
 

—
—

 

„
O
R
A

A

z +

2

| Opłata pocztowa ulszczona ryczałtem.

Rok XIV.

DZIENNII
Wilno, Sobota 30-go

 

REDAKCJA i ADMINISTRACJA:
448, Drukarni

Redaktor przyjmuje od g. 2—4 pp. Administracja otwarta od g. 9—5,
„Dziennik Wileński'* wychodzi codziennie,

z wyjątkiem poniedziałków i dni poświątecznych.

i Administracji

w niedziełę od 12 — 1 pp.

1244. Adres drukarni:
ul. Dominikańska 4. Telefon Redakcji

Mostowa 1.    

 

sierpnia 1930 r.
(mamei23 V.

Nr. 199.

WILENJKI
 

niem miejsca o 25 proc. drožej.
terminowe umieszczenie ogłoszeń.

PRENUMERATA: miesięczna 4 zł., z odnoszeniem i przesyłką pocztową Zł. 4 gr. 50,
za granicę 8 zł.

OGŁOSZENIA: za wiersz milim. przed tekstem 6 łam 35 gr., w tekście 40 gr., za
tekstem 10 łam. 15 gr. W numerach świątecznych oraz z prowincji o 25 proc. drożej,
zagraniczne o 50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe, skomplikowane i z zastrzeże-

Administracja nie bierze odpowiedzialności za
Konto czekowe w P. K. O. Ne 80187.

 

 

dimnazjum Polskie W Orai jm. Ar. SI. Kalorego
POSIADAJĄCE PRAWA PAŃSTWOWE
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Początek roku szk. spóźniony z powodu remontu.

—=s2

KONSERWATORJUM MUZYCZNE
w WILNIE

(Z PRAWAMI), UL. DOMINIKAŃSKA 5.
Nauka gry na instrumentach solowych i orkiestrowych. Klasa organowa—
Spiew solowy. — Wykłady przedmiotów
meralny, chóralny, OE Pierwszorzędne siły nauczycielskie . Opłata

retarjat czynny od 5—7 w.kwartalna. Se
Zajęcia rozpoczyna

DYREKCJA.

teoretycznych. — Zespoły: ka-

się 3 września r. b. —s0

CZY SEJM BĘDZIE ROZWIĄZANY.
(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Po północy rozeszła się pogłoska, iż w ko-
łach miarodajnych odbywa się decydująca narada w spra-

wie rozwiązania Sejmu.

Fakty i pogłoski.
(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Notowane są kursujące pogłoski
W piąsek odbyło się posiedzenie Rady Ministrów,wiązania Sejmu.

na temat roz-

które trwało do godziny 7 m. 40 wieczorem.
Po posiedzeniu p. Premjer wyjechał w kierunku Zamku.

że po posiedzeniu Rady Ministrów p. Piłsudski wy-poinformowano,

Prasę

jechał na Zamek i na zaproszenie Pana Prezydenta Rzeczypospolitej
pozostał
rozmaite pogłoski.

tam do późnego wieczora.
Mówiono między innymi

Wobec tego poczęły krążyć
o rozwiązaniu Sejmu,

a mówiono nawet o zwołaniu nadzwyczajnej Sesji Sejmu.

Dzień p. Premiera.
(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Premjer p. Piłsudski również piątek spędził
w Prezydjum Rady Ministrów, gdzie przyjął ministrów sprawiedliwo-
ści p. Cara i skarbu p. Matuszewskiego. Zwraca uwagę, że przed
dwoma dniami przyjęci byli również ci sami ministrowie.

Następnie p. Piłsudski przyjął ministra spraw zagranicznych
p. Zaleskiego, a w południe złożył wizytę J. E. Kardynałowi Kakow-
skiemu, wieczorem zaś był obecny wraz z wicepremjerem na za-
przysiężeniu p. ministra Kihna na Zamku.

Powrót i prace p. Prezydenta Rzeczy-
pospolitej.

(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Pan Prezydent Rzeczypospolitej powrócił o godz.
17 ze Spały a o godzinie 18 zaprzysiąg!
p. Kiihna.

ministra komunikacji

Pznu Prezydentowi przedłożono do podpisania nominacje pod-
pułkownika Nakoniecznikowa-Klukowskiego na wojewodę Iwowskie-
go, jednocześnie mianowany został kierownikiem województwa sta-
nisławowskiego p. Zygmunt Jagodziński,

wice marszałka Sejmu posła
Jana Dąbskiego.

poleskiego.
urzędnik województwa

(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. W piątek wieczorem dokonano napadu na wice-
marszałka Sejmu p. Jana Dąbskiego. Poseł Jan Dąbski prezes Klubu

Stronnictwa Chłopskiego jest chory na serce i mieszka na Zoliborzu
w osiedlu dziennikarskiem u
kowskiej.

zbiegu ulic Dziennikarskiej i Szył-

O godz. 17 przed jego mieszkaniem zaczęło się przechadzać
4 osobników—trzech w mundurach oficerskich a jeden w mundu-
rze podoficerskim. O godz. 7 m. 20 wieczorem, gdy p. Dąbski
wracał z przechadzki po swoim ogrodzie do domu, stanęło przed
nim dwóch osobników.

Jeden zapytał.
— Czy pan poseł Dąbski?
— Tak jest. Czego panowie sobie życzą?
— Proszę z nami na ulicę. Mamy coś do powiedzenia.

To może panowie pozwolą do mnie do mieszkania.
Tu uczynił ruch zapraszający. W tym momencie jeden z osob-

ników przebrany na oficera chciał wyrwać mu laskę, ubrany zaś w
mundur plutonowego uderzył go kilkakrotnie w głowę. Na krzyk
służącej, która wciągnęła p. Dąbskiego do domu, napastnicy zbiegli,
połączyli się następnie z
w kierunku oficerskiego Żoliborza.

dwoma pozostałymi osobnikami i uciekli

Córka wice-marszałka Sejmu małoletnia p. Bożenka chciała za-
wołać dozorcę domu lecz
Podarto na niej sukienkę, a potem skarżyła

została zatrzymana przez napastników.
się na ból w boku

wskutek rzucenia jej na furtkę żelazną.
Widziano jak przed napadem podszedł do owych osobników

i rozmawiał z nimi kpt. żandarmerji Zapała, mieszkający obok przy
ul. Dygasińskiego.

Późnym wieczorem przyszedł do mieszkania wicemarszałka Sej-
mu p. Dąbskiego agent policji politycznej.

Marszałek Sejmu p. Daszyński dowiedział się o napadzie późno
wieczorem i odpowiednie kroki podejmie w sobotę 30 b. m.

Około godz. 11 w nocy przybył do mieszkania p. Dąbskiego
oficer żandarmerji celem przeprowadzenia śledztwa.

Pod rządamiSilnej ręki.
Płoną sterty, dwory i wsie w Małopolsce.

LWÓW. (Pat). Pisma z dnia 29
b. m. donoszą, iż ubiegłej nocy
nieznani sprawcy podpalili na fol-
warku Drohomyśl pow. jaworow-
ski sterty ze zbożem. Ogień
wkrótce się rozserzył, obejmując
6 stert oraz stodołę, które spło-
nęły doszczętnie. Szkody wyno-

'szą około 100 tysięcy złotych. Tej
samej nocy na folwarku w Czer-
niejowie, koło Bóbrki wartownicy
nocni ujrzeli trzech podejrzanych
osobników, zbliżających się do
folwarku.  Wartownicy dali do

nich kilka strzałów po których

osobnicy zbiegli.
 

Zarząd Koła Wileńskiego Związku Akad. „Młodzież

Wszechpolska” niniejszem zawiadamia, iż dyżury odbywają

się ccdziennie. (Poniedziałki, środy i piątki od godz. 12 do
1 pp., wtorki, czwartki 3—4 pp.), wlokalu własnym, przy ul.
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Konferencja rolnicza w Warszawie.
WARSZAWA. (Pat). — W dniu

29 b. m, jako w drugim dniu
obrad międzynarodowej konfe-
rencji rolniczej, rozpoczął się o
godz. 10 rano dalszy ciąg komi-
sji A (wymiana płodów rolnych).
Komisja, obradująca pod prze-
wodnictwem p. min. Demetrowi-
cza, w godzinach przedpołudnio-
wych prowadziła dalszy ciąg prac,
rozpoczętych dnia poprzedniego.
Komisja zakończyła dyskusję nad
analizą bilansów handlowych po-
szczególnych państw w zakresie
produktów rolnych iprzystąpiła
do obrad nad dalszemi punktami
porządku dziennego. Po wysłu-
chaniu referatu p. Kluczyńskiego
(Polska) o racjonalizacji i centra-
lizacji eksportu w poszczególnych
państwach i możliwości oparcia
na tych metodach porozurnienia
międzynarodowego oraz referatu
p. prezesa Fudakowskiegowspra-
wie konieczności uchylenia dro-
gą zawarcia międzynarodowej kon-
wencji systemu premij wywozo-
wych na produkty rolne, wywią-
zała się dyskusja, w której zabie-
rali głos pp. Velovich (Węgry),
Petarga (Rumunja), Pazderka (Cze-
chosłowacja), Stoikowicz (Jugo-
sławja), Doleżal (Polska) oraz
sekretarz generalny konferencji
dr. Rose. Po przeprowadzeniu
dyskusji wstępnej poszczególne
delegacje zgłosiły wnioski i re-
zolucje. Dalszy ciąg posiedzenia
komisji A wyznaczono na godz.4
po południu dnia 29 b. m., przy-
czem tematem obrad jest dy-
skusja nad zgłoszonemi wrioska-
mi oraz ich uzgadnianie i przyję-
cie. Przedpołudniowe posiedzenie
komisji B (weterynaryjnej) zagaił
p. Nowak (Polska), który w ob-
szernym referacie uzasadniał te-
zy, zawarte w projekcie rezolucji,
zgłoszonej przez Polskę. Rezolu-
cja podkreśla konieczność mię-

dzynarodowej współpracy w za-
kresie obrotu zwierzętami i pro-
duktami pochodzenia zwierzęcego
oraz potrzebę koordynacji usta-
wodawstwa weterynaryjnego w
myśl wytycznych / podkomitetu
Ligi Narodów. W toku dyskusji,
w której wzięli udział przedsta-
wiciele Estonji, Jugosławii, Łotwy,
Węgier, Rumunii i Polski, z któ-
rych zwłaszcza rumuńska pod-
kreśla konieczność jak najściślej-
szej współpracy między państwa-
mi, reprezentowanemi na konfe-
rencji w zakresie międzynarodo-
wego porozumienia weterynaryj-
nego. Dalszy ciąg obrad komisji
o godz. 16. Komisja C (współpra-
ca na terenie międzynarodowym)
rozpoczęła przed południem swe
obrady od wysłuchania referatu
p. ministra pełnomocnego Tarnow-
skiego na temat organizacji dal-
szej współpracy państw, biorą-
cych udział w konferencji. Na-
stępnie zastanawiano się nad
uzgodnieniem odpowiedzi na kwe-
stjonarjusz Ligi Narodów. Dalszy
ciąg obrad komisji € o godz. 16.
Komisja D (finansowa) rozpoczy-
na obrady o godz. 16.

WARSZAWA. (Pat). Komisje
R, B, C, D odbyły po południu
posiedzenia, przyczem komisja C
(współpraca na terenie między-
narodowym) przyjęła wnioski, któ-
re mają być przedłożone posie-
dzeniu plenarnemu konferencji.
Wnioski te przyjmują propozycję
stałych zjazdów państw rolniczych
oraz zorganizowania stałej komi-
sji, która w przyszłości ma być
organem, centralizującym poczy-
nania gospodarcze państw rolni-
czych na terenie międzynarodo-
wym oraz ich uzgadnianie. Nadto
przyjęła komisja wnioski, doty-
czące niektórych zagadnień poli-
tyki handlowej państw rolniczych.

Olbrzymie nadużycia celne w Gdańsku
GDANSK. (Pat). Pisma tutej-

sze donoszą o ogromnych nadu-
życiach celnych, wykrytych osta-
tnio w Gdańsku. Pisma gdańskie
przynoszą w tej sprawie następu-
jące szczegóły: Gdańskie władze
celne wpadły w ostatnich dniach
na ślad wielkich oszustw celnych,
w których zamieszani są urzędni-
cy pocztowi Gdańska, oraz wiele
firm gdańskich. Rozmiary tej afe-
ry, oraz rozmiary strat, poniesio-
nych przez fiskus wolnego mia-
sta, nie dadzą się narazie określić,
ponieważ nadużycia sięgają je-
szcze roku 1927. Mimo to jednak,
na podstawie dotychczasowych
danych, można powiedzieć, że
szkody, poniesione przez admini-

strację celną wolnego miasta, wy-
noszą setki tysięcy guldenów. Na
podstawie dotychczasowego šle-
dztwa aresztowano 4-ch urzędni-
ków pocztowych wolnego miasta,
pełniących służbę w samocho-
dach pocztowychnalinji Gdańsk—
Malborg. Defraudacja celna umo-
żliwiona została dzięki pomocy.
wielu urzędników pocztowych Rze-
szy niemieckiej, zatrudnionych w
urzędzie pocztowym w Malborgu
i współpracujących z urzędem
pocztowym gdańskim. (lrzędnicy
pocztowi działali w porozumieniu
z rozmaitemi firmami gdańskiemi,
przeważnie z branży włókienni-
czej. Ogółem toczy się w tej spra-
wie 22 dochodzeń karnych.

