraci 44747 gł., komuniści 
41750 gł., szwedzi 30377 gł., reszta 
partjj—22539 głosów. 

Na uwagę zasługuje fakt, że ko- 
muniści w rb. otrzymali o wiele wię- 
cej głosów niż podczas ubiegłych wy- 
borów. 

* 

HELSINGFORS, 6. 7. Pat. Do 
północy były wiadome następujące 
wvniki głosowania do parlamentu: 

Szwedzi uzyskali 66839 głosów, 
partja zjednoczeniowa 83180, postę- 
powcy 28855, agrarjusze 113364, par- 
tja drobnych chłopów 6012, socjaliści 
138513, komuniści 71804. 

Zasadnicze postaaty programu pali 
stwowego. Strandana 

Z Rewla donoszą: Wczoraj kan- 
dydat na stanowisko głowy. państwa 
O. Strandman przez cały dzień  per- 
traktował z szeregiem działaczy poli- 
tycznych. Wszystkim irakcjom przy: 
puszczalnej prawicowej koalicji O. 
trandman przedstawił zasadnicze. po- 

stulaty swego programu, który mię- 
dzy inn. zawiera wskazówkę, że na 
kwestję konieczności zmiany konsty- 
tucji wszystkie frakcje zapatrują się 
pozytywnie, podchodząc jednak do tej 
kwestji róznie. Z tego powodu Strand- 
man uważa, iż obecnie nie należy de- 
talizować tej kwestji, lecz zostawić ją 
otwartą z tem, że później frakcje 
przedłożą swe realne propozycje, któ- 
re będą wzięte za podstawę pracy 
zmiany konstytucji. O. Strandman na- 
daje wielkie znaczenie rozgraniczeniu 
pracy rządu i parlamentu. Kandydat 
na stanowisko głowy państwa uwa- 
ża, że zgromadzenie państwowe nie 
powinno wtrącać się w te sprawy, 
które należą do bezpośredniej kom- 
petencji rządu. 

Następnie O. Strandman jako ko- 
nieczny warunek stawia, żeby wszy- 
stkie frakcje koalicyjne jednogłośnie 
przeprowadzały w parlamencie wszy- 
stkie państwowe projekty ustaw. Z 
chwilą, kiedy jedna z frakcji koali- 
cyjnych wystąpi na zgromadzeniu pań- 
stwowem przeciw tej czy innej pro- 
pozycji rządowej, koalicja będzie u- 
ważana za rozwiązaną. 

O. Strandman uważa również, że 
kredyt państwowy powinien być 
zamknięty dla wszystkich nieakurat- 
nych płatników. 

Burza w łownie 
Z Kowna donoszą: Przedwczoraj sza- 

lała w Litwie straszna burza, która wy- 
rządziła ogromne straty. Od uderzenia pio- 
runa spaliła się doszczętnie fabryka obrób- 
ki Inu, 

onych nie zwraca. Administracja 
nie uwzględnia zastrzeżeń eo do rozmieszczania ogłoszeń. 

istnieją , 

PRZEDSTAWICIELSTWA 
BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A Łaszuk. 
BIENIAKONIE — Bufet kolejowy. 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot. 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. 
DUKSZTY — Bufet kolejowy 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa, W. Włodzimierow. 
GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch*. 
HORODZIEJ — Dworzec kolejowy — K. Smarzyński. 
IWIENIEC — Sklep tytoniowy S. Zwierzyński. 
KLECK — Sklep „Jednošė“. 
LIDA — ui. Suwalska 13, S. Matecki. 
MOŁODECZNA — Księgarnia T-wa „Ruch*. 

N. ŚWIĘCIANY — 

WOŁKOWYSK — 

NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa, Księgarnia Jaźwińskiego. 
NOWOGRÓDEK — kiosk St. Michalskiego. 

Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 
OSZMIANA — Księgarnia spółdz. Naucz. 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski. 
POSTAWY — Księgarnia Pol. Macierzy Szkolnej. 
STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch*. 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9, N. Tara: 
WILEJKA POWIATOWA — ui. Mickie 
WARSZAWA — T-wo Księg. Kol. „Ruch*. 

  

ejski, 
a 24 Е. Juczewska, 

  

Księgarnia T-wa „Ruch“. 

DESSYTCA OCHR TOYROWINE 

Za tekstem 15 groszy. Komunikaty oraz 
nadesłane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W N-rach swiątecznych oraz z „prowincji o 25 proc „drożej. 
Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenia cytrowe i tabelaryczne o 50 proc. drożej. Administracje nie przyjmuje zastrzeżeń co do 

miejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 groszy. 

Feljefon o doli i niedoli naszej prop 

| CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i Jej 40 gr. 

szałem urzędnika wydziału prasowego 
dr. Litauera jak rozmawiał kolejno z 
dziennikarzem  bolszewikiem,  Niem- 
cem, Anglikiem i w prasie każdego z 
tych krajów orjentował się lepiej niż 
ten dziennikarz. Talentów w Polsce 
zawsze będzie dosyć. 

Propaganda na wewnątrz. 
Przykładem niepożądanej propa- 

gandy na terenie nie zagranicznym lecz 
wewnętrznym był ostatni dzień 4 lip- 
ca, 153-letnia rocznica niepodległości 
Stanów. Orjentacja  filo-amerykańska 
w pewnych wypadkach może znaczyć 
tyle samo, co uniezależnianie się od 
Ligi Narodów, a będziemy stale pro- 
pagować na tych szpaltach  koniecz- 
ność położenia kresu fałszywemu oce- 

Dookoła planu Younga 
Kwestja ta nie interesuje Stanów Zjednoczonych 

NOWY YORK, 6.VII. PAT. „Herald Tribune“ dowiaduje się 
z Waszyngtonu, że prezydent Hoover nietylko przyłącza się do 
decyzji, sprzeciwiającej: się udziałowi banku związkowego w 
operacjach banku międzynarodowego, lecz ponadto przeciwny 
jest wysłaniu obserwatora na najbliższą konferencję europejską 
w sprawie wprowadzenia w życie planu Younga. 

Londyn miejscem bliskiej konierencii Ukwidacyj- 
nej rządów 

LONDYN, 6. 1. Pat. Biuro Reutera dowiaduje się, że rząd angielski 
w swej odpowiedzi do rządu irancuskiego w Sprawie miejsca przyszłej 
konierencji likwidacyjnej w przyjazny sposób wypowiada się za celowością 
wyboru Londynu jako miejsca konierencji i wyraża przytem nadzieję, że 
konferencja zbierze się w czasie możliwie najkrótszym. 

P. Mac Donald liczy na długi żywof swego rządu 
i nie zamierza przyśpieszać ogłoszenia całego swego 

programu 

„LONDYN, 6—7. Pat. Przemawiając w Durham premjer Mac Donald 
powiedział: Rząd nie chce całego swego programu przekładać parlamento- 
wi w czasie jednej secji, ponieważ liczy, że przetrwa jeszcze 5 innych se- 
syj, a może jeszcze i dalszych 5. 

Rezygnacja lewicy w walce 2 rządem p. Poincare 
PARYŻ, 6—VII. Pat. Prasa wyraża naogół jednomyślnie zadowolenie, 

że debaty wczorajsze nad interpelacjami zakończyły się pomyślnie dla rzą- 
du. „Le Journal“ stwierdza, że w ostatnich dniach prowadzono energiczną 
kampanje na rzecz grupowania sił lewicy i skrajnej lewicy. Jednakże, jak 
zaznacza dziennik deputowani zrozumieli rychło, że akcja podjęta na wiel- 
. 2 rozwijałaby się w kierunku obalenia rządu, to też opamiętali się 
niebawem. 

Zażegnanie kryzysu gabinefowego w Grecji 
Zamiana stanowisk ministrów spraw zagranicznych 

i wewnętrznych 
WIEDEN, 6 7. Dzienniki donoszą z Aten, że grecki kryzys gabineto- 

wy spowodowany ustąpieniem ministra spraw wewnętrznych został zlikwi- 
, dowany przez reorganizację gabinetu, Karakopulos, obok portfelu ministra 
Spraw zagranicznych obejmie wiceprezesurę nowego gabinetu, natomiast 
Paz minister spraw zagranicznych, obejmie tekę ministra spraw wewnę- 
rznych. 

Sejm pruski ratyfikował fraktat z Watykanem 
BERLIN, 6 7 PAT. Sejm pruski przyjął wczoraj w drugiem czytaniu głosami 

stronnictw rządowych i partji gospodarczej ustawę o umowie konkordatowej ze Sto- 
licą Apostolską. 

Podróż Prezydenfa W. M. Gdańska do ZSSR. 
GDAŃSK. 6.6. PAT. W dniu dzisiejszem wyjechali do Moskwy prezydent se- 

natu w. m. Gdańska Sahm, senator finansów dr- Kamnitzer, senator handlu p. Jeve- 
lowsky w celu omówienia z odnośnemi czynnikami Z. S.S. R. sprawy dalszych za- 
mówień dla tutejszych warsztatów okrętowych, a mianowicie dla stoczni gdańskiej i 
dla stoczni Chichau Podróż prezydenta senatu gdańskiego i towarzyszących mu senato- 
rów nastąpiła za wiedzą rządu polskiego. Powrót ma nastąpić około 17-go 

Podróże dostojników kościoła 
Kardynał londyński ks. Bourne w drodze do Polski. Po- 

wrót ks. prymasa kardynała Hlonda 
PRAGA, 6.VII. PAT: W dniu wczorajszym wyjechał z Pragi do Wiednia, a 

następnie do Krakowa i unią kardynał londyński Bourne. Dzisiaj opu- 
szcza Pragę ks. prymas kardynał Hlond, udając się do Poznania oraz ks. arcy» 
biskup Teodorowicz, który wyjeżdża na kurację do Franciskowych Laźni. 

p 
Wielka burza zniszczyła część Czechosłowacji 

Latające dachy domów. 
PRAGA, 6,6. PAT. Czechy 1 Morawy dotknięte zostały klęską straszliwej burzy, 

która przybrała rozmiary prawdziwej katastrofy. Ruch kolejowy, komunikacja tele- 
graficzna i telefoniczna zostały w znacznym stopniu uniemożliwione. TWicher zerwał 
dach z wagonu będącego w biegu pociągu, zaś cały pociąg przewrócił. Słupy telegra- 
ficzne, przewody telefoniczne zostały pozrywane i zniszczone. Wiele osób odniosło 
rany. 

2 W ckolicach Pardubic zginęło 7 osób, z których dwie zostały porażone prądem 

elektrycznym od leżących na ziemi przewodów, jedna zaś uległa przygnieceniu przez 

dach. W wielu miejscowościach wiatr pozrywał dachy z domów. Wiele budynków 
uległo całkowitemu zniszczeniu 

Rząd z pomocą ludności dotkniętej klęską. 
PRAGA, 6 7. PAT. Gwałtowna burza, która przeszła nąd wschodnią częścią 

kraju od Pardibic do Taboru, wyrządziła nieobliczalne szkody. Cztery osoby zostały 

. zabite, kilkanaście odniosło ciężkie rany. Premjer Udrżal udał się wczoraj ną terem 

klęski i zarządził doraźną pomoc wojskową. 