Kanclerz Briining o polityce zagranicznej
Niemiec.

BERLIN. (Pat). „Vossische Ztg.*
donosi, że kanclerz Bruening wy-
głosi w niedzielę dnia 31 b. m.
w Trewirze programową mowę
polityczną, w której między inne-
mi poruszy kwestję polityki za-
granicznej. W przemówieniu kan-
clerz poświęcić ma dużo miejsca
sprawie wystąpień ministra Tre-
wiranusa, żądających rewizji nie-
mieckiej granicy wschodniej w
związku z echem, jakie. te wystą-
pienia wywołały zagranicą, zwła-

szcza w Paryżu i Warszawie, Ga-

binet Rzeszy zbierze się z po-

czątkiem września na posiedze-
nie, na którem omawiane mają
być  przedewszystkiem sprawy,
związane ze Zgromadzeniem Ligi

Narodów, oraz konferencją pan-
europejską. W łonie gabinetu ro-
zważany jest projekt, ażeby obok
ministra Curtiusa, również i kan-
clerz Rzeszy stanął na czele de-
legacji niemieckiej, wyjeżdżającej
do Genewy. Plan ten został je-
dnak zaniechany, prawdopodo-
bnie na skutek odstąpienia od
zamiaru nawiązania przerwanych
w Paryżu rokowań z Francją o
zwrot Zagłębia Saary. Rząd Rze-
szy reprezentowany będzie w Ge-
newie przez ministra spraw za-
granicznych Curtiusa, który po-
zostanie tam przez cały czas,
bez względu na wybory do Reich-
stagu.

Konszachty niemiecko-sowieckie.
BERLIN. (Pat.). — Tragiczna

śmierć Amlingerowej, żony ofi-

cera Reichswehry, która w dro-
dze z Frankfurtu do Erfurtu rzu-
ciła się z aeroplanu, chcąc —
wedle twierdzenia niektórych
dzienników — ponieść śmierć w
ten sam sposób, jak jej mąż,
który uległ nieszczęśliwemu wy-
padkowi podczas ćwiczeń lotni-
czych w Rosji, wywołała żywą
dyskusję co do stosunków poli-
tycznych Reichswehry z armją
czerwoną. W kołach politycznych
jest omawiana żywo wiadomość
„Berliner Tageblatt*, że Amlinger
zmarł, pełniąc „tajną misję urzę-
dową* w imieniu rządu Rzeszy.
Pewne dzienniki podkreślają, że
pogłoska, rozpowszechniana ty-
dzień temu o tem, iż gen. Heye,
dowódca Reichswehry, zamierza
podać się do dymisji, dziwnie
zbiega się z dniem, w którym
nadeszła wiadomość o katastrofie
Amlingera.

BERLIN. (Pat.). Ministerstwo
Reichswehry wydało dnia 29 sierp-
nia komunikat, w którym oznaj-
mia, iż por. Amlinger przeniesio-
ny został dnia 31 lipca 1929 roku
w stan spoczynku w randze rot-
mistrza. Reichswehra jest zmu-
szona zwalniać rok rocznie szereg
młodszych i dzielnych oficerów,
by zrobić miejsce dla dorastają-

cej generacji. Ministerstwu Reichs-
wehry nie jest wiadome, co po-
czynają oficerowie Reichswehry,
zwolnieni ze służby i za czyny
ich nie jest ono odpowiedzialne.
Oświadczenie ministerstwa Reichs-
wehry zaopatrują niektóre dzien-
niki następującym komentarzem:
Komunikat ministerstwa jest bar-
dzo skąpy i nie wnosi nic nowe-
go do ewentualnych stosunków
Reichswehry z armją sowiecką,
których istnienie stwierdził tak
dobitnie organ kanclerza. Rzeszy
„Germania* we wczorajszem po-

Nacjonalizm Roa a komuna moskiew-
ska.

WIEDEN. (Pat.). „Neues Wie-
ner Journal“ twierdzi, že w Niem-
czech zanosi się na dyktaturę na-
cjonalistyczną. Moskwa popiera
te dążenia, gdyż spodziewa się,

że dyktatura taxa sprowokuje

wojnę z państwami zachodniemi,
a nowa wojna europejska ułatwi-
łaby zbolszewizowanie Europy.
Rząd sowiecki ofiarował wpływo-
wym przedstawicielom niemiec-

kiego nacjonalizmu swe poparcie
i obiecał, że na wypadek dykta-
tury umożliwi  proklamowanie
strajku generalnego. „Neues Wie-
ner Journal* wskazuje na zna-
mienny fakt, że następcą gen.
Heye zostanie gen. Hammerstein,
zdecydowany zwolennik koope-
racjj Reichswehry z armją so-
wiecką.

 

 

e Dirasy.
Gdyby Polska była wyspą...

Zydowski „Nowy Dziennik“
streszcza wywiad p. Premjera i
kończy następującą uwagą:

O tak—gdyby tak Polska była zam-
kniętą wyspą, gdyby się mogło szczel-
nie pozamykać drzwi i okna, ażeby się
z niej głos nie przedostał, toby jeszcze
można było pozwolić sobie na takie
krołochwiine ćwiczenia językowe i po-
lityczne. Ale tego zrobić nie można. A
świat widzi, słyszy, co najmniej—dziwi
się bardzo. Czy to nie jest wielka, bar-
dzo wielka okropność?...

Zapomniano 0 gen. Kona-
rzewskim.

„Naprzód* pisze:
„Dekret p. Prezydenta Rzeczypo-

spolitej, mianujący ponownie starych
ministrów nowymi, powołuje też mar-
szałka Piłsudskiego na ministra spraw
wojskowych. Tymczasem dotychczas nie
ogłoszono dymisji generała Kanarzew-
skiego ze stanowiska kierownika tego
ministerstwa, powołaniego — jak ogło-
szono — na czas urlopu p. Piłsudskie-

go. Przez nieogłoszenie takiego dekre-
tu wytworzyła się taka sytuacja, że
mamy ministra i kierownika tego same-

go resortu. Na jakiej podstawie praw-
nej to się dzieje? Czy p. Car przeoczył
konieczność „autentycznej interpretacji"
tego dziwoląga konstytucyjnego"?

Z pewnością zapomniał o tem.
Miał tyle pracy już przy przygo-
towywaniu wywiadu dla p. marsz.
Piłsudskiego o „konstytucji*, że
—mógł zapomnieś o takim „dro-
biazgu*. Choć swoją drogą jest
to niechlujstwo już nie w cudzy-
słowie!

Gdzie szukać złodziejów?
„Kurjer Poznański" zauważył,

że p. Piłsudski zaczyna się w
swojem słownictwie powtarzać, że
nie tylko styl, ale i charakter je-
go enuncjacji nie uległ żadnej
zmianie. Poczem zajmuje się o-
skarżeniami o złodziejstwa, które
ponownie znalazły się w wywia-
dzie,

Jak zwykle u Piłsudskiego, oskar-
żenia nie są sprecyzowane. Prezes ra-
dy ministrów twierdzi, że posłowie my-
ślą tylko o okradaniu skarbu. Prosimy
o nazwiska. W obecnej kadencji Sejmu
głośna była tylko jedna poselska afera
korupcyjna. Dotyczyła ona posła Bać-
magi, ale ten wyszedł z listy BB. Poza-
tem kraj nie wie nic o złodziejstwie w
Sejmie. Gdyby było, niewątpliwie p. Car
nie trzymałby takich afer pod suknem,
a gdyby trzymał, to sam powinienby
być pociągnięty do odpowiedzialności.

Natomiast wiadomo, że z polecenia
p. Piłsudskiego, jako prezesa Rady Mi-
nistrów, p. Czechowicz wydał w r. 1928
8 miljonów na zdobycie mandatów dla
posłów i senatorów z listy B. B, co w
okresie największego partyjnictwa było
jednak rzeczą niemożliwą, lecz za co
pociągnięty
nu. Wiadomo również, że gospodarką
rządów pomajowych zajęła się bardzo
szczegółowo Najwyższa lzba Kontroli
Państwa i że ona między innemi wy-
kryła, iż właśnie płk. Miedziński, który
uzyskał wywiad u Piłsudskiego, wyda-
wał jako minister poczt i telegrafów
dosłownie pieniądze „nieznanym oso-
bom na nieznane cele". A w kraju sze-
roko się komentuje różne wydatki zbyt-
kowne, tak zwane „reprezentacyjne“,
które są niewspółmierne z ogólną bie-
„dą. Nietylko się więc nie boimy dy-
skusji na temat, kto kradnie, ale jej
gorąco pragniemy.

Rola oskarżyciela nie przystoi
sanacji. Jest ona już od kilku lat
pod sądem opinji publicznej, a
niezadługo znajdzie się i przed
sądami państwowemi.

Pieniędzy, pieniędzy, pie-
niędzy...

Nawiązując do słów p. prem.
Piłudskiego, że „posłom trzeba
pieniędzy, pieniędzy, pieniędzy"
pisze „Słowo Pomorskie*:

Posłowie opozycyjni nie mają żad-
nego dostępu do źródeł pieniężnych,
ani nawet do urzędów. Jeżeli mimo to
istnieją „ataki na pieniądze skarbowe”,
to skąd one pochodzą?

Czy premj. Piłsudskiemu wiadomo,
że stronnictwo Be-Be otrzymało miljo-
nowe zapomogi na wybory? — Z jakich
funduszów? — Czy premj. Piłsudskiemu
znana jest „polityka subwencyjna" np.
prezesa Banku Gospodarstwa Krajowe-
go, gen. Góreckiego, któremi sypie,
dziesiątkami tysięcy na strzelców i le-
gjonistów, na różne towarzystwa (o-
światowe, kulturalne, przemysłowe itd.),
zakładane masowo przez „partyjników*
sanacyjnych?

Czy premj. Piłsudskiemu wiadomo,

został przed Trybunał Sta-_

że „agitatorami* (albo—jak on mówił—
„wypędkami*) partyjnymi sanacji są
bardzo często urzędnicy, którzy nie
tylko są opłacani z pieniędzy państwo-
wych, ele ponadto używają w celach
agtacyjnyah samochodów powiatowych
i zaprzątają tem personel urzędniczy
(np. agitacja za zdobyciem dla „De-
Peka" udziałów i płatnych czytelni-
ków)?

Jeżeli to ustanie, jeżeli premj. Pił-
sudski zamknie sanacyjnym posłomi
agitatorom dostęp do „pieniędzy skar-
bowych* — to my, obóz narodowy, cie-
szyć się z tego będziemy serdecznie i
szczerze. Ale — czy się to stanie?

Sprawy gospodarcze — na-

W wywiadzie swoim ošwiad-
czył premj. Piłsudski, co nastę-
puje:

— „zawsze szukam głównej troski,
AZ odkładając na bok wszystko
nne.

Za taką zaś główną troskę muszę
uważać w Polsce zmianę tych prawnych
zasad podstawowych, które nazywają
Konstytucją".

Taka będzie „główna troska"
obecnego premjera. Inaczej było
poprzednio kiedy premjerem był
płk. Sławek. Tak nas przynaj-
mniej zapewnia „Gazeta Polska*,
która za największą zasługą po-
przedniego premjera poczytuje
opiekę nad zagadnieniami gospo-
darczemi. Dziennik „pułkowni-
kowski* dowodzi:

— „Gdy cała opozycja, od jednego
do drugiego jej skrzydła, miela pełne
usta gołosłownej troski o sytuację go-
spodarczą i finansową państwa, o ra-
cjonalną organizację produkcji krajowej
i jej zbytu — bez najlżejszej intencji
skupienia wszystkich sił społeczeństwa
do walki na tym odcinku—rząd ze swym
premjerem na czele pracował nieustan-
nie z dnia na dzień nad planowem roz-
sądnem opanowaniem idącego przez
cały świat kryzysu, nad ograniczeniem
do minimum jego złych skutków, zapo-
biegając z powodzeniem temu, aby nie
naruszył on podwalin gospodarki pań-
stwowej i społecznej.

Najzajadlejszy krytyk nie zdoła
obalić tej zasługi rządu, że roztaczana
przezeń opieka i pomoc dla produkcji
krajowej staje się coraz bardziej celo- *
wa, na coraz dalszych przewidywaniach
oparta, coraz skuteczniejsza”.

Nie chcemy zastanawiać się
nad tem, ile rząd płk. Sławka
przyczynił się do poprawy poło-
żenia gospodarczego w kraju.
Zwracamy tylko uwagę na to, że
miało to być jego „główną tro-
ską".

Z wywiadu min. Piłsudskiego
natomiast wynika, że ta sprawa
zostawie „spokojnie odsunięta na
bok”, a „główną troską* nowego
premjera ma się stać naprawa...
konstytucji.

Stwierdzamy tylko te różnice
i rozbieżności, nie wdając się
wcale w ich ocenę i krytykę.

Jak się robi legendy.
Po ustąpieniu płk. Sławka ze

stanowiska premjera „Gazeta Pol-
ska“ (nr. 234) wypisała mu bar-
dzo pochlebne świadectwo. Po-
między innemi wywodzi:

— „Jeśli dodać do tego szereg
faktów, stwierdzających dalszy wzrost
uznania dla powagi isiły Rzplitej na
terenie międzynarodowym, jeśli wska-
zać na absolutne zabezpieczenie spo-
koju i ładu wewnętrznego, pomimo
maksymalnych wysiłków opozycji (?)
dla jego  zaklócenia — podsumować
musimy rezultat rządów Walerego
Sławka w sposób wybitnie dla niego
dodatni".

„Wzrost uznania dla powagi
i siły Rzplitej” — tak mówi „Ga-
zeta Polska*, jakby nie wiedziała
nic o mowie min. Treviranusa.

A z drugiej strony opowiada
piękne bajki o „absolutnem za-
bezpieczeniu spokoju i ładu we-
wnętrznego*. — Czy panowie z
„Gazety Polskiej” nic nie słyszeli
© podpaleniach i zamachach w
Małopolsce wschodniej? — Czy
płonące wsie, domy, sterty zbo-
ża, obalane krzyże, niszczone
przewody telefoniczne i telegra-
ficzne, zamachy na pociągi, krwa-
we bójki i t. d. — czy to może
świadczyć o „absolutnem zabez-
pieczeniu spokoju i ładu wewnę-
trznego?”

Oto przykład, jak się robi „le-
gendy* dla swoich ludzi.

daniu porannem.   
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WALKA O DUSZĘ
MŁODZIEŻY.

W odpowiedzi na odezwę

księży biskupów w sprawie sto-

sunku nauczycielstwa do zagad-

nień wiary i wychowania religij-

nego wydał prezes Związku P.

S. P, p. Stanisław Nowak,

„List otwarty* do Episkopatu

Polskiego:
W ważniejszych wyjątkach list

ten brzmi:

„Przeczytawszy tę odezwę,

zdziwiłem się niepomiernie, a to

ze względu na ogólnikowość za:

rzutów, jak i ze względu na ich

bezpodstawność, oraz zupełny

brak oparcia o _ jakiekolwiek

istniejące fakty i dokumenty...

Stwierdzam kategorycznie, iż

Najprzewielebniejsi Arcypasterze

ulegli jakiejś niesłychanie perfid-

nej mistyfikacji, wskutek zbyt po-

chopnego uwierzenia tym orga”

nom prasy, które z motywów

politycznych i koteryjnych zgoła

tendencyjnie i wręcz kłamliwie

informowały o Zjeździe.
„.Tym źródłom zapewne przy-

pisać należy, że odezwa Wasza

nie przytacza i nie byłaby w sta-

nie przytoczyć ani jednego fak-

tu... a szafuje jedynie gołosłow-

nemi zarzutami.

Czytając Waszą odezwę, Naj-

dostojniejsi  Pasterze—przeciera-

łam oczy ze zdumienia i zadawa-

łem sobie pytanie: jestże to dzie-

ło Komisji Episkopatu Polski, czy

też odezwa agitacyjna drugiej

organizacji nauczycielskiej?

Zaprzeczając kategorycznie za-

rzutom, poczynionym Związkowi,

muszę lojalnie stwierdzić, że w

dyskusji podkreślano momenty,

odzwierciadlające częste konflikty

na terenie pracy szkolnej i oby-

watelskiej na tle zatargów z po-

szczególnymi duchownymi a na-

uczycielstwem. Zatargi te w Szko-

le wynikają z tendencji narzuce-

cia supremacji władz duchownych

nad państwowemi, przed czem

nauczyciele bronią się słusznie...

Pozwolę sobie przy tej sposo-

bności wyrazić powątpiewanie,

czy pogląd, wypowiedziany w

odezwie przez Najprzewielebniej-

szych Arcypasterzy, iż młodzież

nasza należy naprzód do rodzi-

ców, potem do Kościoła—a wre:

szcie do państwa, stępi ostrze tej

walki, a przeciwnie, czy w po-

wyższych słowach nie znajdą pe-

wne jednostki z pośród duchow-

nych uzasadnienia, a nawet za-

chęty do przejawiania w szkole

drugiej władzy, wznoszącej się

ponad tę, którą konstytucja i

ustawy państwowe ustaliły. Jest

te tem niebezpieczniejsze, że ta-

kiemu poglądowi wtóruje biędna

interpretacja t.zw. okólnika Bart-

la, ktorego zniesienia domagają

się nietylko zjazdy związkowe,

lecz i uchwały Sejmu i Senatu.

Z odezwy waszej, Najprzewie-

lebniejsi ircypasterze, wynikałoby,

że dla nas, tych „maluczkich* w

społeczeństwie, są pewne tematy,

wzbronione i niedostępne, że mu-

simy przyjmować już gotowe for-

muły wychowawcze, bez osobi-

stego współdziałania w tworzeniu

naszychwartości pedagogicznych.

Mogę Was, Najprzewielebniej-

si Arcypasterze zapewnić, że na-

uczycielstwo związkowe i jego

reprezentanci, tak niesłusznie za-

atakowani, znajdą dość hartu i

siły, nie dadzą się wciągnąć na

teren walki religijnej".

* jA *

Na list powyższy odpowiada

Organ Kurji Warszawskiej „Pol-

ska“.
Autor jego przeszedł do po-

rządku dziennego nad powszech-

nie już dzisiaj znanemi faktami,

stwierdzającemi bezapelacyjnie,

że pewien odłam nauczycielstwa

  "PF

 

(Gawęda filozoficzna).

Gdzieś pomiędzy szesnastym

a osiemnastym rokiem, gdy je-

stešmy w szóstej czy siódmej

klasie gimnazjum, poraz pierwszy

zaczynamy zastanawiać się nad

pojęciem: ideał, które dotych-

czas przyjmowaliśmy jako dźwięk
pusty. Aliści już rychło, gdy sta-

jemy u progu matury, a rodzice

i wogóle „starsi”, przetrąbią nam

uszy hasłami:  „praktyczność*,

„chleb“, „obowiązek“, „karjera“,—
nabieramy najczęściej akcentu

pogardy dla „marzycielstwa“ i

chętnie powtarzamy zdanie: „w

życiu niema ideału". | trzeba

przyznać Nietzschemu „słuszność,
że niema bardziej trzeżwych lu-

dzi, jak młodzieńcy po dwudzie-

stym roku życia
Dopiero „później, później de-

koracja znów się zmienia... Ale

o tem będziemy mówili dalej.

Któż więc ma rację: czy owo

chłopię, w którego oczach świat

się mieni tęczą ideału? Czy ra-

czej ów młodzieniec pod wąsem,

odróżniający już kontury rzeczy-

wistości?
Aby odpowiedzieć na to py-

tanie, należy podać najpierw śŚci-

słą definicję ideału. Jeśli ją przyj-

miemy w tym kształcie: ideał jest

to. spotęgowanie pewnych cech

i właściwości danego przedmiotu

ponad aktualną rzeczywi-

stość — to pojmiemy jasno, że

frazes: „w życiu niema ideału",
jest doskonałem głupstwem, bo

 

PRAWDA A DOBRO.

polskiego podjął na terenie szko-

ły otwartą walkę nietylko z „wpły

wami duchowieństwa", ale z re-

ligją samą: Dokumenty dotyczą-

ce „Koła Spasowiaków* stwier-

dzają bezapelacyjnie, że jednak

wśród wychowawców młodzieży

istnieje odłam domagający się

szkoły antyreligijnej, odłam, któ-

ry wysuwa postułaty równobrzmią-

ce z programem szkół bolsze-

wickich.
Nie ulega dla nas kwestji, że

p. przezesowi znane są również

fakty, świadczące o głębokiej pe-

netracji ideologji spasowiaków w

szerokie masy  nauczycielstwa

polskiego.
Dzisiaj warunki ułożyły się w

ten sposób, że duchowieństwo

musi walczyć nie o swe „wpły-

wy" w szkolnictwie, ale o prawo

nauczania, gwałcone niejedno-

krotnie przez kierowników szkół

i nauczycieli, zarażonych propa-
gandą bezbożniczą.

List p. prezesa Zw. P. N. S.P.

zawiera szereg momentów charak-

terystycznych, świadczących o

postępach  laicyzmu w życiu

współczesnem.
Autor listu oskarża duchowień-

stwo o dążenie do supremacji

nad władzami państwowemi.

Jest to oskarżenie równie go-

łosłowne jak i świadczące o ne-

gowaniu istotnych celów Kościo-

ła i wychowania religijnego.

W sprawach etyki, moralności,

głos decydujący ma Kościół. Wy-

pływa to z jego misji — o tem

wie każdy katolik — i ze stano-

D ZZEECNŃ NR

wiska tego Kościół zrezygnować

nie może, bo zaprzeczyiby wów-

czas swej misji.
Czyż to jest właśnie przeja-

wem „dążenia do supremacji nad

władzami państwowemi?!
Jeżeli Kościół twierdzi, że

dziecko należy naprzód do ro-

dziców i Kościoła, a potem do

państwa, to pochodzi to stąd, że

odpowiedzialność za dusze pono-

szą przedewszystkiem rodzice i

Kościoł. Chrystus bowiem Kościo-

łowi powierzył pieczę nad dusza-

mi. Kościół pragnie oddać pań-

stwu młodzież przygotowaną do

życia, posiadającą oparcie nie-

wzruszonej podstawie Rada

stusowej, bo tylko te podstawy

gwarantują społeczeństwu jasną i

pewną przyszłość.
Tego rodzaju „supremacja“

jest to supremacja czynników

transcendentalnych nad doczes-

nemi.
Niepotrzebnie autor listu iro-

nizuje na temat „maluczkich”.

Wobec majestatu władzy na-

uczycielskiej Kościoła jesteśmy

wszyscy maluczcy. Odezwa Epi-

skopatu zwracała się przeciwko

wywrotowym tendencjom, nurtu-

jącym dzisiaj wśród odłamu nau-

czycielstwa polskiego przeciwko

prądom laicyzmu, które wyraźnie

uwydatniły się również w liście

prezesa Związku.
. Kościół walczy nie o wpływy,

o supremację w znaczeniu co-

dziennem, Kościół walczy o du-

sze. Ta walka jest jego najistot-
niejszym obowiązkiem.

 

Ostrożnie z tym... wywiadem.
Na marginesie służby gen. Zagórskiego w wywiadzie austrjac-

ki >

Pod powyższym nagłówkiem

warszawski tygodnik „Piacówka*,

z dnia 24 sierpnia r. b., zamiesz-
cza następujące uwagi:

Z okazji uroczystości 10-lecia

zwycięskiego odparcia bolszewi-

ków pod Warszawą, wystąpił w

wileńskiem „Slowie“ p. Cat Mac-

kiewicz z szeregiem pełnych na-

maszczenia wywodów pouczeń, a

wreszcie i zaizutów pod adresem

„Gazety Warszawskiej”, że wyda-

jąc specjalny dodatek ilustrowa-

ny, nie umieściła w nim portretu

marsz. Piłsudskiego... Szczególnie

zaś zabolało redaktora organu,

w którem pisuje jednak od czasu

do czasu autor wstrząsającego

„Głosu sumienia polskiego" o

sprawie „zaginięcia" gen. Zagór-

skiego—prof. Marjan Zdziechow-

ski, że wśród podobizn, które
„Gazeta Warszawska* uważała za

wskazane przypomnieć, była tak-

że podobizna gen. Zagórskiego...

P. Cat przypomina tedy, wy-

ręczając w tym względzie zapo

mnianego dzisiaj, a godnego wi-

dać sobie kompanjona: W. Stpi-

czyńskiego, że gen. Zagórski pra-

cował w... austrjackim wywiadzie.

Przypomnienie to, wypowie-

dziane bez żadnego komentarza,

w ustach tak rasowego gentel-

mana, jak redaktor ultrakonser-

watywno monarchistycznego „Sło-

wa“—ma jednem słowem—ozna-

czać, że człowiek tej wartości

moralnej nie godzien jest, by go

wspomniano w rzędzie ludzi za-
służonych Ojczyźnie...