  

Triumiy lekkoaflefy Pefkiewicza w zawodach o 
mistrzostwo Anglii 

LONDYN, 6 VIi. Pat. Na zawodach lekkoatletycznych o mistrzostwo An- 
glji Petklewicz uzyskał pierwsze miejske na dystansie jednej mili angielskiej 
(przeszło 1600 m.) w doskonałyta czasie 4 m. 24 sek. Na zawodach Iekkoatle- 
tycznych w biegu na 4 mile pierwsze miejsce zajął Beavers (Anglia) w czasie 
19 m. 49 s. Drugie miejsce zajął Petkiewicz w czasie 19 m. 54 s. Trzeci z kolei 
był Woof (Szkocja). Petkiewicz prowadził na całej prawie długości i w końcu 
dopiero został wyminięty: 

agandy 
nianiu przez Polskę tej instytucji. Wo- 
bec tego orjentacja dążąca do nawią- 
za nia bezpośrednich stosunków poli- 
tyki polskiej ze Stanami, może być po- 
witana tylko z najżywszem uznaniem. 
Tylko że metoda kaptowania sobie 
Ameryki przez schlebianie amerykań- 
skiej próżności jest i tak zaadaptowar 
na przez wszystkie państwa europej- 
skie. Przytaczaliśmy tu przykład z wa- 
gonem Mac Donalda, już to napewno 
angielska kurtuazja ma wszelkie szan- 
se zdobycia sobie wdzięczności ame- 
rykańskiej prędzej i lepiej, niż zachwy- 
ty polskie. Przecież w stosunku Ame- 
rykan północnych do Angji jest coś, co 
mutatis mutandis przypomina stosunek 
naszego zbogaconego wychodźcy do 
dziedzica z jego wsi: . jeśli jednak 
Anglja nie wiele zyskała na poniżeniu 
swoich strusich piór przed amerykań- 
ską czapką, to czy roztaczanie awych 
wspaniałych obchodów  niepodlegto- 
ści amerykańskiej przed oczami włas- 
nych obywateli i we własnym kraju nie 
trąci trochę naiwnością. 

Zwłaszcza w takim kraju jak nasz, 
który niewątpliwie posiada piękną 
tradycję potężnego państwa, ale któ- 
re musi dopiero wałczyć o nawiąza- 
nie do tej tradycji musi walczyć o to, 
by naszych posłów traktowano fak, 
jak niegdyś traktowano posłów Zy- 
gmunta I-go. I nie jest rzeczą mało 
ważną, drugorzędną, literacką, nie jest 
dziwactwem wileńskiego  dziennika- 
rza ten przykry dla naszej ambicji 
państwowej fakt, że gdy Mac Donald 
wbiegł do owego wagonu, to część 
prasy angielskiej jękła jak sienkiewi- 
czowska „kanapa z ciotkami* a gdy 
przez fakt pokrycia całej Polski z na- 
kazu policyjnego flagami w dzień ame- 
rykańskiej galówki, popełniono tak 
wielkie odstępstwo od międzynarodo- 
wego protokułu, wymagającego bez- 
względnej równości, to nikt nawet te- 
go nie zauważył, nikogo to nie zabo- 
lało. Nie mamy mocarstwowej  zaro- 
zumiałości, nie mamy wielkopaństwo- 
wej pychy—ot co jest. Biedna 19 miljo 
nowa Hiszpanja nigdyby sobie na ta- 
kie obniżenie protokularnych wyma- 
gań nie pozwoliła. Przecież w dniu 3 
maja nie było powszechnych w Ame- 
ryce obchodów i prezydenci miast po- 
szczególnych nie wygłaszali przemó- 
wień. 

Propaganda za cenę protokułu i 
państwowych 'ambicyj mija się ze 
swym celem. Zostawmy taką propa- 
gandę skromnisiom  zawiązującym 
„Małą Ententę* już w samej nazwie 
mającej coś pokornego, naśladującego, 
dziecinnego, mizdrzącego się. Czy czy- 
telniku, przyjemne na tobie sprawia 
wrażenie, gdy ktoś do ciebie mizdrzy 
się naiwnie. 

Propaganda jako ster opinii. 

O ile nie wierzę w politykę speku- 
lującą na pokrewieństwo prądów ideo- 
wych, o tyle na podstawie przykla- 
dów historycznych można stwierdzić, 
że propaganda duża zrobić może. Pro- 
paganda czeska powojenna wyrobiła 
w dyplomacji europejskiej zupełnie 
fałszywe pojęcie o istotnych walorach 
tego państwa, rozwiało się to oczywi- 
ście później, ale co Czesi na tem sko- 
rzystali, to skorzystali. Oczywiście 
nie radzę iść pod tym względem za 
przykładem Czech, zresztą nie jesteś- 
my w tej pozycji. Wzorem propagan- 
dy nie może być jednak nasyłanie na 
głowę redaktora .i czytelnika cudzo- 
ziemskiego Mickiewiczów, Norwidów i 
Pasków, lecz takie uplasowanie swo- 
ich organów informacyjnych w cu- 
dzem państwie, żeby w chwilach waż- 
nych mogły one opinję tego państwa 
w Odpowiednią nakręcić stronę. Pra- 
sowe biuro czeskie Ceps obsługuje tak 
że naszą prasę — nie daje artykułów 
o kulturze czeskiej, broń Boże, daje 
mnóstwo artykułów o różnych  rze- 
czach, artykułów, do których prasa 
polska przyzwyczaja się i to pozwala 
w dowolnej chwili wydać Czechom ja- 
kieś fałszerstwo banknotów na Wę- 

grzech, jakąś gaiię bułgarską, czy 
obiad arcyksięcia u posła angielskiego 
w Sofji. 

Wracam do mego ”przykładu z 
mniejszościami. Podniesieniem sprawy 
mniejszościowej „, w cały rost'* — raz 
jeszcze powtórzę ten rusycyzm, tak 
się uderza w interesy wszystkich moż-- 
nych członków Ligi Narodów, że się 
raz na zawsze kładzie tę sprawę. Cze- 
si mają małe interesiki, my powinniś- 
my mieć wielkie zainteresowania. Pro- 
paganda jest coprawda bronią słabych 
— z tego zdaję sobie sprawę, lecz ja- 
ko najsilniejsi ze słabych państw Eu- 
ropy, moglibyśmy choć tę broń  sła- 
bych posiadać zmontowaną potężnie. 
Nie mamy nic podobnego dzisiaj. Cat. 
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DRUSKIENIKI. 
— Druskieniki. W końcu pierwszego 

sezonu. 
Stugębna wieść głosi, že Druskieniki, 

wkrótce będą upaństwowione.Wieść ta oży- 
wia posiadaczy will i pensjonatów radośną 
nadzieją lepszej przyszłości. Chwała Bogul 
—odzywają się głosy — będzie jeden pan, 
będą jakieś przepisy, regulaminy, które obo- 
wiązują już ogół zakładów leczniczych, 
należących do państwa i podległych jego 
opiece. Będziemy wiedzieli, komu się skar- 

żyć, nie spotkają już nas, wraz to nowe, 
niespodzianki, nowe dodatki procentowe do 
podatku obrotowego i t. @. 1 & 4. 

Tymczasem komisja zdrojowa rozpo- 
częła już swoje inwestycje od nakazu usta- 
wienia na chodniku przed każdą willą— 
ławki gwoli wypoczynkowi na niej znużo- 
nego kuracjusza. Tylko „kurącjusza*, broń 
Boże nikogo innego, jak to nakazuje napis 
na ławie takiej; „Tylko dla kuracjuszy!” 
Złośliwi powiadają. że wzorowano się pod 
tym względem na przykładzie okupantów 
niemieckich, którzy w swoim czasie, gdy 
zajęli Suwałki, pokładli ną ławkach w ogro- 
dzi miejskie napisy: „Tylko dla wojsko- 

ch!“ jeno ta różnica, że wojskowych 
niemieckich łatwo można było poznać po 
mundurach i pikelhaubach, gdy znacznie 
trudniej będzie odróżnić kuracjusza Od 
strudzonego wędrowca, który przybył z 
Grodna na dzień niedzielny do zdrojowiska 
nadniemeńskiego. Czyżby komisja miała 
powołać cały sztab specjalnych kontrole- 
rów, sprawdzających dniem i nocą, kto 
siąda na ławkach, „dla kuracjuszy*?... 

Koszt ławek, sprawionych i zakupio- 
nyah masowo przez komisję, obciąża wła- 
ścicieli (Iki) will; jest to „iawestycja”, na 
której nic nie traci komisja, a mogą zyskać 
kuracjusze, nie mający sił—dojść do swojej 
willi, gdzie—w ogródku - czeka na nich sta- 
le kilka ławek, coprawda — bez napisów. 
Niektóre ławki, świeżo pomalowane, pusz- 
cząly smolną ciecz, inne—żywicę, tak, że 
w czas je wycofano do wyschnięcia. Bądź- 
co bądź —pierwszą inwestycję już zrobiono. 

Pierwszy zeszyt „Ondyny* wyjdzie 1-go 
lipca, następnie ukazywać się będą co de- 
kada. Ś. p. Grzegorzewski (od lat 20 spo- 
czywający na wyniosłem usypisku cmentar- 
nem nad jeziorem) był to mecenas sztuki 
i piśmiennictwa popierający żywe słowo 
polskie, w postąci teatru sezonowego, mi- 
łośniczo-aktorskiego, sprowadzanego z 
Warsząwy w latach 1908 i 1909. Zamierzał 
wydawać, w sezonie 1909 r. tygodnik se- 
zonowy „Echo druskienickie“, powierzyw- 
szy redagowanie go K. Hofimanowi. Spół- 
pracownictwo pismu: polskiemu—kresowe- 
mu zapewnili, prócz lekarzy miejscowych: 
taka luminarka piśmiennictwa naszego i 
wielka obywatelka, jak Ś. p. Eliza Orzesz- 
kowa, rzewny poeta-lirnik Kazimierz La- 
skowski („El“), historyk Fedorowski, pu- 
blicysta, redaktor „Gazety Radomskiej”, 
poeta, pierwszy projektodawca budowy 
pomnika Mickiewicza Henryk Hugo Wrób- 
lewski, poeci Antoni Pilecki, Władysław 
Karoli i in. Cały wymarzony program pra- 
cy redakcyjnej, przygotowany do ogłosze- 
nia w prospektach, przekreślił jednem po- 
ciągnięciem pióra w wyrazie: „Otkazat'!* 
ówczesny gubernator grodzieński. W sierp- 
niu 1909 r. nąd grobem 4. p. Grzegorzew- 
skiego, w gronie licznych mówców, wyra- 
zili żal serdeczny po strącie  obywątela- 
patrioty ś. p. druh jego, Kazimierz Laskow- 
ski i K. Hoffman, jedyny pozostały przy 
życiu z wymienionych powyżej kandyda- 
tów ną spółpracowników w zarodku po- 
grzebanego „Echa Druskienickiego“. Na 
cmentarzu druskiennickim spoczął, zapew- 
ne-tymczasowo przybyły w sezonie zeszło- 
rocznym, na wywczasy po żmudnej pracy, 
ś. p. Aleksander Morozewicz, wybitny 
znawca spraw finansowych, publicysta, ce- 
niony spółpracownik wielu pism warszaw- 
skich, ukochany i wspominany przez kole: 
gów redakcyjnych i biurowych. Zgasł nie- 
spodzianie -zmordowane ;przežyciami i tru- 
dem niepożytyn—serce pękło. | 

O mogile, starannie utrzymanej, nieraz 
kwieconej, pamięta widocznie dłoń osoby, 

syna. Rzadko jakiś kuracjusz lub letnik 
odwiedza to miejsce umarłych, oddalone 
od centralnego punktu - zakładu kąpielo- 
wego i parku, w którym zbieramy się 2 ra- 
zy dziennie na koncerty orkiestry wojsko- 
wej. Kapelmistrz B. Reszke, nabiera coraz 
bardziej przekonania do repertuaru pol- 
skiego, tylko jeszcze w niedostatecznym 
stopniu. Prosimy 0 więcej numerów, a 
zwłaszcza w programie porannym Z ogaisk 
i ster polskich najliczniej reprezentowana 
jest, jak zwykle, Warsząwa, sporo osób z 
Białegostoku, Grodna, Wilna. W liczbie wil- 
nian gościł tu w ciągu czerwca prezydent 
miasta, p. józef Folejewski, pełną piersią 
oddychający do mozołach wileńskich, W 
jednej z rozmów z piszącym te słowa, na 
moje zapytanie, co trzymą 0 powierzeniu 
teatrów t. zw. „Zaspowi*, wyraził zdanie, 
zbliżone do relacji red. Kodzia (w „Kurje- 
rze Warszawskim”), mianowicie: obawę, że: 
ZASP., dbając o bezroboczych swych człon- 
ków, może nimi zapełnić personel trupy. 
Pozwoliłem sobie przedstawić zdanie, 
że zarząd związku artystów scen polskich 
może zalecać zespołowi tylko aktorów 
pożytecznych, na których właśnie opiera ; 
się teatr spółczesny, gdy wybitne talenty 
nie są już solistami, lecz protegonistami | 
zespołu. 