Co więcej jeszcze w powie-
dzeniu tem znaleźć można jakby
echo tej samej „moralitć", którą
wsławił się w swoim czasię ów
opryszek dziennikarski z nieistnie-
jącego już „Głosu Prawdy*, któ-
ry ironizując z powodu zaniepo-
kojenia opinji, spowodowanego

tajemniczem zniknięciem gen.
Zagórskiego—załatwił się krótko

z całą historją owem pamiętnem

oświadczeniem, że o jednego...
nikczemnika jest mniej...

zdanie to właściwie powtarza jeno

powyższą definicję, dając jej tyl-

ko mylnie ocenę 4 priori nega-

tywną. Ideał bowiem dlatego

właśnie jest czcigodną i pierwszo-

rzędną wartością kulturalną, że

nie odpowiada rzeczywistości.

Zadaniem przecież jego jest

przekształcać rzeczywistość,

przerabiać ją i podnosić do siebie.
Jakże jednak odróżnić ideał

od marzenia? Otóż to, tu sęk!

Życie samo jest  probierzem:

ješlišmy się po latach rozstali

z naszym młodzieńczym „idea-

łem*, widocznie to było tylko

marzenie; jeżeli jednak przepoi-

liśmy nim całe życie, to jasne,

żeśmy nieomylnie ideałowi słu-

żyli. Tedy zdolność zaha-

czania ideału o życie jest

drugą nieodłączną jego cechą,

wbrew np. Schillerowi, który

twierdzi, że między ideałem a

życiem „niema žadnegc mostu

ani łodzi".
Widzimy tedy, że owi obydwaj

młodzieńcy, ten siedemnastoletni

idealista, jako też ów dwudziesto-
letni pozytywista obydwaj mogą
mieć rację, jeśli pierwszy pragnie
w swej duszy rozpalić ideał, by

potem mu służyć, drugi zaś dąży

do poznania i opanowania rze-

czywistości, by potem ją prze-

kształcać na miarę ideału. Tak
się ocean kłębi.

Rwą go tęsknoty dwie:
Jedna do lądu zwie,

A druga zwie do głębi”.
(Jan Lemański),

Konieczność jednak tych obu

I to wszystko z powodu tej

służby w austrjackim wywiadzie...

Nie mamy oczywiście naj-

mniejszego zamiaru kruszyć ko-

pji o moralną kwalifikację służby

w wywiadzie wojskowym... Wyda-

je nam się to zresztą zbyteczne

w państwie, w którem najwy-

bitniejsi nieraz dygnitarze, bo mi-
nistrowie, główne uzdolnienia po-

lityczne w tym przedewszystkiem

dziale służby zdobywali...

Kwestja, że chodzi w danym

wypadku o wywiad... austryjacki,

sądzimy, iż nie może też odgry-

wać większej roli, skoro była to

armja w rozumieniu twórcy Le-

gjenów sprzymierzona... Dlaczego

zresztą służba wywiadowcza w

armji austrjackiej ma dyskwalifi-

kować, a współpraca w dziedzi-

nie wywiadu wojskowego t. zw.

P. O. N. (Polskiej Organizacji

Narodowej), ekspozytury politycz-

nej J. Piłsudskiego w Królestwie

Polskiem, z armją niemieckąw

jesieni 1914 r. wyszczególniona

w „umowie“ p.p. Sokolnickiego i

Jodki z pulk. niemieckim Sau-

berzweigiem, zawartej w Rado-

miu w dniu 10 październiku

1914 r. — ma stanowić czyn po-

lityczny, godny akcji niepodle-

glościowej?
Mogą tu istnieć różnewątpli-

wości, które powinny być prze-

dewszystkiem wzięte pod uwagę

w grudniu 1922 r., gdy pułk.

Włodzimierz Zagórski na wieść o

zamordowaniu ś. p. Narutowicza

zgłosił się do czynnej służby w

wojsku  polskiem i rozkazem

ówczesnego szefa Sztabu Gene-

ralnego, marsz. Józefa Piłsudskie-

go, do jej szeregów został wli-

czony...
Dziś zaś, gdy gen. Zagórski w

obronie swej przemówić nie mo-

że, wolno chyba niezależnemu

publicyście, z elementarnego po-

czucia sprawiedliwości  wycho-

dząc, wymagać przynajmniej jed-

nego, by do pewnych zjawisk

stosowano równą i sprawiedliwą

miarę.

tendencyj pojmujemy zwykle
późno, mnóstwa zaś ludzi nie
rozumie tego wcale, jak np.
Comte, bardzo naiwnie dzielący
cały rozwój ludzkości na trzy fa-
zy: religijną, metafizyczną i pozy-
tywną, tak jak gdyby rozwój
prawdziwy można było ująć w

formułę dialektyczną i jakgdyby
rzetelne wartości duchowe mogły

niepowrotnie ginąć. Więcej bez

porównania słuszności mają filo-

zofowie niemieccy, jak Goethe,

Spengler czy Keyserling, którzy

dostrzegają pewną powtarzalność
faz w historji. „lm Unendlichen
dasselbe sich wiederholend ewig
flieszt" („w nieskończoności jedno
i to semo powtarzając się wiecz-

nie płynie"). Ale jeszcze bliźsi

prawdy są ci, co dostrzegają w
postępie  dziejowym  jakgdyby
kształt spirali, z celem ostatecz-

nym, zwróconym ku Bogu, bo
On jest istotnym Twórcą' dzie-
jów, choć posługuje się takiemi
nieudolnemi narzędziami, jak lu-
dzie.

Jakież tedy ideały zaszczepił
Bóg ludzkości? Na naszym grun-
cie wytłumaczył te rzeczy poczci-

wy Prus w sposób bardzo przy-

stępny w nieco ' naiwnej książ-

ce p. t. „Najogólniejsze ideały
życiowe”. Powtarza on tam za

Wolffem, znanym filozofem nie-
mieckim XVIII w. podział ideałów
na trzy zasadnicze grupy: dobro,
prawda i piękno. Porzuciwszy
jednak Prusa, który snuje swe
bałamutne często wywody, nagi-
nając je do utylitarnych tenden-

Ww EE ENSKd

Albo — albo. Albo gen. Za-
górski winien być zdyskwalifiko-
wany, bo... służył w austrjackim
wywiadzie, albo ta przeszłość go
nie hańbi, a w takim razie nie
wolno tym argumentem opero-
wać dzisiaj, gdy gen. Zagórskie-
go niema i bronić się nie może.

Jeżeli zaś służba w obcym,
chociaż „zaprzyjaźnionym* wy-
wiadzie — oficera polskiego hań-
bi, to sądzimy, że należy w tej
sprawie stosować równą i spra-
wiedliwą miarę dla wszystkich.
A w takim razie trudno zrozu-
mieć, jak się to dziać może, że
innym b. oficerom austrjackim,
też ze służby: wywiadowczej, nikt
tej przeszłości nie wypomina, nikt
ich z tego powodu nie dyskredy-
tuje...

A przecież mamy w szeregach
wojska polskiego m. in. pewne-
go generała — i to wysokiej ran-
gi — który całą „karjerę" w armii
austrjackiej spędził na bardzo
eksponowanem stanowisku wwy-

wiadzie... Przed wojną i w czasie

wojny oficer ten urzędował w

Krakowie i z tego tytułu zna le-

piej, niż kto inny zakulisowe hi-

storje wielu legend, jak chociaż-
by tej o „historycznym* akcie
przekroczenia granicy zaborczej
w dn. 6 sierpnia 1914 r., przy
którym i on pomagał... |

Upadek Austrji zastał tego ofi-
cera na skromnem stosunkowo
stanowisku majora. Już w 1919
r. słyszeliśmy o nim, jako o ge-

nerale. W wolnej Polsce awanso-

wał szybko, a już po przewrocie

majowym przeszedł ze stanowiska

dowódcy Korpusu do Inspektora-

tu Armji. I nikt mu nigdy jego

poprzedniej służby nie wymawiał,

żaden Stpiczyński, ani Mackiewicz
najlżejszej do jego przeszłości nie
robił aluzji!

Skąd tedy ta nierównomier-
ność. Mimowoli rodzi się pytanie,
czy przypadkiem nie stąd, że dzi-

siejszy generał dywizji i inspek-

tor armji jednak żyje i wie dużo,

a gdyby przemówił, mógłby na

niejedną legendę rzucić trochę

światła, a raczej... cienia...A gen.

Zagórski „zaginął* i wedługwszel-

kiego prawdopodobieństwa już

nie przemówi nigdy... Można tedy

bezkarnie załatwiać z nim pora-

chunki i grzebać się w jego „grze-

chach* służby w austrjackim wy-
wiadzie...

Sądzimy jednak, že nietylko

elementarne poczucie sprawiedli-

wości i pewnego rodzaju... przy-

zwoitości wobec „7aginionych“,
ale także i poczucie taktu wobec

aktywnych generałów wojska pol-

skiego — powinno dyktować pi-

sarzom sanacyjnym pewien umiar

j.. ostrożność w szafowaniu za-

rzutami o służbie w austrjackim...

wywiadzie.

Wkrótce Wilno ujrzy wielki
dramat duszy ludzkiej

Panna ELŻA
Przebój sezonuI

w kinie «Hollywood».
Z ROSJI SOWIECKIEJ.

Woiność osobista w raju
sowieckim.

MOSKWA. (Pat.) W związku

z przeprowadzoną obecnie likwi-

dacją okręgów, jako jednostek

administracyjnych, ulegają rów-
nież likwidacji wszystkie okręgo-

we urzędy i instytucje. Dotych-

czasowych pracowników tych

urzędów wysyła się do rejonów

wiejskich. Ponieważ niektórzy z
urzędników odmawiają wyjazdu

do odległych i głuchych wsi,
władze wyznaczyły im 5-dniowy
termin dla wyjazdu. Odmowa
traktowana będzie jako przejaw
prawego odchylenia i do opor-
nych zastosowane mają być ostre
środki represyjne.

cyj pozytywistycznych, zastanów-

my się nieco w tym feljetonie

nad dwoma tylko ideałami: praw-
dą a dobrem. 2

Nie trzeba dowodzić, že idea-

ły te tak w duszy pojedyńczego

człowieka, jak też w narodach i
ludzkości mogą doskonale ze so-
bą współżyć i winny się wzaje-
mnie wspierać, ale z jednym
koniecznym warunkiem: oto win-
na być pomiędzy nierni ustalona
bezsprzeczna i stała hierarchia.

Trzeba raz na zawsze ustalić: czy
prawda robi dobro? czy odwrot-
nie? Czy dobro winno służyć
prawdzie? czyli też prawda musi
się stosować do dobra?

Dla czytelnika, obeznanego
chociażby powierzchownie z dzie-
jami filozofji, zagadnienie to jest

bliskie i nie nasuwa trudności.
Albowiem Kościół Katolicki roz-
strzygnął je dawno stanowczo i
bezapelacyjnie. Bóg jest Prawdą,

(„Ego sum Veritas et Vita"),

tylko poznawszy prawdę i ją zre-

alizując, rozumiemy istotę dobra

(„poznacie prawdę i prawda was
wyswobodzi*, „qui facit veri-
tate m, venit ad lucem*). Jak

mówią Duns Scot i Kartezjusz,

wola Boża określa granice i sa-

mą istotę dobra; coś jest dobre,

bo Bóg tego chce, nie zaś od-
wrotnie. Bóg tego chce, bo to

jest dobre, — dobro bowiem nie

jest autonomiczne i pozawolą

Bożą nie istnieje. Tylko przez

Objawienie człowiek wie, <o ro-
bić powinien; pozostawiony sam

sobie, bez światła Łaski człowiek

W- 199

CUKIER TO ZDROWIE
DZIECIOM
«ZDROWIE

AR
GOSPODYNIOM

+ -OSZCIĘDNOŚĆ

 

Przypominamy sezon smażenia doskonałych konfitur, kompotów, soków
i marmolad z renklodów, mirabeli, brzoskwiń, jabłuszek rajskich, głogu,

dereni, jeżyn, jabłek, melonów, arbuzów, śliwek, pigw, borówek, pomido-
rów, żórawiny, jarzębiny I t. d.

WRC TR SIS TNA ST SAAASTITTTK

Projekt min. Cara zmiany konstytucji.
„ABC” donosi:
Po wywiadzie p. premjera Pil-

sudskiego uchodzi za rzecz pe-
wną, że — jak pisze dziś jedno
z pism sanacyjnych — „wywiad
inauguruje okres rozstrzygający
w sprawie konstytucji" i že de-
cyzje w tej dziedzinie zapadną
już w najbliższej przyszłości.

Powstaje pytanie, jaką drogą
nastąpić ma ta zmiana konsty-
tucji?