W niedzielę, 30-g0 b. m. kończy się 
pierwszy sezon, a zarazem pobyt mój w 
Druskienikach. Składam więc pióro. K.H' 

NOWA-WILEJKA. 
— Dziesięciolecie Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Nowej Wilejce. W dniu 29 
czerwca rb. ochotnicza straż pożarna Nowej 
Wilejki obchodziła doroczne Święto Straży 
polączone z walnem zgromadzeniem Dzień 
ten był dla Straży tem bardziej podniosły 
że obchodzono go dziesiąty raz w wolnej 
Polsce . 2 

Dzień Święta rozpoczęto nabożeństwem 
w miejscowym kościele parafjalnym które 
odprawił ksiądz proboszcz Eydziatowicz. Po 
nabożeństwie Zarząd na czele z prezesem 
Ostromeckim i Korpus ze sztandarem pod 
dowództwem  naczel nika straży Ounapa, 
przy dźwiękach własnej orkiestry przema- 
szerował pod remizę W imieniu Wojewódz- 
kiego Związku Straży. Pożatnych przyjął ra- 
po rt i powitał Straż instruktor pożarnictwa 
J. Łuczyński. : TEE 

Roczne walne zebra..aie po zagajeniu 
przez prezesa Straży p. Ostromeckiego roz- 
poczęło swoje obrady pod przewodnictwem 
p. Szymańskiego w sali „Ada. Po odczytaniu 
sprawozdania z działalności wyboru dowódz- 
twa i dokompletowaniu członków Zarządu 
przystąpiono do omawiania potrzeb Stra- 
ży. 

' Miasteczko Nowa Wilejka najbardżiej 
uprzemysłowione ze wszystkich miasteczek 
na terenie Wileńszczyzny, posiadało przed 
wojną kilka straży fabrycznych, na gruzach 
których powstała obecna straż pożarna, Cha 
rakter miasteczka jego położenie i budowa 
piętrowych domów nie ma dostatecznego 
zabezpieczenia narzędziami, 
przez straż. 

W trosce o bezpieczeństwo miasta na 
wniosek naczelnika straży, uchwalono wy- 
stąpić do Powszechnego Zakładu Ubezpie- 
czeń Wzajemnych, aby przy pomocy Ma- 
gistratu i Wydziału Powiatowego uzyskać 
przenośną sikawkę motorową. Posiadanie 
sikawki motorowej przez straż w Nowej Wi- 
lejce jest Konieczne. Na poparcie miejsco- 
wego społeczeństwa liczyć nie można Jest 
ono zbyt mało uspołecznione. Dowodem: 
tego — wpłacona składka przez członków 
popierających (zaledwie 52 zł. w ciągu roku) 
i udział społeczeństwa na walnem zebraniu: 
mimo, że Zarząd straży piśmiennie powiado- 
mił wszystkich swoich członków. 

W związku z dziesięcioleciem Straży: 
udekorowano dziewięciu członków czynnych 
znakami za wysługę 10 lat. Za długoletnią 
pracę w straży na stanowisku naczelnika, 
otrzymał ustępujący p. Węcel piękny upomi- 
nek od Zarządu i członków Korpusu. 

Do całości, brakowało tylko pokazania 
miejscowiej ludności zawodów strażackich, 
urządzanych zwykle gdzieindziej z okazji 
święta w większym ośrodku wspólnie z oko- 

  

uproszonej przez osieroconych wdowę "licznemi strażami. 
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tak łatwo ludzi sabą zainteresować cież nie sposób co roku to samo, lub. kazów, atrakcyjny i nawet ciekawy, że 
WILNO NA POWSZECHNEJ WYSTAWIE KRAJGWEJ 
Wypuszczam się na śmiałą próbę, 

zinwentaryzowania pokazu Wilna na 

Powsz. Wyst. Krajowej; zanim jednak 

do tego przystąpię, czuję się w obo- 

wiązku wytłumaczyć, czemu próbę mą 

nazwałem śmiałą. 

gorzej, tandetnością jego i ubóstwem, 

zepsuliśmy szereg tych danych atrak-. 

cyjnych, których Wilno dla całej Pol- 

ski posiada wiele. 2 

Jestem przekonany, że stał się błąd, 

błąd, który przez długi czas będzie się 

posiadanemi: 

SŁYWwWO 

Dom Polski Szkoła Polska 
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PEPEGĖ 
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TYLKO MARKI nr. 35 do 41. Obuwie to z 
p (D trwałą mocną podeszwą jest 

” epege niezrównane w noszeniu na 
Z PODKOWĄ ulicy, w domu i dia sportu 

! tak latem, jak i zimą   
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Pierwsza Plaża! 

Szukanie wygodnego miejsca. Na krót- 
ką chwilę wszyscy giną w kabinach 
1 koszach — wkrótce zjawiają się w 
wielobarwnych kostjumach kąpielo- 
wych i biegną ku nęcącym falom. 

Plažę ujrzycie powtórnie 
przeglądając Wasze zdjęcia 

“Kodak“ 
Jedno spojrzenie na zdjęcie “Kodak" przeniesie Was 
znów w szczęśliwe czasy wakacyj. Czyż nie jest 
wprost obowiązkiem zabrać ze sobą "Kodaka? 

Kilka minut wystarczy do poznania *Kodaka” 

Każdy większy skład przyborów fotograficznych dostar- 
czy Wain "Kodaka", który będzie odpowiadał Waszym 
wyrnaganiom i Waszej kieszeni. *"Kodaki" w csnie 
od zł. 70— i "Brownie" (dla młodzieży) od zł. 33.— 

warunki konieczne 
do dobrego zdjęcia: 

aparat "Kodak", błona "Kodak" i papier "Velox". 

Kodak Sp. z o. o.. Warszawa, plac Napoleona 5. 

  

          

  

Skład Hurfowy Ń. 6. Pifkowski i M. Jabłoński 
ul. Bazyljańska 6 (d. dom Strumiłły, naprzeciw Hali Miejskiej) telef. 12-13 

B 

Specjalny słoniną i szmalcem marki „ARMOUR*, 
handel „SWIFT“ i inn. 

= Na prowincję wysyłamy za zaliczeniem kolejowem po otrzymaniu zadatku. 

może nawet, w naszych warunkach, za to samo z inałemi zmianami, ludziom 
intrygować, wtedy my z jakimś dziw- pokazywać. Cóż wtedy zostanie, gdy- 
nym uprzedzeniem do niej przystępuje- „i wystawcy z całej Polski zawiodą? 
my, a nasz własny interes traktujemy A czy o ten zawód trudno, gdy się 
jak z łaski. część firm, w pierwszych targach 

Otóż, użyłem określenia tego z tej na nas mścił, że sami, swemi własne- 

racji, że wobec ogromu i różnorodno- mi rękami, zniszczyliśmy te „widoki 

ści Wystawy Poznańskiej, porozrzuca: Ja możliwości”, których powstanie 

ne po niej rzeczy wileńskie nikną, gu- przy takiej imprezie jak P. W. K. by- 

bią się, a że ich wogóle jest niewiele, łoby naturalną rzeczą, naturalną egej 

przeto nieprzesadzę jeśli pawiem, że konsekwencją. ROA > 

zgoła giną. Pisze się ciągle i mówi, że Wschód 

Jak wobec tego nie nazwać śmiałą Polski, że jej północ — ta teren dla 

próby opisu ekspozycji naszego kraju, ekspansji gospodarczej polskiej  do- 

gdy _ jak zaznaczyłem w jednym z tąd niewykorzystany, że Ziemie Półno- 

moich poprzednich 'artykułów  spra- cno-wschodnie — to terra incognita 

wozdawczych, zwiedziłem P. W. K. w dla przeciętnego kupca czy przemy- 

najkrótszym czasie, w jakim ją zwie- słowca — poznańskiego albo śląskiego 

dzić można, t. j. w ciągu trzech dni że przeciętny Poznańczyk nie wie co 

i gdy, jak powiadam, pokazu Wilna można w kraju naszym sprzedać, jako 

trzeba dobrze szukać? fabrykat, co kupić można jako suro- 

A jednak biorę się do opisania te- wiec czy także jako fabrykat. 

go co kraj nasz na ogólnopolskiej wy- A przecież zainteresowanię handlo- 

stawie zaprezentował, biorę się, bom we jakimś terenem powstaje dopiero 

siłą rzeczy, jako Wilnianin, Wilnem na- po poznaniu go. Czyż lepszej od P. W. 

szem na Wystawie specjalnie intereso- K. mieliśmy szukać okazji dla zapre- 

wał się, bom eksponatom wileńskim zentowania się godnego? : 

więcej czasu. poświęcił niż innym, może Albo: od czasu do czasu słyszy się 

i ciekawszym, a napewno bardziej im- zwłaszcza od przyjezdnych, takie sło- 

ponującym. wa: „Nie macie handlu, nie macie prze 

Że znowu może w pośpiechu i na; mysłu, wieś wasza zbiedniała. Macie 

tłoku rzeczy ciekawych coś opuścił, za to jedno z piękniejszych w Polsce 

niech mi wybaczonem będzie. i nietylko w Polsce, miast, macie cu- 
downe zabytki, stare piękne kościoły, 

wspaniałe okolice o dziwnej różnorod- 

Powiedzmy sobie otwarcie, że po- «ności krajobrazu, czemu nie pomyśli- 

kaz wileński, jako całość, wypadł sła- cie o stworzeniu wielkiego ruchu tury- 

bo. Wypadł może słabiej niż się tego stycznego? toż to bogactwo. Z tego 

uwzględniając nasze warunki, nasze całe kraje, samodzielną państwową go- 

niedostatki, naszą odległość od Pozna- spodarkę prowadzące, żyją. ' 

nia i wreszcie naszą, stawną juž dziš, My tego stuchamy, przytakujemy, 

bierność, spodziewać było można. zgadzamy się czasem nawet słów kilka 

Nie wykorzystaliśmy momentów do wywodów gości naszych dorzuca- 

propagandowych, na których nam my (a jakże!), ale gdy przychodzi 

chwała Bogu, nie zbywa, a natomiast ogólno państwowy pokaz, gdy przy- 

abstynencją, co do pokazu, lub, co chodzi impreza wystawowa na której 

* 

  

Stworzylišmy rok temu stałe i co- 
rocznie mające się odbywać targi. Ani 
słowa, udały się nam, jeśli chodzi o 
frekwencję zwiedzających. Ale zdajmy 
sobie, na miłość Boską, sprawę z tega 
że zainteresowanie naszemi targami 

udział biorących, z powodu słabych 
ich handlowych. wyników dostatecznie 
zniechęciło, a a naszych wystawców 
nie postaraliśmy się? O odpowiedź nie 
trudno. 

Przystąpmy do naszego właściwe- 

  

Dziedziniec przed pawilonami przemysłowemi na P.W.K. 

ujawniło przedewszystkiem samo Wil- 
no, potem Wileńszczyzna, Nowogród: 
czyzna i... tylko. Niestety pochwalić się 
nie możemy że dla innych Państwa Pol 
skiego części przedsięwzięcie nasze 
było atrakcją. Przypomnijmy sobie, 
czy bardzo dużo zwiedziło targi wileń- 
skie, dajmy sobie, gości z Warszawy 
Krakowa, Lwowa, Poznania....? 

W przyszłym roku tąrgom wileń- 
skim odpadnie pewno bogaty dział, 
mianowicie Wystawa Regjonalna. Prze 

1 

go tematu do zinwentaryzowania po- 
kazu wileńskiego na P. W. K. 