Charakterystyczną jest rzeczą,
że prawie wszyscy sanatorowie
uważają, iż obranie drogi normal-
nej przez Sejm, jest ze strony
czynników decydujących wyklu-
czone. W kołach tych powszech-
nie przypuszczają, że Sejm obec-
ny zosranie rozwiązany, a sprawa
zmiany konstytucji zostanie jako-
by zalatwiona przed rozpisaniem
wyborów do nowego Sejmu.

Na pytanie jak to ma być
załatwione bez Sejmu, odpowia-
dają:

Albo przez oktrojowanie kon-
stytucji, to znaczy nadanie nowej
 

konstytucji dekretem p. Prezy-
denta, albo przez plebiscyt całej
ludności. Plebiscyt taki, zdaniem
sanacyjnego „I. K. C.” dałby „spo-
łeczeństwu możność zadokumen-
towania bezpośrednio swej woli*.

Tylko nieliczni oardzo sana-
torowie przypuszczają, że zmianę
konstytucji chcą czynniki decy-
dujące załatwić przez następny
Sejm, tak aby już wybory zostały
przeprowadzone pod hasłem: za
lub prżeciw zmianie konstytucji.

Tajemnica decyzji w sprawie
konstytucji zamknięta jest w biur-
ku min. Cara. Tam spoczywa no-
wy projekt zmiany konstytucji,
który jakoby zawiera, w przeci-
wieństwie do projektu BB, także
zmianę ordynacji wyborczej.
W treści tego projektu zawar-

te są zapewne także istotne de-
cyzje polityczne nowego rządu.

Jest rzeczą charakterystyczną,
iż pierwszym ministrem, z któ-
rym po-p. Sławku i Beku rozma-
wiał nowy premjer, był właśnie
min. Car.

 
 

Borki.
Powołując się na te same

źródła, co w sprawie „Piekieliszek*,
na ten raz pragniemy zapoznać
czytelników „Dziennika Wileń-
skiego" z historją innej posiad-
łości ziemskiej, a mianowicie
ośrodku maj. Borki, którego

właścicielami od pewnego czasu
są Janina i Aleksander Prysto-

rowie.
Piękna ta i urocza posiadłość

położona malowniczo nad wartką
Wilenką znajduje się w pobliżu
Nowo-Wilejki na terytorjum gmi-
ny Mickuńskiej.

Przed wojną należały Borki

do p. Szemberga i obejmowały
127!/4 dziesięcin.

W roku 1922 przeszły na

własność Państwa na mocy usta-

wy o reformie rolnej, z powodu

nieobecności właściciela w kraju

od 1916 roku.
Właściciel majątku zapewne

już od dłuższego czasu nie go-
spodarował w Borkach, gdyż od
szeregu lat siedział tam  dzier-
żawca p. Narwojsz, który też przy
p'rcelacji usiłował wykorzystać
swe prawo do pierwokupu.

Jednakże prawa p. Narwojsza
nie zostały uwzględnione przez

ówczesnych kierowników Urzędu

Ziemskiego p. Józefa Borowskie-
go (obecnie jeden z dyrektorów
Państwowego Banku Rolnego w

Warszawie) oraz p. Majewskiego—
(szwagra ówczesnego Naczelnika
Państwa p. J. Piłsudskiego), pia-

stującego podówczas obowiązki

naczelnika wydziału urządzeń rol-

nych. *).

*) Osoby pragnące bliżej poznać
dzieje tej sprawy, odsyłamy do arty-

kułu p. t „Familja“, zamieszczonego

w Nr. 156 „Dziennika Wileńskiego" z dn.
17 lipca 1923 r.

nie wiedziałby, co jest Dobre a
co złe, człowiek nie byłby po-
prostu człowiekiem, _nie byłoby
zupełnie człowieka. Człowiek al-

bowiem — to duch wybrany
przez Boga i opromieniony prze-

zeń Łaską, która i dziś i ciągle

jest człowiekowi / bezwzględnie

potrzebna, tak jak słońce jest

koniecznie potrzebne wszystkie-
mu, co żyje. Człowiek bowiem z
natury swej nie poznaiby Boga,
natura człowieka nie jest zwró-
cona do dobrego, nie jest dobra,
owszem, skalana grzechem pier-
worodnym.

Te ściśle konsekwentnei oczy-
wiste prawdy zachwiał Luter,
dzieło zaś jego  burzycielskie
kontynuował i spopularyzował

osobliwy człowiek, największy

szkodnik, jakiego cywilizacja euro-

pejska wydała. Ten to łazik, su-

tener, lokaj, pieczeniarz, barba-

rzyńca i samouk, nieuk i igno-
rant, bez elementarnych zasad
moralnych, egotysta, chory na

manję wielkości, a ku końcowi

życia, także na manję prześlado-

wczą, mający jednak jakąś wy-
jątkową siłę cynicznej otwartości

i suggestji, człowiek ten, obcy na-
rodowi, śród którego działał i któ-
rego językiem się posługiwał, kal-
win do szpiku kości, jednak drwią-
cy i urągający kalwinizmowi, czło-
wiek ten (a każdy się domyślił
już, iż o Janie Jakóbie Russie
mówię), w jakiś nadzwyczajny spo*
sób antecypował w sobie wszy'
stkie rozkładowe idee, które od
niego aż po dziś dzień trapią spo*

P. Narwojsz został z Borek
wysiedlony i dnia 31 stycznia za-
warto akt kupna — sprzedaży, na
mocy którego p. Aleksander Pry-
stor stał się właścicielem 46 ha
gruntu wraz z ośrodkiem mająt-
ku, a więc domem mieszkalnym,
zabudowaniami  gospodarczemi,
ogrodami i t. d.

Wszystko to oszacowano na
37.535.300 marek polskich, co
w przerachowaniu na złote wy-
nosiłoby 9.383 zł. 82 grosze. Z su-
my tej, p. Aleksander Prystor
w chwili zawierania umowy wpła-
cił gotówką 300 marek polskich,
co stanowiłoby po przerachowa-
niu 7 i pół gr. (wyraźnie siedem
i pół groszy). Pozostałą, zaokrą-
gloną w ten sposób sumę
37.535.000 marek polskich zahi-
potekowano p. Prystorowi na
nowonabytej posiadłości.

Na tem jednakże historja ma-
jątku Borki nie kończy się.

Po przewrocie majowym, p.
Prystor zapragnął również zao-
krąglić nieco granice swej majęt-
ności i oto niebawem nabywa
sąsiednią działkę Nr 10, o prze-
strzeni około 6—7 ha na imię
swej żony, p. Janiny Prystorowej.
Na jakiej podstawie i za jaką
cenę stała się p. Prystorowa wła-
ścicielką, działki przeznaczonej
dla jakiegoś ochotnika wojsk
polskich, źródła, z których ko-
rzystamy, nie wskazują, co się
zaś tyczy uprawnień p. Prystora,
to w każdym razie nie opierają
się one na ustawie o osadnictwie
wojskowem z tych samych przy-
czyn, dla jakich nie mogą korzy-
stać z nazwy „osady żołnierskie ",

Piekieliszki. P. K.

łeczeństwa europejskie. W nim to
in nuce dostrzegamy całą rewo-
lucję frencuską, cały romantyzm,
filozofję Kanta, socjalizm, komu-
nizm, wreszcie panteizm i ateizm.
On to oddziałał na Marata, Ro-
bespierre'a, Kanta, Byrona. Prou-
dhona i Tołstoja; bez niego, na-
leży przypuszczać, dzieje ostatnie-
go półtorawiecza wyglądałyby zgo-
ła inaczej.

Ten to Rousseau przez swoją
teorję zasadniczej dobroci na-
tury ludzkiej, teorję, sprzecz-
ną z samą istotą chrześcijaństwa,
umożliwił swemu następcy, Kan-
towi, odwrócenie hierarchji po-
między Prawdą i Dobrem. Kant,
tworząc teorję
imperatywu, rzekomo w rodzo-
nej człowiekowi dążności do
„odróżniania dobrego od złego,
naruszył ustalony przez Kościół
stosunek pomiędzy Prawdą a Do-
brem, pomiędzy religją a etyką.
Wedle Kanta, nie religja określa
normy etyki, lecz etyka wytwarza
religję, która przestaje być ce-
lem i jest tylko środkiem
ułatwiającym człowiekowi być
dobrym  Religja przestaje być
słońcem samorodnem, two-
rzącem życie i kierującem niem,
lecz tylko latarką w ręku

człowieka.
Kant jest w ten sposób twór-

cą antropocentryzmu, - egocen:*
tryzmu i subjektywizmu, sztanda*
rowym filozofem romantyzmu,
myślicielem protestanckim, spro:
wadzającym w dalszych konsėk+
wencjach rożkład cywilizacji ele

kategorycznego |
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Od polityki locarneńskiej do przygotowań
odwetowych.

Paryski korespondent *„Kurje-
ra Poznańskiego" przesyła pismu
swemu szereg głosów, zaczerp-
niętych z prasy francuskiej, świad-

czących o tem jak nawet przy-
chylna nam opinja francuska
mylne poinformowana jest o na-
szych sprawach.

Wobec coraz energiczniej roz-

wijającej się polityki „rewizyjnej”

oficjalnych Niemiec, jasnem jest

teraz, iż od czasu Locarno roz-

poczęło się istotne nieporozumie-

nie franzusko-niemieckie. Francja,

zgadzając się na ten układ,ufała,

że, usuwając rozróżnienie pomię-

dzy zwycięzcami, a zwyciężony-

mi, zapoczątkuje on szczere zbli-

żenie, mające skonsolidować po-

kój. Niemcy natomiast uważały

Locarno od pierwszej chwili za

narzędzie, mające dopomóc do

osiągnięcia |pierwszorzędnych u-

stępstw. Posługując *się nim w

sposób przebiegły, Berlin uzyskał
odstąpienie od planu Dawesa oraz

ewakuację Nadrenji. Natychmiast
po tem, ataki swoje _ skierował

przeciwko traktatom. Polska po-

szła oczywiście na pierwszy ogień.

Taktyce tej, z punktu widzenia

niemieckiego, nie można zarzucić

pewnej logiki: Niemcy nigdy nie

chcieli uznać Locarna wschodnie-

go.
Dlatego też t. zw. ostateczna

likwidacja wojny, stała się dla

Rzeszy sygnałem do rozpoczęcia

likwidacji zwycięstwa aljantów, ja

równocześnie i owego, sławione-

go na różne modły, ducha locar-

neńskiego. Kiedy bowiem dzięki

niemu uzyskano korzyści politycz-

ne, a także moralne, przez uśpie-

nie opinji publicznej państw, o-

pierających się na traktacie wer-

salskim, i zaszczepienie hipnozy

pacyfizmu, rola jego skończyła
się. W tym samym czasie pan-

germanizm konsolidował siły Nie-
miec, wpajając w młode pokole-

nie konieczność odwetu. Polityka

zbliżenia, 'prowadzona pizez p.

Stresemanna pozwoliła na zama-

skowanie przygotowującago się

rewanżu. Z ministrem Treviranu-

Sem, rozpoczyna się jego okres
aktywny
+ Gdyby projekty berlińskie nie

spotkały się od początku z po-

parciem niektórych żywiołów an-

gielskich, a teraz francuskich, to

może rząd Rzeszy nie byłby rów-
ńie szybko i z równą šmialošcią

sformułował, przez usta ministra

Treviranusa, swoich żądań wobec

Polski. Berlin posiada oczywiście
w Paryżu swoje „uszy i oczy”,

informnjące go dokładnie o ewo-

lucji, dokonywującej się we fran-

cuskiej opinji lewicowej pod

względem Pomorza. Koła te
zresztą bynajmniej nie kryją swe-

go punktu widzenia. Zahipnotyzo-
wanie ideją zbliżenia francusko-

niemieckiego, które uważają za

najpewniejszą ostoję pokoju euro-

pejskiego, dążą do usunięcia

przeszkód, stojących na jej dro-
dze. To też socjaliści, pracujący
zawsze niewolniczo na rzecz Nie-

miec, opowiadają się wręcz za

zmianą granic polskich; radykali

natomiast są bardziej ostrożni.
Dlategó szukają za wszelką cenę

jakiegoś kompromisu. Nad zna-
lezieniem jego przemyśliwają po-

dobno również w niektórych ko-

łach uniwersyteckich. gdzie ma-
soni mają poważne wpływy. Do-

pomagzją im także dziennikarze
z p. Sauerweinem na czele. Na-
leży przypuszczać, że część ich
robi to z najlepszej pacyfistycz
nej woli, nie wymierzonej—zda-

niem ich — przeciwko Polsce.