Najważniejszą oczywiście częścią 
tego pokazu jest logicznie Wystawa 
m. Wilna. Mieści się w wielkim pawi- 
lonie samorządów obok wystaw  in- 
nych miast polskich 

Niestety trudno jest naszej municy 
palności pogratulować wystąpienia. 
Jest bowiem pokaz m. Wilna tak jakoś 
dziwnie skromny, tak dziwnie niepozor 
ny i ubogi tak mało, wśród innych po- 

  

Dorośli i młodzież 

ilustrowana Encyklopedję Katolicką 
Szczegółowo ilustrowane prospektye BEZPŁATNIE wysyła każdemu na żądanie 

“ 
Wydawnictwo: „W i E K Warszawa, Marszałkowska 14. 

Święto comis-vopagonrów 
W miejscowości Valmondois w o- 

kolicach Paryża, odŁyła się niedawno 
bardzo charakterystyczna wesoła uro- 
czystość, poświęcenia i otwarcia schro- 
niska, dla emerytowanych podróżują- 
cych agentów handlowych, wystawio- 
nego ze składek, handlowców tej 
branży. 

Pomimo iż Balzac nie przedstawił Sg 
sławnego Gaudissart w zbyt dodat: 
nim Świetle, podróżujący wybrali go 
za patrona swojego schroniska i uro- 
czystości inauguracyjnych. Pomysło- 
wość i humor mieszczaństwa iran- 
cuskiego nadała uroczystości ładny 
oryginalny charakter. TOCZAKI, 

Członkowie związku comis-voya- CZĘŚCI ZAPASOWE 
geurów z zaproszonymi gośćmi, w POLECA: 
strojach z przed stu lat, wyruszyli WILEŃSKI 
autami z placu Republiki, w kierunku 
Valmondois. Pochód otwierał auten- 
tyczny Giaudissart w otoczeniu Gryze- 
tek Murgiera, jadąc wydobytym z ja- 
kiegoš lamusu starym dyližansem, 
zaprzężonym w konie. Niestety czci- 
godny wehikuł groził rozsypaniem się, 
„więć musiano go porzucić i zadowol- 
nić jazdą koleją. 

Po przybyciu do Valmondois ma- 
lowniczo ubrane towarzystwo rozpo- 
częło bał staromodnym kadrylem. Rej 
wodził oczywiście Gaudissart, który 
będąc jeszcze spocony forsownym ga- 
lopem, dokonał odsłonięcia popiersia 
swego dostojnego imiennika, uwiecz- 
nionego w powieści Balzaca, które ja- 
ko symbol zdobi fronton schroniska. 

Po licznych, przeplatanych dowci- 
pami mowach, podczas bankietu, roz- 
bawieni goście rozsypali się po karu- 
zelach, wędrownych zwierzyncach, i 
innych lokałnych miejscach rozrywek, 
bawiąc się bez troski aż do wieczora. 

Dla upamiętnienia radosnego dnia, 
wszyscy uczęstnicy złożyli hojne skład- 
ki na ręce dyrektora schroniska, - 
chcąc zapewnić kolegom niezdolnym 
iuż do pracy wygodną i dostatnią 
egzystencję. Z. K. " 

Ważne odkrycie Byrda 
Znakomity odkrywca bieguna po- 

łudniowego Byrd, doniósł iskrowo do 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w 
Waszyngtonie, że udało mu się odkryć 
na biegunie południowym tereny 0b- 
szerne na kilka tysięcy kilometrów. 
Byrd i członkowie jego ekspedycji do- 
konali z samolotów zdjęć totograficz- 
nych tych terenów, i mają zamiar pod- 
dać je badaniom naukowym. 

Na terenach biegunowych znajdu- 
ja się liczne pasma górskie, których 
szczyty dochodzą da 5000 stóp, czyli 
1500 metrów nad powierzchnią mo- 
rza. 

Znakomicie zorganizowana ekspe- 
dycja Byrda, przyniesie rządowi 'ame- 
rykańskiemu nieobliczalne korzyści te- 
rytorjalne i naukowe. 

U kobiet w ciąży i młodych matek sto- 
sowanie naturalnej wody gorzkiej Francisz- 
ka-Józefa wzmacnia prawidłowość funkcji 
żołądka i kiszek. Żądać w apt. i drogerjach. 
13221—0 

się aż przykro robi, że swą biedę, swo" 
ja opieszałość po ludziach obwozimy, 
nie starając się wcale o ich ukrycie. 

Obok okazałej Wystawy Gospoda- 
rza — m. Poznania, zajmującego, cze- 
mu dziwić się nienależy, poważną 
część pawilonu Samorządów. a demon 
strującego rzeczywiście wspaniale i 
wszechstronnie swój dorobek, obok 
wielkich sal stolicy, Łodzi, Lublina, 
wreszcie pięknej i stylowo pomyśla- 
nej, a sąsiadującej z nami, sali Krako- 
wa i wtedy gdy m. Lwów z własńym 
okazałym pawilonem na Wystawę zje- 
chało, my Wilno, zdobywamy się na 
stoisko, stoisko metrażem równe sto- 
isku, przypuśćmy, Kalisza, Włocławka, 
albo Będzina. 

Wilno stanowiące stolicę dla tere- 
nu, co do obszaru, piątą część Państwa 
stanowiącego. Wilno — niegdyś druga 
Polski stolica — jak Kopciuszek wy- 
stępuje w Poznaniu, prawie że jak ja- 
kaś... Opalenica. Aż przykro, aż wstyd. 

Każde z większych miast polskich 
starało w ekspozycji swej dać zasad- 
niczy rysunek swego typu. Jakże pięk- 
nie to zrobił nasz, na wystawie, sąsiad 
Kraków. Gdy się z sali Grodu Podwa- 
welskiego wychodzi, ma się, Krakowa 
nie znając pojęcie o tem czym tó mia- 
sto jest. 3 

Gdy sie salę Lodzi — młodej Ło- 
dzi obejrzy, aż dziwnie, jak się wy- 
czuwa, że to miasto jest świeżym, jest 
jakże bujnie rosnącym ośrodkiem miej- 
skim. * 

Gdy się pawilon Lwowa ogląda, ma 
się to miasto całe jak na dłoni wyło- 
żone. Poznaje się je nie jeżdżąc po to 
hen, kilkaset kilometrów ną południe. 

Wszędzie wykresy, modele, Kina 
albo panoramy, wszędzie obraz ca- 
łokształtu życia i pracy, wszędzie pla- 
nowość i systematyczność: pokazu. A 
Wilno? Cóż m. Wilno na P. W. K. 
wystawia? 

Ano, na wstępie witrażowo wyko - 

  

'Rane dużej wielkości wizerunki Św. Św 
Kazimierza i Stanisława. 
dwa gipsowe modele gmachów szkol- 
nych przy ul. Szeptyckiego i przy ry- 
neczku Antokolskim. Nigdzie nie za- | 
znaczone, że jeden gotów a drugi 

czytać będa 

m TANIO 
najlepsze Farby, Pokost, Pędzle, 
Szczotki i t. p. oraz farby ochronne - 

r do mostów želazn. i drewnianych 

i oleca 
SKŁAD FARB 

Franciszka Rymaszewskiego 
Wilno, Mickiewicza 35. *0— 

do nich przyrządy žniyne. 

GRABIE KONNE 
ŹNIWIARKI DEERINGA, 

  

ė 

Spółódielczy Syndykat Rolniczy 
Wilno, Zawalna 9, 

adres tel. „Rolnicze*, telef, 323. 

Maszyny žniwne  Deeringa są 
lekkie w pracy, mocne i precyzyjnie 

8 wykonane. Pracuje w Polsce prze- B 
ś szło 10.000 szt., to najlepsze świa- B 

dectwo ich wysokich zalet. 068Z— z. 
Buras ur or ur ar ur us ass us EB 

į lefon od godz. 8— 15, Wilno 12. 
Pensjonat. Ceny znacznie zniżone. o 

ERĄ 

į enjodał „Urocze Worki winem. 
Tabie D'Hote, elektryczność, wodo- 
ciągi, wanny, własny autcmobil. Te- 

rr WRZE CAEEKA 

ITAPETY :x"" | wyborze 

į po cenach fabrycznych I 

L. GINZBURG g 
dawn. BROJDO 

Wilno, Wielka 34. | 

poleca znany skład tapet 

taddSTEA GRONEM BROK: OSA BRRASTAJ SSADEWA LES 

  

do wynajęcia o IŻ poko- ill 
jach systemu korytarzo- 

wego, ze wszelkiemi wygodami i z 
ogrodem, przy ul.SierakowSkiego Nr. 4. 
Icformacje ul. Mlckiewicda Nr. d. 21 

E m. 1 od godz. 12--1. Tel. 16—75.     

      

    

ŽNIMIARKI 
Qryginalne „Kruppa* same najlepsze 
do nabycia na wygodnych warunkach 

na Składzie Maszyn Rolniczych i 
T-wa Akc. | 

Wo „OSTROWEK“ 
о Wilno, Zawalna 51 (naprzeciwko 

halli) telef. 391. 

     | oEALNY PLYN 
00 POTU 

    
Wewnątrz: |     

     

w: 
budowie. Potem plany Elektrowni 
Miejskiej ze wszystkich stron i kóńców 
projekty inwestycyj w tejże elektrowni 
trochę danych cyfrowych znowu elekt- 
rowni dotyczących, potem archaizowa- 
ny perspektywiczny plan m. Wilna (wi 
docznie panoramę i kino mający zastą- 
pić) i już tylko i tylko kilkanaście jak 
zawsze prześlicznych zdjęć fotografi- 
cznych Jana Bułhaka. Wszystko. 

Na więcej Wilno zdobyć się nie 
mogło. 

Nic więcej Wilno do pokazania nie 
miało. 

Obsługę stoiska stanowi jakiś „mi- 
ły” Poznańczyk, który czuje się widać 
w obowiązku na prawo i na lewo in- 
formować zwiedzających, że stoisko 
Wileńskie tak skromnie wygląda, bo 
„dygnitarze miejscy pożałowali pie- 
nniędzy'. 

Żadna propaganda. 
Żeby choć ratowano sytuację wy- 

łożeniem jakichś druków, czy ja wiem, 
„Przewodników po Wilnie" — gdzie 
tam! 

Wystawa rządowa tak jest opraco- 
wana, że wyłuskać z niej trudno nasze - 
rzeczy. Chyba trochę można ich zna- 
leźć w dziale Min. Rob. Publ., te przy- 
gotowane zostały przedewszystkiem 
przez Dyr. Dróg Wodnych. Zobaczyć 
można regulację kilku rzek naszych, | 
urządzenia kanałowe na Polesiu (ka- 
nał Ogińskiego). ‚ 

W dziale K. O. P. leży album ilu- 
strujący życie i pracę bataljonu stacjo-. | 
nującego w Niemenczynie. Ładny cie- 
kawy zbiór fotografji amatorskich. 
Zawszeż to „nasze'. 

Słyszy się od czasu do czasu od 
propagatorów naszego wileńskiego 
przemysłu ludowego o sukcesach jego
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Filja stale zaopatrzona jest 

4-ej , » o» ” 

  

      

     
   

  

   

  

  

losów Polskiej Loterji Państwowej. 

Są jeszcze do nabycia w ograniczonej 
klasy 19-ej Polskiej Loterji Państwowej. : 

Ciągnienie 3-ej kl. P. L. P. odbędzie się już 17i 18 lipca 

i trwać będzie iż do dn. 9-go października rb. włącznie. 

Co drugi los bezwzględnie wygrywa 
pizeto mało ryzyka i wielkie szanse. 2 

Uwaga: Polski Państwowa Loterja Klasowa jest najkorzystniej- 
szą oł wszysikich innych. 

Kto wygrywa stawkę 

w klasie 3-ej otryma los do kl. 4-ej 
э 5-ej 

|
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RZYDIA STOPY 
USZCZUPLA NOGI W KOSTCE 

AAAAAAAARAAIAAAAAAAAAAAAAAS 
Juž po kilku miesiącach odchwili wprowadzenia na rynek polski” 

aufobusy „BRO CKWAY” 

EARN OS LLRI DSS 
KOMUNIKAT 

Powszechnie znana najszczęśliwsza kolektura Polskiej Loterji 
Państwowej 

Н, AINKOWSKI 
Centrala: Warszawa, Nalewki 40, tel. 296-35, PKO. 3553. 
Oddział w Wilnie: ul. Niemiecka 35, tel. 13-17. 