W ostatnich tygodniach, na

temat dyskusji, spowodowanej
wystąpieniami ministra Treviranu-

sa, zaczęłysię w niektórych dzien-

nikach przejawiać dosyć charakte-
rystyczne pomysły. | tak radykal-
ny „Quotidien* nie przejął się
bynajmniej apetytami germań-
skiemi. Są to bowiem dla niego
„deklamacje wyborcze". Równo-
cześnie jednak, jakby od niechce-
nia przypomina. że przecież Nie-
mcy mogą sprawę korytarza prze-
nieść przez forum Ligi Narodów,

i to na mocy 19-go artykułu jej

paktu. Jeżeli zgromadzenie ge-

newskie zgodzi się. żeby na ten
temat otworzyć rozprawy, Polska

będzie mogła bronić swoich praw.

Lecz na powzięcie decyzji o

zmianie układów, które stały się

nie do zastosowania oraz sytua-

cyj, narażających na niebezpie-

czeństwo pokój światowy, trzeba

jednomyślności aeropagu genew-

skiego. Tymczasem Polska, ani

Francja swoich głosów nie dadzą.

Dlaczego zatem „Quotidien* wy-

suwa ową propozycję? Najpraw-
dopodobniej w tym celu, aby po-

woli wytworzyć przekonanie, iż

Pomorze zagraża rzeczywiście po-

kojowi.
Jak szybko szerzą się owe

niebezpieczne teorje, tego naj-

lepszy dowód, że są podejmowa-

ne przez inne organy. „Le Petit

Provenqal”, promie iujący w po-

łudnionej Francji i w kolonjach,
oświadcza, że interwencja mini-
stra Treviranusa była niezręczna.
Stresemann bowiem, posiadający
umiejętność lawirowania, mógłby
był, bez wywołania ogólnego po-

ruszenia (sic) spowodować prze-

studjowanie sprawy Pomorza bądź

to za pośrednictwem dyplomacji,
bądź to na mocy artykułu 19-go

paktu Ligi.
Ignorancja, czy też zła wola dyk-

tują podobne stawianie kwestji?

Może równocześnie i jedno i dru-

gie. Powyższy zresztą dziennik

insynuuje pozatem, że według

niektórych „osobistości* nie jest

niemożliwem zrealizowanie pew-

nego układu pomiędzy Berlinem

a Warszawą, jeżeli zechce się

rozwiązać zagadnienie „koryta-
rza” z punktu widzenia ekono-
micznego.

O tych „osobistościach* coraz
częściej teraz się mówi, bo tym
fikcyjnym postaciom można wiele
podsunąć. Kampanja „kompromi-
sowa” w sprawie Pomorze «oraz
szersze zatacza więc koła. Tutej-

sze środowiska polityczne lewi-
wicowe wzaślepieniu pacyfistycz-
nem idą na rękę pangermani-
stom. Dzieciństwem bowiem jest
rachowanie na to, że za pomocą
jakiegokolwiek „rozwiązania" na-
wet kwestji pomorskiej, położy-
łoby się koniec zachłanności nie-
mieckiego molocha. Przeciwnie.
Każde ustępstwo jest dlań zachę-

tą do ostrzenia sobie apetytów
na nowe zdobycze. Te zaś figu-

rują pozatem pod postacią Gór-

nego Sląska, Eupen i Malmedy,
kolonij, a potem naturalnie Al-
zacji i Lotaryngji.

Polityka locarneńska, czyli po-
lityka ustępstw, z których naj-
niebezpieczniejszą było wprowa-
dzenie rozróżnienia pomiędzy gra-
nicami zachodniemi a wschodnie-
mi, wytworzyła dzisiejszą groźną
sytuację dla przyszłości Europy,

z takim trudem przebudowanej.

Buta zaś i arogancja, wzmagają-

ca się w Niemczech jest zna-

mienną przygrywką do aktywnej
polityki odwetowej. Dlatego też

protesty p. Zaleskiego nie prze-
szkadzają p. Treviranusowi do

dalszych niemniej wyzywających
manifestacyj.
KETDKA EITI

Czy jesteś członkiem
L. 0. P. P.

ropejskiej. Mickiewicz zupełnie
słusznie mówi, że cywilizacja

prawdziwa musi być chrześcijań-
ską. Etyka winna wypływać z re-
ligji; etyka t. zw. niezależna nie
posiada bowiem sankcji. Jakaż
powaga ją utrzymuje? Kantewski
imperatyw kategoryczny? Wrodzo-
ne poczucie jakoweś? przymus
państwowy wreszcie? Prawda,
zdarzają się ludzie, którzy żyją i
umierają, nie popełniwszy znacz-
niejszych wykroczeń, pod wpły-
wem bojaźni policji. Bywają też
inni, znacznie moralnie wyżsi, ty-
pu Kanta, czy n. p. naszego Ko-
chanowskiego, ludzie zrównowa-

żeni, o słabo rozwiniętym zmyśle
specyficznie religijnym. którzy

właśnie dedukują religję z „Wro-

dzonego“ (czy też nabytego w
życiu społecznem?) zmysłu etycz-
nego. Tak n. p. rozumuje Ko-
chanowski:

A ja, patrzając' zdaleka
Na szczęście złego człowieka,
Im dalej, temem pewniejszy,
Ze jest żywot pośledniejszy,

t zn. pośmiertny, gdzie czeka nas
nagroda za cnotę, czy też kara
za grzechy.

Ale obok tego istnieje całe
mnóstwo osobników o wybitnym
zmyśle religijnym, a do nich,
oprócz t. zw. prostaczków, należą
wszyscy niemal ludzie niezwy-
czajni, czyto święci, czy też zbrod-

-'hiarze, typu Bolesława Śmiałego,
lwana Groźnego czy Napoleona,
których zmysł moralny wyrasta
li ty! ko z religji.
Gdybym się nie €żuł. nieśrniertelnym

duchem,

świat + grzechów mych
> wulkanem,

powiada Słowacki. Podobnie czu-
jący Mickiewicz tak genjalnie
określa stosunek etyki do religji:
Mówisz: niech sobie ludzie nie kochają

Boga,
Byle im była cnota i ojczyzna droga.—
Glupiec mówi: Niech sobie żródło

wyschnie w górach,
Byleby mi płynęła woda w miejskich

rurach.

Tylko wiara religijna daje etyce
normęi sankcję, tylko ona ma
moc Ożywiania nieskończonej dra-

biny ideałów. Dobro, nie regulo-

wane przez Prawdę objektywną i

absolutną, przestaje być ide-
ałem i przekształca się powoli

na pojęcia wygody i użycia, któ-
rym dziś hołduje Europa i Ame-
ryka. ;

Całe życie współczesne może
być ilustracją postawionej przez
nas tezy, że skoro ideał Prawdy

ustąpi ideałowi Dobra, ostatni

natychmiast wyrodnieje i zostaje

rozmieniony na drobną monetę.

Służba Molochowi pieniądza, Sza”
lony rozwój techniki, czyniący
człowieka niewolnikiem maszyny,
zlekcewaženie wartości ducho-

wych: religji, nauki, sztuki, dalej
miaterjalizm i socjalizm, wszech-
władza państwa, acz jednocześ-
nie rozpętanie egoizmów, kult

użycia, zniszczenie rodziny, roz-

wody i cynizm otwarty — oto
wielorakie konsekwencje jednego

jedynego błędu: naruszenia wia-
ściwej i naturalnej hierarchji po-

między Prawdą a Dobrem.
Karoliszki,

Stanisław Cywiński,

Rozrzuciłbym
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Rozsądny głos Niemca.
Karl. v. Ossietzky, utalento-

wany publicysta radykalnego ty-

godnika „Weltbiihne* jest jednym
z tych niewielu Niemców, którzy

nie boją się spojrzeć prawdzie w

oczy. Jego ostatni artykuł, po-

święcony walce wyborczej i blo-

kowi Hindenburga, zawiera rów-

nież kilka trafnych uwag o głoś-

nych“mowach p. Treviranusa.

„Gdyby w Niemczech—pisze
p. Ossietzky — istniał przyzwoity

poziom sądu ogółu, to p. Trevi-

ranus po pożałowania godnem
„wyjaśnieniu* przez radjo swej
niedwuznacznej mowy  odweto-
wej, byłby zlikwidowany raz na
zawsze. Echo zagranicy mówi
nam wyraźnie, jakiego piwa na-
warzył Treviranus. Nad Niemcami
zawisł znów nastrój burzy, jakie-
go nie bylo'od lat. Czy znów w
opinji światła ma odżyć dawna
niedobra opinja, że Niemcom w
polityce brak lojalności, opinia,

która była przyczyną długoletnie-
go  straszllwego osamotnienia
Niemców*?

„Rozsądna część narodu nie-

mieckiego — pisze dalej p. Os-

sietzky—która w opinji o spra-
wach polityki zagranicznej jedy-

nie wchodzi w rachubę, nie chce

słyszeć o głupiem pojęciu re-

aneksji, która zmieniłaby kolor

słupów granicznych, ale nie zmie-

niłaby przedmiotu sporu. Roz-
sądny Niemiec liczy na to, że
surowość linij granicznych da się
złagodzić przez handlowe igo-
spodarczo-polityczne porozumie-
nie, prowadzące do usunięcia
istniejącej nieufności.

Stosunek między niemcamii
Polską nie jest dobry i rząd nie-
miecki, któryby sprawę korytarza

rzucił teraz na stół dyskusyjny,
doznałby gruntownej odprawy. A
zwłaszcza rząd p. Brueninga z
członkami gabinetu, którzy je-
szcze wczoraj krzyczeli o więzie-
niu dla ministrów, trzymających
się zobowiązań traktatowych, jest
conajmniej powołany, by apelo-
wać do sumienia świata, lub wzy-

wać ducha sprawiedliwości. Gdy-
by ci panowie okazali chęć roz-
poczęcia podobnej dyskusji w Ge-
newie — a pomawiają o takie in-
tencje obecnego sekretarza stanu
Biilowa mocno dostaliby po
nosie.

Wielkie pisma liberalne w Ber-

linie i w Hamburgu, które mają
stosunki na Wilhelmstrasse, zro-
biłyby dobrze, ostrzegając przed

podobnemi dyplomatycznemi sztu-
czkami, zamiast podtrzymywać

fikcję jednolitego frontu zagrani-
cznego. Oszczędziłyby Niemcom
w ten sposób kilka policzków*.

ZAROBEK PEWNYII!
Płacimy 200 — 400 zł. miesięcznie każdemu, kto pracuje na naszych ma-

szynach pończoszniczych

ilości i płacąc gotówką.

starczany.. Informacji
Warszawa, Dluga

„Rapid* skupując gotowe wyroby w każdej
Cena maszyny zł. 580. — na raty. Surowca do-

udziela Tow. Wymiany Handlowej z Zagranicą
9, tel. 141—82. Rapid — Strickmaschinen, Berlin.

Solidni przedstawiciele rejonowi poszukiwani.

Wiadomość P.A.T. o Wilnie «sprawdzona
i urzędowo stwierdzona.»

W wielkim poważnym „Dzien-
niku Związkowym* w Nr. 179 z
dnia 1 sierpnia r. b., 'wychodzą-
cym w Chicago, ukazała się na-
stępująca wiadomość dotycząca

Wilna.

Szarańcza nawiedziła
Polskę

Która ją zwalcza gazami.

Warszawa, 1 sierpnia. (P. A. T.) —

Polska ma niezwykłego gościa, zjawia-

jacego się stosunkowo rzadko, miano-

wicie szarańczę, która nadleciała z po-
łudriowego wschodu i złożyła wi-
zytę przedmieściom Wilna. — Zwłaszcza

przedmieście Zielony Most jest w ca-

łości pokryty grubą powłoką tych nisz-

czących zbiory owadów. Szarańcza leży

na ulicach i na dachach domów, odpo-
czywając chwilowo po dalekiej podróży.

Nieproszonego a niebezpiecznego dla
ogrodów i pól gościa zwalcza straż'po-

żarna, niszcząc go gazami trującemi.

Ostatnia szarańcza, jaka nawiedzila

wschodnią Polskę, zjawiła się w drugim
roku wielkiej wojny, aie zniszczenie
przez nią wyrządzone nie było zbyt
duże, gdyż stosunkowo w niezbyt wiel-

kiej liczbie opadła ona na ziemie wo-
łyńskie. Dzisiejsza chmura szarańczy

jest daleko większa, ale gazy trujące
dadzą jej radę.

Jako źródło tej wiadomości
podana jest urzędowa Polska Agen-
cja Telegraficzna.
Zapewne, zbieracz nowinek sen-

sacyjnych dla P. A. T. niekonie-
cznie ma być biegłym w etymo-

Sława p. Sławka.
Ustępującemu ze stanowiska

premjera p. Sławkowi poświę-
ca „Głos Narodu" następujące
wspomnienia:

Kiedy w dniu 29 marca p.
Sławek obejmował ster rządów,
słyszało się, jak cała „sanacja”
odetchnęła z uczuciem ulgi: na-
reszciel.. Nareszcie „autentyczny
pułkownik*, — nareszcie najbar-
dziej „wtajemniczony“ w arkana
majowego przewrotu człowiek,—
nareszcie sam prezes BB., — na-
reszcie twórca ugody nieświeskiej
i dzikowskiej! |

Rządził pięć miesięcy. Odcho-
dzi nagle, bez żadnych przygoto-
wań w prasie, prawie usunięty.

Już bowiem dłużej nie mogła
go nawet „sanacja" tolerować.

Kiedy się z końcem marca
brał do rządów, zapewniał, że się
poświęci przedewszystkiem  go-
spodarczym  zegadnieniom ze
względu: na wzbierający w tej
dziedzinie kryzys. Dobrał sobie

Jastrzębskiego na doradcę,
miał poza tem p Gliwitza i in-
nych ekonomistów z BB.

Nawet jednak  najżyczliwszy
mu przyjaciel nie będzie mogł
powiedzieć, że się p. Sławek wy-

wiązał dobrze z zadania. Kryzys
gospodarczy nie został złagodzo-
ny i właśnie za jego rządów do-
szło do najwyższego napięcia.

Obejmując rząd prosił p. Sła-
wek dziennikarzy, żeby zamiast
pytania o przyszłość „oceniali
czyny rządów  pomajowych*.
Wskazaliśmy na zaniedbania, do-
tknijmy teraz „Cczynów*.
. Mamy wrażenie, że wszystkie
jego i prawdziwe jego „czyny
to są te, które się dokonały w
stosunku rządu do parlamentu.
Tym „resortem” istotnie sam pan
Slawek kierował, oczywiście za
wiedzą „miarodajnego czynnika”.
Kierował zaś tym „resortem* w
ten sposób, że się na żadne
prawdziwie celowe rozwiązanie

trudności nie zdobył. Całą swoją
pomysłowość wysilał na pogłębie-
nie przeciwieństw bez wyciągania
jednak konsekwencyj. A pomysło:
wość w tej dziedzinie rozwinął
nielada.. Pamiętamy komedję ze

logji, ale poco podawać rzeczy
niesprawdzone i bezsensowne?

Tymczasem jak wiadomo
wszystkim w Wilnie była to
skromna muszka z rodziny efe-
meryd — o której powiadają, że
w ciągu swego krótkiego żywota
pokarmu nie przyjmuje, a wyszła
w miljonowych ilościach z pięk-
nych nurtów naszej „strumieni
rodzicy* Wilji — ku wielkiej ra-
dości ryb i rybaków, a którą fran-
cuscy rybacy pobożnie nazywają
swoją „manną”*—bo po niej wiel-
ki bywa połów ryb, zaś węgierscy—
poetycznie zwą „kwiatem Cissy*.

Oto jak wygląda relacja PAT.
ku przerażeniu naszych rodaków
w Ameryce a uciesze Wilnian:

Wiadomość ta tem większego
smaku nabiera w zestawieniu z
komunikatem tejże ajencjiw tym-
że samym „Dzienniku Związko-
wym* z dnia 12 sierpnia, gdzie
dyrektor P. A. T. p. Starzyński z
okazji sprostowania ilości uczest-
ników kongresu Centrolewu.  pi-
sze dosłownie: „Dyrekcja Polskiej
Agencji Telegraficznej, jedynej
agencji urzędowej w Polsce, sprzy-
mierzonej ze wszystkiemi agoncja-
mi urzędowemi świata stwierdza,
że P. A. T. zamieszcza jedynie
wiadomości sprawdzone | urzę-
dowo stwierdzone*.

zwoływaniem i z odbyciem sesji
nadzwyczajnej sejmu i senatu.
Famietamy, jak to pewnego razu
p. premjer przebrał się w togę
konstytucjonalisty, byle tylko do-
kuczyć stronnictwom.
W tej dżiedzinie zostawia p.

Sławek po sobie nie pustkę, jaką
zostawiał p. Bartel, ale zupełny
bałagan, w którym się już ludzie
przestali wyznawać...  Zostawia
dalej wspomnienie najgorszego
nacisku władz politycznych! i po-
licyjnych na życie społeczne, po-
głębienie fatalne przeciwieństw
między społeczeństwem a „sana-
cją", i wreszcie dokładne prawie
osamotnienie „sanacji*.
. Czy tego chciał? Chyba nie!
Że zaś stan prawie katastrofalny
po sobie zostawia, winien temu
sam, winny temu szczególnie pa-
na Sławka metody, które ujawnił
przedtem jako prezes rządowego
bloku.

Sidła prowokacji
sowieckiej.

Sowiety otrzymały w spadku
od caratu najnędzniejszy wytwór
carskiej  policjj — prowokację.
Rola agenta G. P. U. polega nie-
tylko na podpatrywaniu, śledze-
niu i denuncjowaniu. Zadaniem
czekisty jest podstępne wciąga-
nie poszczególnych obywateli do
umyślnie stworzonych  „przeciw-
sowieckich* organizacyj, aby pó-
źniej „zlikwidować* mniejszą lub
większą grupę niezadowolonych
z sowieckiego sposobu rządzenia.
A że tych niezadowolonycn jest
bardzo dużo, więc agenci G.P.U.
mają szerokie pole do popisów.
Wobec wyczynów sowieckiej taj-
nej policji bledną słynne prowo-
kacje carskiej policji, począwszy
od III-go Wydziału Mikołaja l go,
kończąc na rosyjskiej žandar-
merji i „ochranie“.

Macki G P. U. sięgają dale-
ko. Nie ogranicza się sowiecka
tajna policja do terytorjum Z. S$.
S. R. Tam wystraszona ludność
niełatwo daje się wziąć na lep
prowokacji. „Wirtuozi czerezwy-
czajki” zatrudnieni są obecnie na
terenie zagranicznym, gdzie pod

osłoną „burżuazyjnych" zasadde-
mokratycznej wolności tropiona
ofiara czuje się bezpieczną. Bez-
pieczeństwo to jest jednak bardzo
problematyczne, i biada „zwierzy
nie“, na którą poluje G.P. U.
Fakt tajemniczego zniknięcia
w biały dzień gen. Kutiepowa w
Paryżu. z którym rosyjska prasa
emigracyjna wyraźnie łączy dzie-
łalność agentów moskiewskich—
jest najdobitniejszym dowodem
ich „wszędobylstwa“.

Przeszło półroczne bezskutecz-
ne wysiłki policji francuskiej wy-
krycia śladów porwania dowodzą
jednocześnie doskonałości orga-
nizacji moskiewskich agentów.

Z wynurzeń  „nawróconych
grzeszników* — Biesiedowskiego,
Fgabekowa, Samojłowa i innych,
którzy byli doskonale obznajmie-
ni z aparaturą sowieckiej prowo-
kacji, wiele faktów zagranicznej
działalności sowieckiej policji po-
litycznej wyszło na jaw. Tu już
nie ma mowy o ochronnym kontr-

wywiadzie, lecz o wyraźnej pro-
wokacji, o tworzeniu za namową
(a może i za pieniądze?) mos-

kiewskich organizatorów antyso-
wieckich zrzeszeń, których emi-
sarjusze następnie wpadali kolej-
no w zasadzkę sowiecką.

Wielkie poruszenie wywołało
niedawno wyznanie bolszewików,
że „potajemną* podróż znanego
monarchisty Aleksandra Szulgina
do Rosji, zorganizowali agenci
G. P. U. w charakterze „odda-
nych synów Ojczyzny". Podstęp
i prowokacja, stosowane są zwła-
szcza przeciw własnym funkcjo-
narjuszom bolszewickich urzę-
dów, delegowanym w sprawach
służbowych zagranicę. Zasmako-

wawszy życia europejskiego, urzę-

dnicy sowieccy zwłaszcza w

ostatnich czasach — wolą nie

wracać do Z. $. S. R., porzuca-

jąc służbę sowiecką, lecz i na

takich opornych czekiści mają

środek i jeśli nie „likwidują" ich

w podziemiach poselstw (jak w

Berlinie i w Paryżu), to podstę-
pem zwabiają do wygodnej dla

„wywiezienia* miejscowości.
W Gdańsku miał miejsce po-

dobny wypadek z sowieckim kur-
jerem dyplomatycznym, który od-
mówił powrotu do Rosji. Podstę-
pem zwabiono go do traktjerni-
Nagle wpadło tam kilku czeki-
stów, którzy wszczęli awanttrę,

udając pijanych. Zjawiła się poli-
cja. Wówczas czekiści oświadczyą
li, że ów kurjer dyplomatyczny

upił się i nie chce iść na okręt
sowiecki, który wkrótce ma wy-
ruszyć z portu gdańskiego. Nie
pomogły protesty kurjera.

Policja go wylegitymowała i
upewniwszy się, że ma do czynie-
nia istotnie z sowieckim funkcjo-
narjuszem, dostarczyła go sama
na sowiecki okręt. Podobno zo-
stał on po przybyciu do Moskwy
rozstrzelany.

Wprowadzony przez dawną
jeszcze „czrezwyczajkę" system
prowokacji kwitnie i rozwija się
lepiej niż ża czasów  car-
skich.

Narady p. Hołówki
z żydami.

Jak donosi żydowski „Nasz
Przegląd“:

Przed kilkoma dniami bawił
w Wilejce dyr. Tadeusz Hołówko,
który od pewnego czasu bada
stosunki narodowościowe na kre-
sach.
W Wilejce p. Hołówko zapro-

sił do siebie na konferencję pre-
zesa tamtejszej gminy żydowskiej
Dubina i radnego miejskiego Ko-
pelewicza.

P. Hołówko zaznaczył na wstę-
pie konferencji, że interesuje się
stosunkami na Kresach i nastro-
jami wśród żydów w wojewódz-
twach kresowych.

Obaj zaproszeni na konferen-
cję reprezentanci ludności żydow-
skiej w Wilejce przedstawili kata-
strofalną sytuację żydów na kre-
sach. Rzemieślników i drobnych
kupców dobija przymusowy od-
poczynek niedzielny, szkoły ży-
dowskie i hebrajskie nie otrzy-
mują żadnych subwencji państwo-
wych, gminy żydowskie nie mogą
funkcjonować normalnie itd.

Dyr. Hołówko przyznał, że
ustawa o odpoczynku niedzielnym
daje się mocno we znaki ludności

żydowskiej, szczególnie rzemieśl-
nikom. W sprawie subsydjów dla

szkół p. Hołówko odbędzie kon-

ferencję z ministrem Czerwińskim,
sprawa zaś usormowania funkcjo-
nowania gmin żydowskich ma

być ostatecznie załatwiona w
ciągu września rb.

Stan przygotowań do
ll Targów Północnych
W czwartek dnia 28 bm. w

małej sali Konferencyjnej Urzędu
Wojewódzkiego, odbyło się po-
siedzenie plenarne Komitetu Wy-
konawczego ll-ch Targów Północ-
nych.

Zgodnie z porządkiem  dzien-
nym dyr. inż.: Łuczkowski, w
dłuższem przemówieniu zobrazo-
wał dotychczasowy wynik prac
przygotowawczych. W  sprawoz-
daniu tem p. Łuczkowski pod-
kreślił, iż mimo różnych obaw
prace organizacyjne spotkały się
z żywem zrozumieniem prasyi
sfer gospodarczych, czego dowo-

 

 

Wpływ słońca na cerę.
Organizm nasz, a szczególnie

gruczoły dokrewne, reagują ko-
rzystnie na słabe bodźce, silne
zaś i częste podniety osłabiają
funkcje żywotne. Krótkie działa-
nie słońca, nie przekraczające
paru minut dziennie, działa ko-
rzystnie na gruczoły dokrewne
twarzy, opalanie zaś wpływa nisz-
cząco. Dlatego obserwujemy u
wieśniaczek  młodocianą skórę
ciała, przy przedwcześnie przy-
starzałej cerze. Mylne jest zdanie
laików, jakoby natłuszczenie twa-
rzy stanowiło tarczę ochronną
przeciw  szkodliwemu działaniu
słońca; często bywa wręcz prze-
ciwnie. W lecie winno się obficie
pudrować twarz pudrem egzotycz-
nym D-ra Lustra i to kolorami:
naturalnym, różowym lub kremo-
wym, ponieważ roślinny puder o
wzmiankowanych kolorach po-
chłania promienie chemiczne
słońca. Ponieważ w lecie narasta
gruby naskórek twarzy, w na-
stępstwie czego zatraca się mło-
dociana soczystość, powinna każ-
da kobieta, dbająca o swą urodę,
myć twarz gorącą wodą, z doda-
niem kosmetycznego boraksu Dra
Lustra, który wybitnie zmiękcza
naskórek.

  

 

 

 

 

dem służy fakt zajęcia wszyst-
kich stoisk w pawilonie głównym
i miejsc na terenach odkrytych.
Udział poważnych firm z całej
Polski jest znaczniejszy niż na
I-ch Targach w r. 1928. Zgodnie

z intencjami organizatorów żywo

zareagowały województwa sąsied-

nie. Z terenu tych dwuch woje-

wództw reprezentowane będą na
Targach, wszystkie najpoważniej-
sze firmy przemysłowe.