Dla wygody i zaoszczędzenia kosztów Szan. Klienteli a 

otworzyła FILJĘ w LIDZIE przy ul. Suwalskiej 28 
w wielki wybór szczęśliwych 

ilości losy 3-eį 
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ploatacji i t. p. 

od morza aż do 

| swych zadań. 

tam i tam, na takiej to a takiej Wysta 

wie, na takich to a takich targach w 

Polsce, zagranicą... i t. d. Człowiek za- 

wiedziony pokazem samorządu nasze- 
go, pociesza się, że przynajmniej W 

dym dziale w dziale przemysłu ludowe- 
go reputacja nasza będzie podrepero- 
 waną. Ale i tu mniejszy... ale zawód. 

Możem nie zauważył, ale na „razie 

eksponaty Wileńszczyzny w pawilonie 
przemysłu ludowego zajmują frontowe 
wprawdzie, ale maluteńkie stoisko, ta- 
kiego obszaru jak najmniejsze miejsce 
Stoiskowe w pawilonie głównym па- 
Szych targów. A : 
4 To co wystawiono nie jest možė 

Najpiękniejsze, ale w każdym razie 
rzeraźliwa skromność z ubóstwem 

przeraźliwa skromność z ubóstwem 

    

    
A 

$ranicząca!... : 

Całe sale zakopiańskie, huculskie, 

rakowskie, nie mówiąc już © łowickiej 

ale nawet sala nowogródzko-poleska i 
ileńszczyzna ze swym kątem dla bo- 

Vatej i różnorodnej wytwórczości ludo- hej 
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Jak mało, jakże strasznie mało... 
Sytuację Wilna ratują artyści. Wi- 

€ńskie Tow. Art. Plast. występuje W 
oskonałem miejscu frontowem Pała- 

Sztuki i bardzo okazale: Śleńdziń- 
ki, Rouba, Jamontt, Kwiatkowski, i 
hni zaciekawiają zwiedzających. Za- 
Wsze na ich wystawie pełno. Robią 
Vraženie. 4 

,. Nie zdarzyło mi się nigdy i nigdzie 
Jle płócien mistrza  Śleńdzińskiego 
Nidzjeć, co tam właśnie w Poznaniu w 
ałącu Sztuki. Chwała Bogu. Godna 

_ prezentacja. 
Iš ajpoważniejszym eksponentem wi- 

kim na P. W. K. jest niewątpliwie 
į dan Bułhak. Zdobi an wszystkie wi- 
“iskiego pokazu części. jest i w Pa- 
cu Rządowym, jest (jak wyżej pisa- 
m) w stoisku m. Wilna, jest w pawi- 

dnie „ n. Polska Współczesna, gdzie 
Adsławia piękno naszego kraju, a że 
/0bi to po Swojemu, więc i nietylka   

przez wielkie zalety techniczne: wytrzymałość, oszczędność eks: 
zajęły przodjiące miejsce na szlakach ko- 

munikayjnych. 

Całą Polskę od rubiży wschodnich do zachodnich, 
Karpit przemierzają autobusy Brock- 

way, zawsze jednakówo dobrze wywiązują się ze 

a D. H-K. „SAIR% Wilio, Mickiewicza 23, 

  

unanie dla siebie zyskuje, ale także 
itila swych stron — na które ogrom 
ziledzających przez różowe okulary 
zghwytu każe patrzeć, to jest Jana 
Bihaka zasługa. 

Ale... niestety jest i „ale“. P. Buł- 
hak który zazwyczaj tak skromnie 
aufrstwo na pracach swych zaznacza 
i Kóry ten swój „ton* na całej Wy- 
Stale utrzymuje, jak zresztą wszyscy 
bioficy, w podobnym do niego, cha- 
raktrze udział, w pewnym miejscu, 
miąjowicie na wystawie fotografji ar- 
size linji nie wytrzymuje. Umie- 
Szczi bow jem p Bułhak w którejś tam 
Sali trzeciego piętra Pałacu Sztuki 
wielń napis, nad zdjęciami swych ucz- 
ni: gbszący: Zakład fotogr. artyst. U. 
S. B.V Wilnie pod kier. Jana Buthaka.' 
.  Gły ktoś na Wystawie tak pięknie 
jak pi Bułhak się zaprezentuje, że się 
na człowe miejscu w fotografji pol- 
skiej Vybija, gdy sądzić można, że 
P. Bužiak artystą jest dużej miary w 
Swym ?awodzie, artysty, który wiele i 
wielu  współwystawców  nauczyćby 
mógł — to już doprawdy zbyteczną 
jest ta jeklama, którą tylko co zacyto- 
wałem; jakże smak razi, jakże dalece 
jest odóobnioną i nieładnie wyróżnia- 
jącą się, 

Na wystawie komunikacyjnej zno- 
WU „kayałek* z Wilna. Wagony wąz- 
kotorowę zbudowane w. N. Święcia- 
nach takie nasze i b. piękne. 

Wyrajono się kiedyś że Wileńsz- 
czyzną jęt „Manchesterem papieru”, 
Jakże ten „Manchester* wygląda w 
pawilonie Przemysłu Papierniczego? 
Ano, wyglida tak, że kraj nasz bę- 
dący Prodicentem to, czy może wię- 
cej nawetprocent tektury polskiej re- 
prezentowjty jest w wielkiej hali pa- 
piernictwą przez jedną jedyną „Rajów- 
kę“ P. prež5a Bohdanowicza. 

Czy nieZamało? Czy nie można 
było tego stmego grzyba”, który pa: 
wilon  tektyownictwa wileńskiego na 
targach wilgiskich przedstawiał, prze- 

    
   

  

SŁUWO 

Z SĄDÓW 

Brasławska banda koniokradów 
za kratami więzienia 

  

Sąd Okręgowy w Wilnie, rozpoznając 
na sesji wyjazdowej w Braslawiu, szereg 
spraw karnych orzekał w sprawie bandy 
złodziejskiej, która dzięki swym šmialym, 
a doskonale zorganizowanym wypadom 
stała się prawdziwą plagą dla ludności 
pow. Święciańskiego i Brasławskiego.. 

Niemal co noc, w jednej z wsi czy 
zaścianków dokonywano śmiałych kradzie- 
ży koni, krów, Świń i t. p. 3 4 

Dochodzenia policyjne długi czas „nie 
dawały pozytywnych wyników. Nie ulegało 
wątpliwości, że działa tu jedna i ta sama 
banda, znająca swój fach i miejscowe sto- 
sunki. и 

Poszlaki mówiły dość wyraźnie na 
niekorzyść mieszkańców Ignalina: Adolfa 
Borkowskiego i Pawła įWasilewskiego, mi 
mo to długi czas nie można było zdobyć 
dowodów winy. Obaj oni byli już karani 
przedtem, umieli wykręcać się i masko- 
wać. 

Podczas jednej rewizji zdobyto dowo- 
dy rzeczowe. Aresztowani podczas badania 
zapierali się początkowo jednak ujawniono 
w tym czasie, że pomocnikami tych dwóch 
byli: Adam Bowszyc, Mowsza Rejn, Franc. 
Stępowski, Cyprian  Szałkin i Adolf 
Grocž. 

Po rozpoznaniu sprawy, ną mocy ma- 

Znowu okradzenie 
  

  

Adam Bohdanowicz 
Właściciel Majątku Zaciemień. Puławiak, prezes Związku Ziemian pow. Wilejskiego. 

Po ciężkich cierpieniach zasnął w Bogu w Wilnie dnia 5 lipca 1929 r. w wieku lat 65. 
Eksportacja zwłok z mieszkania przy zaułku Świętojerskim Nr 3 na dworzec kolejowy odbędzie się w poniedziałek ' 

dnia 8 lipca o godz. 5 po południu. i - į 
Przeniesienie zwłok ze st. Kolejowej Wilejka do Košciola Parafjalnego w Olkowiczach odbędzie się dnia 9 lipca rano. | 
Nabożeństwo żałobne i złożenie zwłok w grobach rodzinnych w Olkowiczach nastąpi we środę dn. 10 lipca o g. 10 rano 

O tej bolesnej i nieodżałowanej stracie zawiadamiają žūna, syn, siosfra, braf i rodzina. 

  
terjału dowodowego Sąd uznał ich za ban- 
dę i skazał: : PRE 

Borkowskiego, Wasilewskiego i Rejna 
po 5 lat domu poprawy, Bowszyca na 4, a 
Stępowskiego, Śzałkina i Grodzia na 3 la- 
tą domu poprawy, łagodząc im wszystkim 
kare na mocy amnestji o jedną trzecią. 

Powództwo cywilne przyznano na su- 
mę 230 zł. gdyż inni poszkodowani nie 
zgłosili pretensji. 

oficera kasowego 
  

Onegdaj w drodze do oddziału stojącego na poligonie okradziono ofice- 
ra płatniczego 3 pułku saperów kapitana Liskowieca. | Е 

Nieujawnieni sprawcy mimo że oficer był konwojowany zdołali rozciąć 
mu teczkę gdzie były pieniądze i wykraść paczkę banknotów na ogólną sumę 
10 tysięcy. Wobec tego że wypadek zauważono tuż przed przybyciem na poligon 
kapitan Liskowiet nie może narazie przypomnieć gdzie mniejwięcej kradzież 
mogła być popełniona. W związku z tem niezależnie od dochodzenia policyj- 
nego, które idzie w kierunku ustąlenia winnych kradzieży, zajęły się tą sprawą 
wojskowe władze sądowe. (b) 

KRO 
NIEDZIELA 

1 Dziś 

Cyrylla. 

jutro 
Elżbiety. 

Spostrzeżenia Ea Zakiadu 
Meteorologji ©0. 5. В. 
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Ciśnienie / | 
średnie w m. l 

  

Wschód sł. g. 2 m. 57 

Zach. 8%. o g, 19 m. 59 

  

760 
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Maximum na dobę -|- 230C. 
Tendencja barometryszua: spadek ciśnienia 

Połnocny. 

  

ŻAŁOBNA. 
— Jadwiga Janina Marucka studentka 

IV roku wydziału prawa U.S.B. b. vicepre- 
zeska Stowarzyszenia młodzieży  akademi- 
ckieį „Odrodzenie“, zasnęła w Bogu dnia 
5 lipca 1929 r. po krótkich cierpieniach. W 
niedzielę dnia 7 lipca r. b. o godz. 11 rano 
zostanie odprawiona msza Św. w kaplicy 
na Rossie. W poniedziałek dnia 8-go lipca 
r. b. tamże o godz. 11 rano zostaną odpra- 
wione egzekwje oraz msza św. poczem na- 
stąpi złożenie zwłok na miejscowym cmen- 
tarzu. O czem zawiadamia krewnych, przy- 
jaciół, koleżanki i kolegów i znajomych. 

„Odrodzenie* Stow. Mł. Akademickiej 
Wileński Związek Senjorów. 

— Adam Bohdanowicz, właściciel ma- 
jatku Zaciemiej, Puławiak, prezes Związku 
Ziemian pow. Wilejskiego po ciężkich cier.- 
pieniach zasnął w Bogu w Wilnie dnia 5 lip- 
ca 1929-r. w wieku lat 65. Eksportacja zwłok 
z mieszkania przy zaułku Świętojerskim Nr. 
3 na dworzec kolejowy odbędzie się w po- 
niedziałek dnia 8 lipca o godz. 5 po południu. 

Przeniesienie zwłok ze st. kolejowej Wi- 
lejka do kościoła parafialnego w  Olkowi- 

  

nieść i postawić na P. W. K.? Czyż i 
to było zadrogo. 

Prasa. Prasa wileńska — dużo 
dziś prasa nasza, ulokowana w dwóch 
gablotach wtedy gdy wcale nie naj- 
większe w Polsce pisma, pisma pro- 
wincjonalne z Poznańskiego mogą się 
zdobyć na własne salonowe stoiska, 
nie mówiąc już o takich potentatach 
jak „Kurjer Krakowski“, jak „War- 
szawski“ i inne. Słabo. Ktoś tu nie jest 
w porządku. 

Huty szklane których mamy w Wi- 
leńszczyźnie kilka, reprezentuje ze swe 
mi butelkami Kalwaryjska Huta Szkl... 
Gdzie „Niemen*? gdzie „Hołbieg''? 

W pawilonie Rzemiósł jedyny wy- 
stawcą wileński to p. Pieślak swe 
wspaniałe beczki pokazujący. 

Kto winien jest, że rzemiosła nasze 
nie obesłały wystawy, już wiemy, pi- 
sał o tem prez. Czesław Jankowski. 
Ale czy to tylko u nas uniemożliwio- 
no rzemiosłom wziąć udziahk w Wy- 
stawie? Widać wszędzie. Najlepiej to 
potwierdza skromny pawilon rzemiósł. 

Przemysł cukrowniczy Wilna re- 
prezentuje „Fabryka słodyczy wscho- 
dnich — Boszkow Wilno”. 

: W maleńkiej budce, wśród baza- 
rów na terenach „D* siedzi wilnianka 
—Sprzedawczyni od Szera z Mickiewi- 
cza i radośnie do Wilnian się uśmiecha 
jak zresztą do wszystkich swych klijen 
tów. 

Jeszcze tylko na Wystawie Rolni- 
czej tu i owdzie Vilnensia skromne 
można zobaczyć, jeszcze tylko w pa- 
wilonie organizacyj rolniczych coś 
wileńskiego znaleźć można, jeszcze 
tylko w pawiłonie łowieckim p. K. Ło- 
dziūski swemi wyrobami, @ па „We- 
sołem  Miasteczku* p. Sobolewski 
swym zegarem mogą zwrócić uwagę 
i to już będzie całość tego cośmy Pol- 
sce pokazać da Poznania powieźli, 

Może ktoś coś jeszcze wyłuszcze z 
tego morza wystawowego jakiem jest 
P.W.K., mnie się to nie udało. Leszcz. 

czach odbędzie się dnia 9 lipca rano. Na bo- 
żeństwo i złożenie zwłok w grobach rodzin- 
nych w Olkowiczach nastąpi we środę dn. 
10 lipca o godz. 10 rano. 

O tej bolesnej i nieodżałowanej stracie 
zawiadamiają żona syn, siostra brat i rodzina 

— Wszystkim, którzy okazali współczu- 
Cie i wzięli udział w pogrzebie ś.p. Andrze- 
ja Michalskiego.a w szczególności panu Ro- 
manowi Krausowi, dyrektorowi państw. 
szkoły ogrodn. w Wilnie, który okazał tyle 
serca w smutnych dla nas chwilach oraz 
wielebnemu ks. prefektowi Maciejowskiemu 
składamy serdeczne Bóg zapłać. 

Żona sym córka i zięć. 
— Rodzina zmarłego w dniu 23 czerw- 

ca r. b. Ś. p. Adama Murza-Murzicza składa 
serdeczne podziękowania wszystkim, którzy 
osobiście lub piśmiennie wyrazili swe współ 
czucie w tak ciężkiej dla niej chwili. 

URZĘDOWA 
— Zatwierdzenie koniiskaty. Sad Okrę- 

gowy na posiedzeniu gospodarczem zatwier- 
dził pierwszą konfiskatę „Dziennika Wileń- 
skiego* Mówimy pierwszą, gdyż zajęte by- 
by dwa kolejno po sobie następujące nume- 
y obydwa za artykuły krytykujące działal- 

ność starosty święciańskiego. 

KOMUNIKATY 
— Dziś kwesta na sieroty „„Gniazda* 

im. św. Teresy — złóżcie swój grosz ofiarny 
na małe sierotki. 

— Ze Szkoły Organistów im. J. Mon- 
twiłła. Zarząd wileńskiego T-wa muzyczne- 
go „Lutnia* niniejszem podaje do wiadomo- 
ści zainteresowanych, że zapisy kandydatów 
do zawodowej szkoły organistów im. J. Mon 
twiłła przyjmuje kierownik szkoły p. Wł. Ka- 
linowski codziennie od godz. 2 do 4 p. p. 
(Oranżeryjny zauł. Nr 3) oraz Sekretarjat 
T-w „Lutnia* w poniedziałki i czwartki od 
godz. 8 do 9 w. (Ul. Ad. Mickiewicza 6). 

— Związek Przemysłowców  Polskich 
w Wilnie podaję* do wiadomości że biuro 
związku z dn. 1.8. r. b. mieścić się będzie 
przy _ul. Wileńskiej 29—4. 

Biuro otwarte będzie dla p. p. członków 
i klijenteli codziennie z: wyjątkiem niedziel 
i świąt od godz. 12 do 13 i pół i od 17 do 
19. W soboty tylko w godzinach przedpo- 
łudniowych. 

— Wycieczka na P. W. K. w Poznaniu. 
T lipca r. b. odjeżdża z Nowej Wilejki o g. 
8. 50 pod przewodnictwem księdza prefekta 
St. Baranowskiego wycieczka na Powszech- 
ną Wystawę Krajową w Poznaniu. 

Wycieczka składająca się z 33 osób 
uczącej się młodzieży, męskiej szkoły pow- 
szechnej im. Tadeusza Kościuszki wraz z 
nauczycielstwem  zwiedzi także Grodno, 
Warszawę, Gniezno, Inowrocław, Kruszwicę 
i Toruń. 

RÓŻNE 
— Zamknięcie piwiarni cieszącej się złą 

renomą. Starostwo Grodzkie zarządziło zam 
knięcie piwiarni znajdującej się przy zauł. 
Oranżeryjnym (róg Królewskiej). 

Powodem do zamknięcia posłużyły czę- 
sto powtarzające się awantury i bijatyki w 
tej piwiarni. 

Ostatnio odbyła się tam głośna na ca- 
łe Wilno bójka cywilów z wojskowymi, o 
czem zresztą podawaliśmy już w „Słowie”. 

— Wilno uzyskało połączenie telefonicz- 
ne z Budapesztem, Od kilku już dni Wilno 
uzyskało możność telefonicznego porozumie- 
nia się z Budapesztem. 

Koszty rozmowy zwykłej wynosić bę- 
dą 5 fr. 45 cent. za trzy minuty rozmowy. 

— Konierencja w sprawie kontroli skle- 
pów. Wczoraj odbyła się konferencja przed. 
stawicieli drobnych handlarzy chrześcijan i 
żydów z udziałem radnych Izby Przemysło- 
wo-Handlowej od drobnych handlarzy. Kon- 
ferencja poświęcona była omówieniu spraw 
związanych z kontrolą sklepów  spožyw- 
czych, w których mieszkania właścicieli nie 
są oddzielone od sklepów. $ 

Ustalono wytyczne jakiemi kierować się 
będą komisje kontrolne. 

TEATR I MUZYKA 
— Teatr Polski (sala „Lutnia“). Wy- 

stępy Zofji Jaroszewskiej. Dziś „Cień* z Ja 
roszewską, który mimo wyjątkowego powo- 
dzenia zupełnie schodzi z repertuaru. Krea- 
cja Jaroszewskiej w „Cieniu* wywołała licz- 
ne komentarze, dysputy i sądy na temat 
współczesnej gry aktorskiej, to też powodze- 
nie Jaroszewskiej w Wilnie jest niezwykłe. 

Najbliższa premjera. „Pygmaljon* z Ja- 

    

     

roszewską po raz pierwszy grany będzie 
we środę. Sztuka jest technicznie bardzo 
trudną i skomplikowaną, to też wymaga 
wielu prób. Zainteresowanie premjerą wiel- 
kie. 

CO GRAJĄ W KINACH? 
Heljos — Piękna grzesznica. 
Piccadilly — Niewolnica  Krwawego 

Szeika. 
Połonja — Na imię jej kobieta. 
Światowid — Księżna Czardaszka. 
Kino Miejskie — Oddajcie mi dziecko. 

| Wanda — Alama córa morza, 
Lux — Ostatni uśmiech błdzna. 
Eden — Huczynson „W Iwiej kłatce*, 

  

Adam BohdanoGicz 
długoletni Prezes Oddziału Wilejskiego Związku Ziemian 

zmarł dnia 5-go lipca 

O tej bolesnej stracie zasłużonego działacza na polu spo- 

łecznem zawiadamia 

Związkó 

P: 

b. r. o godz. 10 wiecz. 

Rada Wojewódzka 
w Ziemian Ziemi Wileńskiej. 

  

  

Jadwiga - Janina Narucka 
Studentka IV roku Wydziału Prawa 

Młodzieży Akademi 

Zasnęła w Bogu dnią 5-go lipca 1929 r, po krótkich cierpieniach. 
W niedzielę dnia 7-go lipca r. b. o 

Msza Św. w kaplicy na Rossie. W 
tamże o godz. 11 rąno zostaną odprawione egzekwje oraz Mszą Św., 
poczem nastąpi złożenie zwłok na miejscowym cmentarzu. 

O czem zawiadamia krewnych, przyjaciół, koleżanki, kolegów i 
znajomych. 

  

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— Podczas burzy. Onegdaj, wieczo- 

rem podczas szalejącej burzy piorun ude- 
rzył w zabudowania majątku Pumelsk w 
gminie lachowickiej własność p. Kazimierza 
Chojnowskiego. Ogień objął oborę i znisz- 
czył ją doszczętnie razem z 17 krowami, 
które z powodu nagłego pożaru nie zdo- 
łano wyprowadzić. Podczas akcji ratunko- 
wej 3 osoby uległy poranieniu. (c) 

— (c) Tragiczna Śmierć dziecka. 
Wczoraj w dzien koło posesji Nr. 58 przy 
ulicy Połockiej osunęła się ziemia z pobliz- 
kiej góry, zasypując bawiącego się w po- 
bliżu 3 letniego Ryszarda Burzyńskiego, 
zamieszkałego przy rodzicach w tej pose- 
sji. Dziecko odkopano po 30 minutach i 
niezdołano przywrócić do życia. Śmierć 
nastąpiła w skutek uduszenia. 

— (c) Poranienie. Na przechodzące" 
go polem koło  Kolonji Kolejowej Jana 
Chrystowiczą (Kol. Kolejowa) napadł jakiś 
osobnik i naniósł mu kilku ciosów w gło- 
wę. Policja jest na tropie „sprawcy. 

— (c) oszukuje brata. Do policji 
wptynęło zameldowanie Józefa Żukowskie- 
go (Środkowa 10) o zaginięciu jego brata 
19 letniego Bolesława. Przed paru laty 
chłopak został oddany na wychowanie do 
ks. Ołeszczuka, b. wikarego kościoła św, 
Teresy. Po pewnym czasie został on wy- 
słany razem z innemi dziećmi do woje- 
wództwa białostockiego w celu ulokowania 
u zamożniejszego gospodarza. Od tego 
cząsu Żukowski nie ma żadnej iwiadomoś- 
ci o bracie i prosi policję o żwszczęcie po- 
szukiwań. # 

— (c) Wypadki za dobę. Za ubiegłe 
24 godziny zanotowano w Wilnie 103 wy- 
padki, w tem kradzieży—11, zakłóceń spo- 
koju—14, administracyjnych wykroczeń - 26 
it d. 

— (c) Kradzieže. Z mieszkania Jana 
Bobryka (Lwowska 39) skradziono згб%пе 

EN ogólnej wartości tysiąc zło- 
yc 

Z lokalu klubu gry świetlno-kolorowej 
przy ulicy Ostrobramskiej skrądziono karty 
do gry. Winny kradzieży został ujęty. 

— (c) Sprzedał cudze drzewo. W 
posesji Nr. 6, przy ulicy "Tatarskiej, ujaw- 
niono 3 metry drzewa opałowego pocho- 
dzenia wojskowego. Jak okazało się drze- 
wo to zostało na szkodę D. O. W., sprze- 
dane samowolnie osobie cywilnej przez 
furmana 

— (c) Zatrucie. W celach samobój- 
czych napił się esencji 38 letni Włądysław 
Budaj (Beliny 5). Desperata po udzieleniu 
pierwszej pomocy przez Pogotowie Ratun- 
kowe, odwieziono do szpitalu žydow- 

PIEGI 
ŻÓŁTE PLAMY, 
OPALENIZNĘ | 

USUWA POD GWARANCJĄ 
APTEKARZA 

JANA GADEBUSCHA 
„AXELA“ «nem 
SŁ. MAŁY-Zt. 2.350 
SŁ. DUŻY-ZŁ. 4,5Q 

„AXELA” mypto 
4SZr.- zę. 1.2. 
JSZT. - Z. 3.5 

  

     

    
Do nabycia w składach aptecz“ 
nych, aptekach i perfumerjach. 
Hurtowa sprzedaż na składzie ; 

aptecznym 

B-cia Armanowscy 
Wilno, ul. Rudnicka 14. 

OFIARY. 
Tadzio L. Komitetowi pomocy 

        
    

ludno- 
Kino Kol. ,Ognisko* — Ofiary rozwo- Ści dotkniętej klęską nieurodzaju na dokar- 

dów. mianie dzieci zł. 10. 5 
  

R 

U. S. B., b. vice-prez. Stowarzyszenia 
ickiej „Odrodzenie*. 

godz. 11 rano zostanie odprawiona 
poniedziałek dnia 8-go lipca r. b. 

„ODRODZENIE* 
Stow. Młodz. Akademickiej. 
Wileński Związek Senjorów. 

    

3 

| 

SPORT 
DZISIEJSZA WYCIECZKA  AUTOMOBIL- 

KLUBU. 

  

Zapowiedziana na 29 i 30 ub. m. zaba- 
samochodowa „Raylle paper* (pogoń za 

lisem) odbędzie się dziś. 
is, którym będzie półciężarowy „Ur- 
z.p. inż. Janowiczem jako kierowcą 

wyjedzie z przed lokalu klubu przy ul. Wi- 
leńskiej 33 o godz. 9 rano. Następne ma- 
szyny szukające lisa wyjadą O 1-ej. 
„ Jako niezwykle przyjemną atrakcją tej 
imprezy będzie udział w niej „murzynów 
wilńskich", znanych dobrze Wilnu ze swych 
występów w rewji w Stow. Techników i 
Teatrze Polskim. 

MIĘDZYKLUBOWE ZAWODY WiO- 
SLARSKIE. 

W niedzielę odbędą się miedzyklubowe 
zawody wioslarskie. Osady wszystkich klu- 
bów trenują gorliwie. 

WILNO BĘDZIE MIAŁO PŁYWALNIĘ 
W czwartek specjalna komisja złożona 

z przedstawicieli Starostwa grodzkiego, po- 
licji. Dyrekcji dróg wodnych, oraz kierow- 
nika Ośrodka W, F. p. kpt, Kowalca złustro- 
wała miejsce gdzie ma być rozpoczęta bu- 
dowa_ pływalni. 

Pływalnia ta powstanie z inicjatywy 
Wil. T-wa Pływackiego przy ul. Sołtanis- 
kiej. Do celu ,tego użyty zostanie jeden ze 
stawów którego rozmiar po przeprowadzeniu 
odpowiednich robót wynosić będzie 50x18 
mtr. 

USKLLST ANDERS NES AT) NES T i KI ITS TRS 

RADJO. 
Niedziela, dnia 7 lipca 1929 r. 
10.10—; Transmisja nabożeństwa z Ka- tedry Wileńskiej. 11.45—11.55: Kominiicat P. W. K. z Poznaniu. 11,55—12,10: Transm. z Warsz. Sygnał czasu, hejnał i komunikat 

meteorologiczny. 16.10 — 16.00: Transm. z Warszawy. Odczyt rolniczy p. t. „Wędrów- ki młodego rolnika" pogadankę wygłosi inż. St. Wyrzykowski. 16.20 —16.40: Transm. z Warsz. Odczyt rolniczy p. t. „Sprzęt zbóż” 
inż. Zdz. Krzyżewski. 16.40—17.00: Transm. z Warsz. Odczyt rolniczy p. t. „Azot w w rolnictwie" inż. Wacław Iwaszkiewicz. 
17,00—18.35: Transm. z Warsz. Koncert po- pularny z Doliny Szwajcarskiej. W progra- mie utwory I. Paderewskiego. 18.35—19,00: 
„O akademiach literatury w krająch romań- 
skich* — odczyt wygł. dr. Edward Boyć. 
Transmisja na inne stacje 19,00—19.25: Ba- 
jeczki dła najmłodszych opowie Zofja To- 
karczykowa. 19.25—19.50: Kukułka wileń- 
ska. 19.50 — 20.00: Program na dzień na- 
stępny i sygnał czasu z Warsz. 20.05—20.30: 
Słuchowisko z Warszawy p. t. „Kochajmy się". 20.30—22,00: Transm. z Warsz. Kon- 
cert popularny z Doliny Szwajcarskiej. 22.00 

45: Transm. z Warsz. Komunikaty: P. 
A. T. i inne. 22.45—23.45: Transm. z Warsz. 
Muzyka taneczna z „Oazy“, ! 

Poniedziałek, dn. 8 lipca 1929 r. 
11.56 — 12.05: Sygnał czasu i hejnał. 

12.05—12.50: Gramofon. 12,50—13.00: Ko- 
munikat P. W. K. z Poznania. 13.00—: Ko- munikat meteorologiczny z Warsz. 16,35— 17.00: Audycja poświęcona 10-cio leciu 4 
pułku ułanów. 17.00—17.20: Program dzien- 
ny, repertuar i chwilka litewska. 17.20— 17.30: Komunikat L. O. P.P. 17,30— 17,40: 
Komunikat aeroklubu akademickiego. 17,40 
17.50: Chwilka strzelecka. 17.50 —18.00: Ko- 
munikaty P. W. K. z Poznania. 18.00—19.00: 
Transm. z Warsz. Muzyka lekka z Gastro- 
nomji. 19,00 —19,25: Opowiadania dla dzieci 
wygłosi Ciocia klala. 19.25—19,50: Odczyt 
p. L. „O muzyce instrumentalnej" —- wygł. 
prof. Józefowicz. 19.50—20.00: Program na 
dzień następny, komunikaty i sygnał czasu 
z Warsz. 20.00 — 20.30: Audycja wesoła. 
20.30—22.00: Transm. koncertu międzynaro- 
dowego z Budapesztu. 22.00 - 22,45. Transm. 
z Warsz. Komunikaty: P.A. T., i inne. 22.45 
—23.45: Muzyka taneczna z Krakowa. 

    

  

 



TO BŁOWO   

  
©d dnia 3 do 7 lipca 1929 r. włącznie będzie wyświetlany film: 

Biejski Kinestatograi „ODDAJCIE Ai DZIECKO geć 
  NAJLEPSZE ŻNIWIARKI 

            

„ Kalturalno-Ošwiatowy | (T ia ni i i jeści Elizy С D t w 10 aktach. 

3 , ragedja nieprawego dziecka). Podług znanej powieści izy ooper. ramat w akta 

szwtożot ARVI KA-VI KI NG 5 pieśń sekė tragedji i miłości macierzyńskiej. W rolach głównych: MARY CARR, PRISCILLA 

: "417 SOO BÓNNER i KENNETH HARLAN. Kasa czynna od g. 5 m. 30. Początek seansów od g. G-ej. 

AMEBYKAKOWIE MASSEY-HAR RIS Ąż ul. Ostrobramska 5. W niedzielę i święta kasa czynna od g. 3-ej m. 30. Początek seansów od g. 4-ej. Następny 

| program: „CÓRKA _ZORRY*. 

„PIEKNA GRZES$ZNICĄ““ 
JÓZEF ROWEŃSKI. Porywające momenty. 

  

TE OSTATNIE PEN" 
EET SPECJALNIE 
DLA MAŁYCH 
EEEZENENENTES COS PODARS E 

pOLECA ZYGMUNT NAGRODZKI 
VALNO -ZAMALNA 115 DO: B ARANOVICZE -SENATORSKA15 

  

KINO-TEATR 

„HELIOS“ 

Dziś! Symfonja przeżyć, 

wrażeń i miłości, dramat życiowy У : 

W rol. gł: przepiękna AGNES PETERSEN—MOZŻUCHIN oraz 

Wspaniała wystawa. Początek seansów o g. 6, 8 i 10.15. 

uczuć, 

  
  

Kino - Teatr Wspaniały film, osnuty na tle 49 w 10 aktach. .W rolach głów” , 

  
  

    

        

    

    

  

  

  

  

    
  

  
  

    

  

          

   
   
    
    
    
      

  

  

tnteid 66 5 Im, os : i 
łośnej operetki Kajmana p. t. KSI ŽNA CZA RDASZK uych uroczo-piękna /LIANA ; 

.'"'"""""""""""""""""'_ POLU 2 SAID: | bołyszcze kobiet węgierski WILLI EZNA CZA! RADAY. Następny program: „SZALONA ROLA". | 
в - - 
š DDCISKI 3 . ga 
в B ТАН ESET ® i lekcje - 

: НАМа „Dr, PIESKI, ASS I oiniskų ооы Р MA аЕ 
; " ę- używaną  resorową mtodziežy,  pojedyf- 

i Z N I K N B 8 a LEKARZE p accyczze. o zzjzwie SD Kosmetyka || wo majątkach ziem- bryczkę arek ja zbiorowo. 
+ z а „зебпокоппа, erty: Zawalna —. z 

Н z WAWAWAME 27 Zaainej amas Sie wiwoRęwogród. Mickiewicza 7. Gu- m Rieznie położo а 

ODRAZU 5 a DOKTOR | : W.Z.P. козжомеса skiem. „Informacje Aso = Ś folwark, w po- 
a Patent zgł. P. 25629|U.P. 2413. onserwuje: ilno, Jagiellońska 8 maps mamas a: saus | Dliżu stacji kole- 

B jeśli zamiast płynów i plastrów żyjesz hi kiek apa- B D.ZELDAWIEZ | Doktór Madycyny doskonali. odświeża, m. 12:  Jankowicz, jowej, o obszarze 

i A B ratu „OZO“, który natychmiast bezpiecznie i bez bolu B | chor. weneryczne, A. BYMBLER uSuwa braki i skazy tel. 5-60 „898277 RÓŻ iš | około 50 ha, zie- 

Żadne inne OPONY nie służą tak pewnie, jak S usunie odciski. Jest to t Tozuci owieciłą ili dów Gabinet Kosmetyki ь = mia dobra uro- 
g usu „Jest to aparat z masy organicznej, więc m | syfilis, narządów | choroby skórne, we- i eczniczej Cedb. Druskieniki usmarusassawa | dzajna, zabud 

© P © HN 4 a = wane najmniejsze zakażenie, pozatem dokłądnie s me I ad zgi ь a: J Ryn wiczówej kę era a os 

zy Wa. R GOP — 1, od 5—8 wiecz. | płciowe. Elektrotera- 7. ае Pokoje z całodzien- qyg; 

i ; m _ Jeśli w ciągu 5-ciu minut odcisk nie zniknie przy uży- 3 Elektroterapja pia: słońce górskie, OO pieska KS 1 A Seno Tysiące RM bai Sprzedamy 

BE ciu „OZO“ Ewtacamy pieniądžė, . a (diatermia). diatermja.  Sollux. Toy; od g : kuchnia  wyborowa,ka, wzdęcia, kurcze Ge se ias 
| 8  3OZO“ jest to aparat trwały i może być używany przez g ——— Mickiewicza 12, róg py 90 & 10 do 8 elektryczność, infor-bóle, niestrawność, BRE Ao 

| a o: p do usuwania odcisków i wogóle wszelkich zgru- m Kobieta-Lekurz | Tatarskiej 9—2i5—8Ę' a pią RE > macje: Wilno, Arse- brak apetytu, ogólne Mokiniai 

3 ы г m bień skóry.: fre * К S K „1, Brzo- ienii e , 

Jakość tych opon, dostosowanych do użycia w naj-| ® ab. Chem. „DINOL* Warszawa, Elektoralna 26 m. 3. 8 Mk. Zeldowiczowa WA 8 MZ P Ne A K Dow. od z, kant gavai nij LAS S 
S rankas, R p: CZA przez] g Tel. 240 — 52, Konto czek. w P. K. O. 13807. E pak: DE ELSIS ааиа м оя п ТЕСО 9-8. i 04 4—ó6wając ziółka sławne BppĄ SEZON ® 

specjalnie elastyczną iezwykie trwałą tkaninę z Sprzedaż w aptekach i składach aptecznych, gdzie nie- m » A po poł. 016%—0g0 na cały świat OGÓRKOWY 

materjału „SUPERTWIST*. Opony te posiadają wyjąt: MM ma wysyłamy tylko po uprzedniem wpłaceniu do P. K. O z DOO 040 | LENInCE DENTYŚCI | bETNISKA TRS Н dali Dietla, pro-! poleca Polski 

kową siłę pociągową dzięki protektorowi o znanymi @ zł. 3.75 gr. wraz z przesyłką. m |". Mickiewicza 24, | | Pamierio a A skład apteczny W. 

profilu „Alł Weather", zezwalającemu na pełną szyb- (Шыасинилссваовизовововаеовяеоновоования tel. 277. PAMACZKEZZA g LOKALE Bi = awe Ši TRUBIEŁY, Ludwi- 

kość przy bezwzględnem bezpieczeństwie. Eh Lekarz-Dentysta = HallerOWO — №окавеннина 5У . pouczającej.| ogórkowy: mydło 

Jeżeli was interesuje ekonomiczna w użyciu opona PIJACY WODE VICHY. i Jańw. Piofrowska Ciepłe kąpiele mor- › ._ Adres: Liszki-apteka, | ; puder takoż 

uk O P O N 7 ||“ ZADAJUE ZAWSZE  - „B. „BIUMOWICZ "przeprowadziła się na skie i „posiogai Mieszkania 62 | ogórkowe. Tamże 
' oroby czne, ulicę Jagiellońską 10 „Warszawianka”. Ka- : й : ‚ —=== ( periumy na wa 

— ; a TT аава | | 
Р a a -2i jenis, pianino. ztą ю a Airiai 

m V | GHY G E L EST | NS Wilno, ul. Wielka 21600 TR BI KASĄ na miejscu. 9d Zaraz. Informacje: arów 13 proc. w sto- ВО LITEWSKIEGO @ 

GGOB p. ' (Telef. 921). 8 KO Wiadomość: Hallero- Zarzecze 164, —0 sunku ROCZNYM, A a” 

. О wo, poczta Wielka ileńskie Tow. Han- >WL ch potrzeb- 

| A L. GIRSBERG dżyńska-Śmolska Wi, powiat Morski, Mieszkania  dłovś -, Żasiawcwe sżąć się pod adresem ) 
WF i Choroby jamy ustnej, Bagińska. —064156 Pokojaus do o PARE WI adresem: gg 

. woda bezwzględnie Naturalna ауер eter aa i k kan i€ Cliama Ż | 
Budd iciel WŁODAWSKI, Wilno. czerpana w Vichy pod kontrolą Rządu Francuskiepo no, ul. Wileńska 3, te- nie zębów bez lu. J 42] = Densionać ogrzewanie, z wygo- zabezpieczone złotem, 3 

rzedstawiciel J. ‚ lefon 567, Przyjmuje Porcelanowe i złote io ensjonat . dami. Gdańska 6 : IST S Ei GE E SEO ||| 

Ul. Wielka 29. tel. 631. WYSTRZEGAJ. SI eton 567. . Praia B.korony. Sztuczne zę- „BAŁTYK" przyjmuje spytąć dozorcy, _ srebrem i drogiemi 
el i d 3 Dr. GW E WÓLFSÓŃ y. Wojskowym, u- zgłoszenia B sierpień. L kamieniami. śożc-£ 9 GB EB W 11 

wódiprzygotowanych iai h i dnikom i uczącym wiadomość: Jastrzębia е | 

a a AE FI ETNA рО э > # ja Rze asies zniżka. Ofiarna 4 Góra, pensjonat „Bał- WAWAWAW PoE 2 " | osomaa mam — 

ZZ EA BEZ ESEJ EJ ES OOSOEWAS płciowe i skórne, ul.m. 5. Przyjmuje: od tyko lub Warszawa, KUPNO 1 SPRZEDEŹ | lokujemy na _ko- a as A 
Wileńska 7, tel. 1067. 8—1 i od 4—7. ul. Smolna 14 m. 9. ' | я stępne dokumen- 

Lis Wydz. Zdr. Nr. 3 +062—0 ERC: ty, jako zgubio- 
AWAWAAA 25 ne: książkę wojskową 

lidnych, gwarancja 
  

a = zupelna DR przez Р- 
i ы U. igcianach, || 

M. Wile kin l-la acz: na imię Maruna Gale | 
tel. 9-05. 0182—0 ko, oraz paszport ko- 

Spółka z ogr. odp. „nia Nr 576353, serji D 
ilno, ul. Tatarska 

20, dom własny. 
Istnieje od 1843 r. 
Fabryka i skład 

: mebli: 
jadalnie, sypialnie, 
salony, _ gabinety, 
łóżka nikiowane i 
angielskie, kreden- 
sy, stoły, szafy 
biurka, krzesła 
dębowe i t. p. Do- 

i gedne warunki i 
na raty. į 

je: Sos 

a 

  

  

KOŚI CS DE ETO PER S| 

IE : 

"-——— 

„klady Mechanizm U R S U Ss Wytwórnia samochodów 

W Czechowicach pod Warszawą | 

: wykonywa 

samochody ciężarowe, AUTOBUSY, polewaczki ulic, 

wozy rekwizyfowe straży ogniowej 
na pod- 
woziach TYP A 2—2b tonn TYP A W 2 -—3 tonn 

Wozy te, wykonane całkowicie w kraju, z krajowego materjału, wyróżniają się 

mocną budową, solidnem wykonaniem, sprawnością w pracy i 

małymi kosztami eksploatacji, specjalnie nadają się na polskie trudne drogi. 

Reprezentacja na rejony województwa wileńskiego i nowogródzkiego 

Inżynier L. JANOWICZ 

W Wilnie, uł. Ponarska 55, feleion 13-90. 

OBWIESZCZENIE   

  

   

  

   
    

    

     

    
    

  

     

  

   

    

  

     
   

           
    
       

  

KomornikSądu Grodzkiego w Wilnięz 
rewiru 2-go, Franciszek Legiecki, zamieszką 
ły w Wilnie przy ul. jakóba Jasińskiego N, 
ina zasadzie art. 1039-Ust. Post. C€. podaje 
do wiadomości publicznej, że wyznaczona | 
na dzień 8 lipca 1929 r. o godz. 10 rano] 
przy stacji kolejowej Podswile pow. dziśnień | 
skiego sprzedaż z licytacji należącego do. 
Stefana Korzona majątku ruchomego, skła< 
dającego się z materjałów leśnych, oszaco- 
wanych na sumę 27,300 złotych odwołaną 
została z powodu zabezpieczenia powództwa | 
firmy „Przemysł drzewny — Nalebor* przė- 
ciwko Bernardowi Holenderskiemu i Stefa- 
nowi Korzonowi w sumie 40.000 zł. o prawa | 
własności do zajętego mienia. | 
7012—0 

noś- i na pod- 
ności woziach 

noš- 
nošci 

  

PAPIERY 

BŁONY 

PŁYTY 
CHEMIKALJA 

i w dobrym 
stanie do sprzedania. 
Ul. Piłsudskiego 5. 
я owi 
  

Sprzedaje się 
posiadłość w W. 
Rzeszy z piękną 
siedzibą: 
ogród owocowy; 
stodoła,  spichrz, 
studnia betonowa, 
pola 10 dziesięcin. 
Na miejscu poczta, 

i Komornik F. Legiecki. 

Dom, 

Tnana (hiromantka Wróżka 
wyzdrowiala wznowiła przyjęcia. 

  

  inform.: Kasztano- przeciw Krzyża, ul. Młynowa_ Nr 21     = pz = = m с и — = = " P, owiad szłość, - 

Gam=5aaaAa СОН аНЕ2 О 9) ЕА Н Е Ы Gi Dojazd dowe, © miłości I t. d. przyjmuje Od 

G EV AERT : A 2 
szosą z \/Ппа. | 3 10-ei.do 8-mej wieczór. Adres: Na- 

PEURAIKI ОТОСОУВЕЗРРИЖЕ ООО INTA Й.   
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I © _ ® JAN GUMOWSKI wa 7 m. 7,g. 3—4 m. 6, w bramie ną prawo schody. / 

4 С nz nier 3 S a = пинсинининии нвнонанинини 

o soko 8 УНЕ Й аана у 2 para e 
NIEZBĘDNĄ DLA KAŻDEGO AMATORA. : PR iš. 5 CEGIEL SK i P W K. POZNAŃ!!! 

| ein 9? Ф ю a Zarząd Dóbr i Zakładów r 7 ski : 

Do aabycia w składach przy- Sp. Akc. w Poznaniu. Przemysłowych omana Zurowskiego 

| Я h Lokomotywy, wagony, walce szosowe, lokomobile, kotły parowe, konstruk- FABRYKA SUKNA i KOCÓW 

borów fotograficznych. cje żelazne, aparaty cukrownicze, maszyny rolnicze,„odlewnie żelaza i stali, Leszczków, Op. Waręż Małopolska 

———— | | BRDY Gu$) ta wzór Sławuchien, PŁASZCZE > MYŚLIW= 
YDUJCIE SIĘ NA KUPNO tu fot fi 

: urki) na wz kich, ‹ -| 

NIE DECYZED OGLĄŚNIĘCIEM wielkiego wyboru V SKIE,  SAMODZIAŁY - LODENY, ha ubrania — DERKI na. + 
r 

Sprzedaż detaliczna wprost z fabryki. Prosimy žądač pocztą ) 
cenników i próbek. 0£8z-7 

TATALÓW Folograficznyi nUBUCODDEGONOENEO „UOGOGEZCYRADUSGOBEBNSNE 
e Firma egz. od 1874 r. r 
s Skład Fortepjanów, Pianin i Fisharmonji : 
@ : K. Dabrowska. 
8 Wilno, ul. Niemiecka 3, m. 6, 
в Wielki wybór najlepszych zagranicznych i kra- 

z s PE instrumentów tylko gwarantowanej 

B. ! SPRZEDAŻ i WYNAJĘCIE. 
NzunaouzannanaBi>RNRUCASZNZCUUNKCRENA 

7 

© BB PE aż R ; . 
4 ; у _ 46 K. M. wiatowej sławy amerykań- 

: : 1 skie ciągówki gąsienicowe 

e ! : 

5 5 a 30 K. M. „CLETRAC“ dla przemystu irol- _ 

LSS o mocy na haku рос!адомут 3 nictwa wyrobu The Cleveland Trac. 

oe 
tor Co., Cleveland, Ohio U. S. A., mo- | 

„a 30 K. M, dele 1929 r., urzędowo wypróbowane | 

na uniwersytecie w Nebraska — tanie | 

w kupnie i eksploatac poleca przed- @ 

` © a stawicielstwo na Polsxę i w. m. Gdańsk. 

; z, on > K. M | i 

W SKŁADZIE FABRYCZNYM i ; к . 3 

pie PD PRZ, | GÓRNOŚLĄSKIE | 
Ё Ponad 50,000 cią- | L у 

(K UI Ponad 300000 cie | | TOWARZY$IWO, 
99 i pracuje we wszyst- я ° | ! 

WILNO, kich częściach | PRZEMYŚ ŁOWE 

2 is A e OR ; Warszawa, Sewerynów 3, Teleiony: 221-44, 241-54, 241-66. skr. telegr. Getepe. 

KA 
' 

PRZEDSTAWICIELE REJONOWI POSZUKIWANI.   aa DONE A tel. RE RA 

    
  

  

  Drukarnia „Wydawnictwo Wileńskie'* Kwaszelna 23, 

    лао ПА лт