Dział rolny zapowiada się rów-
nież dobrze. Targi w tym dziale,
w zakresie hodowli mimo, iż ma-

ją się odbyć w terminie między
26 a 28 września rokują pełną
nadzieję udania się. Już obec-
nie sekcja rolna zarejestrowała
wiele konkretnych zgłoszeń na
targ koni bydła, świń i drobiu.

Sekcja Wystawy Sztuki Ludowej
i Przemysłu Ludowego akcją swą
objęła całą Polskę oraz niektóre
państwa bałtyckie. Najlepiej jed-
nakowoż będzie reprezentowana
Wileńszczyzna, Nowogródczyzna,
Polesie i Białostockie.

Nowe zgłoszenia w dziale rze-
miósł nastręczyły Dyrekcji Tar-
gów nowe kłopoty o obszerniej-
sze miejsca, co o tyle jest trud-
no, że nie mogą być w żadnym
wypadku zajęte górne piętra mó-
rów po-Bernardyńskich.

Dłuższą dyskusję wywołało za-
gadnienie nagród dla wystawców.
W wyniku tej dyskusji jedno-
myślnie uchwalono zastosować
nagrody dla wystawców w dziale
Wystawy Sztuki Ludowej i Prze-
mysłu Ludowego oraz w dziale
Wystawy Rzemiosł. W dziale tar-
gowym większością głosów wy-
pewiedziano się za nagromadze-
niem tylko tych producentów,
którzy bezpośrednio uczestniczą
w Targach.
W dalszym toku obrad przy-

jęto do wiadomości przez Dy-

rekcję w porozumieniu z czyn:

nikami rządowemi i miejskiemi

ceremonjał otwarcia Targów w

dniu 14 września: zatwierdzono
listę członków Komitetu Wyko-
nawczego, oraz załatwiono szereg
innych spraw natury organiza
cyjnej.

Drobne wiadamości
Katastrofa w kopalni.
KATOWICE. (Pat). Dzisiejszej

nocy wydobyto zwłoki ostatniego
z 6 zasypanych górników na ko-
palni Hildebrandt.

Wyrok na szpiegów.
KATOWICE. (Pat). W dniu 28

przed Sądem Okręgowym w Ka-
towicach odbywał się proces
przeciwko Wiktorowi Kwiatkow-
skiemu i Erwinowi Mazgale, któ-
rzy w swoim czasie dokonali kra-
dzieży poufnych dokumentów z
biura głownego Związku Ofice-
rów Rezerwy Krawczyka. Doku-
menty te oskarżeni usiłowali
sprzedać ościennemu państwu.
Po przeprowadzeniu rozprawy sąd
skazał Kwiatkowskiego na półtora
roku więzienia Mazgałę na jeden
rok więzienia za szpiegostwo,
Krawczyka zaś na trzy miesiące
więzienia za |lekkomyślne prze-
chowywanie dokumentów.

Nowa umowa handlowa
niemiecko-finlandzka.
BERLIN. (Pat.). Półurzędowo

potwierdzają informacje o pod-
pisaniu w ciągu ubiegłej nocy w
Helsingforsie nowej umowy han-
dlowej między Niemcami i Fin-
landją. Komunikat niemiecki pod-
kreśla, jako moment polityczny,

„ze stanowiska niemieckiego waż-
ny, że udało się wnieść cła kon-
wencyjne na masło, ser i marga-
rynę i że w związku z tem istnie-
jące z Finlandją cło konwencyjne
na masło przestaje obowiązywać
najpóźniej z dniem 29 listopada
1930 r. Nowa umowa wypowie-
dziana może być po upływie
dwóch i pół miesięcyz terminem
6: ciomiesięcznym.

M—  



KRONIKA.
Sprawy miejskie.

— Dokoła budowy nowej
rzeźni miejskiej. Izba Przem.-
Handlowa wWilnie w dniu wczo-
rajszym zopinjowała projekt roz-
porządzenia Ministerstwa Rolnic-
twa o znakowaniu zwierząt rzeź-
nych, będących w posiadaniu
osób, handlujących i prowadzą-
cych obrót materjalem rzežnym.

Opinja Izby w głównych zary-
sach zgadza się projektem mini-
sterstwa, lzba jednak zauważa,
że praktyczne zastosowanie tego
projektu będzie możliwe dopiero
po zbudowaniu nowej rzeźni
miejskiej, gdyż rzeźnia obecna
urąga najprymitywniejszym wy-
maganiom technicznym. W swo-
im czasie Magistrat opracował
wstępny projekt budowy nowej
rzeźni w okolicy ul. Kurlandskiej,
jednak. projekt ten okazał się
niedogodnym. Obecnie w komi-
sji wędliniarskiej Izby Handl.-
Przemysłowej w Wilnie prowadzo-
ne są prace w związku z projek-
towaniem budowy nowej rzeźni,
wszelako nawet przy najśmiel-
szych przewidywaniach  zrealizo-
wanie projektowanej budowy nie
da się przeprowadzić wcześniej,
jak za dwa lata. Na przeszkodzie
ku temu stoi brak kredytów. (w)

,. Sprawy administracyjne.
— Właściciel domu pod are-

sztem. Starosta Grodzki w Wil-
nie w dniu 28 b. m. skazał Fbra-
ma Marszałoka, właściciela domu
Nr. 6 przy ul. Piłsudskiego, za
uporczywe -kierowanie odpływów
gospodarczych na ulicę, oraz za
niewykonanie zarządzenia władzy
budowlanej, a mianowicie nieska-
sowanie rynsztoka odprowadzają-
cego ścieki do rynsztoka uliczne:
go, na karę aresztu bezwzględne-
go na dni 7 (siedem).
— Kontrola transportowa-

nia nierogacizny. W tych dniach
władze wojewódzkie wystosowały
do lekarzy powiatowych zarządze-
nie, zalecające zwracanie bacznej
uwagi na sposób transportowa-
nia nierogacizny. Stwierdzono bo-
wiem niejednokrotnie, że niero-
gaciznę transportuje się w warun-
kach wysoce  niesanitarnych,
co utrudnia walkę z epidemiczne-
mi chorobami bydła. (w)
—Zarządzenie o podkuwa-

niu koni. (irząd wojewódzki o*
publikował rozporządzenie, mocą
którego konie, na których się jeź-
dzi po drogach bitych, mają być
ostro podkuwane. (w)
— Wprowadzono już nowe

paszporty. Na mocy zarządzenia
Ministra Spraw Wewnętrznych,
wszystkie urzędy  starościńskie,
wystawiające paszporty zagranicz-
ne, otrzymały z drukarni pań-
stwowej nowe książeczki paszpor-
towe, które są wydawane od
krótkiego czasu osobom, wyjeż-
dżającym zagranicę.

Nowe książeczki paszportowe
różnią się znacznie od poprzed-
nio wystawionych. Przedewszyst-
kiem nazwa dowód osobisty zo-
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Od dnia 30 sierpnia do dnia 2 września
1930 roku wlącznie będą wyświetlane filmy:
na tle przepotężnych szczytów alpejskich. — Dramat życiowy. Aktów 12. — W rolach głównych: Luis Trenker,
Marcella Albani, Piotr Voss i Paweł Graetz. — Nad program: „Korzystajcie z okazji*. Komedja w 3 aktach.

obra-

skasowana i zastąpiona
nazwą paszport. Książeczki dru-
kowane są estetycznemi czcion-
kami na doskonałym parierze,
kremowego odcienia, oprawio-
ne są w granatowe płótno,
przyczem na okładce  naz-
wa paszport i godło państwowe
wydrukowane są wgłębnie zło-
tym kolorem. Pod względem tre-
ści nowe paszporty różnią się od
dawnych przedewszystkiem tem,
że wszystkie książeczki uprawnia-
ja do wielokrotnego przekrocze-
nia granicy. W paszportach, wy-
stawionych na jednorazowy prze-
jazd, stawiana będzie pieczątka
na str. 7 „jednorazowy“.

Na wizy pozostawiono kilka-
našcie stronic. Nowe ksiąžeczki
są nieco większe od dotychczas
używanych.

Sprawy wojskowe.
— Rejestracja rocznika 1912.

W poniedziałek wydz. wojskowy
Magistratu m. Wilna przystępuje
do rejestracji mężczyzn, urodzo-
nych w r. 1912. w

Sprawy sanitarne.
— Lustracja letnisk. Władze

sanitarne w dniu |1 września za-
rządziły lustrację letnisk podmiej-
skich w celu zbadania ich stanu
sanitarnego. w

Handel! i przemysł.
— Niezwykie liczna delega-

cja wileńska na kongres Izb
Przem.-Handlowych. Dnia 2 i 3
września we Lwowie obradować
będzie kongres Izb Handlowo-
Przemysłowych Rzeczypospolitej
Polskiej. Z ramienia Izby wileń-
skiej na kongres ten wyjeżdżają
w poniedziałek: prezes Izby p. Ru-
cinski, dyrektor prof. Zawadzki,
radcowie: pp. Chomiński, Załkind,
Brzostowski, Rachmielowski, Ka-
wenoki, Fried, Trocki, zejmo i
Halpern, oraz urzędnicy lzby pp.
Nagurski, Nogid i Gorączkowa.
Na kongresie z przedstawicieli wi-
leńskich wygłoszą referaty: dyrek-
tor Izby prof. Zawadzki na temat:
„Przepisy materjalne państwowe-
go systemu podatków bezpośre-
dnich“, oraz radca Trocki na te-
mat „Racjonalizacja produkcji, a
polityka taryfowa*.

Przy sposobności delegaci zwie-
dzą również odbywające się w
tym czasie Targi Wschodnie we
Lwowie. (w)

Sprawy uniwersyteckie.
— Wpisy w Uniwersytecie

Stefana Batorego trwać będą
na Wydziałach Humanistycznym
i Teologicznym oraz Sztuk Pięk-
nych od 15-go do 30-go września
włącznie, na Wydziale Prawa i
Nauk Społecznych od 15.IX do
1.X włącznie, na Wydziale Mate-
matyczno-Przyrodniczym i  Stu-
djum Rolniczem oraz na Wydzia-
le Lekarskim i Studjum Farma-
ceutycznem od 1-go do 15-go
września włącznie.

Do podań na wszystkie Wy-
działy dołączyć należy metrykę i

stała

DE CIESZIR

świadectwo dojrzałości w orygi-
nale, kwestjonarjusz (jest do na-
bycia u portjera przy ul. Uniwer-
syteckiej 3), 1 fotografję (na wy-
dziale Humanistycznym,  Teolo-
gicznym i Sztuk Pięknych po 3
fotografje) i życiorys. Nadto przy
przenoszeniu się z innej szkoły
akademickiej świadectwo  odej-
ścia, w razie przerwy w studjach
świadectwo moralności i dla kan-
dydatów w wieku poborowym za-
świadczenie kę wojskowych o
stosunku do służby wojskowej.
Na Wydziale Lekarskim liczba
nowoprzyjmowanych jest ograni-
czona i z tego powodu 18 wrze-
śnia odbędzie się egzamin kon-
kursowy z fizyki i chemji dla
kandydatów na medycynę, z bo-
taniki i chemji lub fizyki na far-
mację. Bliższych informacji udzie-
lają Sekretarjat ogólny i kance-
larje Dziekanatów.

Sprawy szkolne.

— Kursy Koedukacyjne z
programem gimnazjum państwo-
wych im. „IKKomisji Edukacji
Narodowej“ pod protektoratem
Polskiej Macierzy Szkolnej. Przyj-
mują wpisy na rok szkolny 1930-31
do wszystkich klas gimnazjum.
System półroczny. Przyjęcia od-
bywają się na podstawie egzami-
nu wstępnego lub świadectw
szkolnych. Kancelarja czynna od
5—7 popoł. prócz niedziel i świąt.
Ul. Biskupia 12—6.

—Przedszkole miejskie. Ma-
gistrat miasta Wilna podaje do
wiadomości, że od dnia 29.VIII
rb. przyjmują się zapisy dzieci do
Przedszkola Miejskiego Nr. 2 ul.
Sw. Anny, domu Nr. 2.

Nadmienia się, że został otwar-
ty Ill-ci oddział, w którym od-
bywać się będzie nauka według
programu roku pierwszego szkoły
powszechnej. 2

W sprawie zapisów dzieci
do szkół. Z dniem dzisiejszym
upływa termin zapisywania dzieci,
urodzonych w latach 1921, 2 i 3
do publicznych szkół powszech-
nych.

Rodzice, którzy dzieci swych
do szkół nie zapiszą, będą po-
ciągnięci do odpowiedzialności w
trybie postępowania administra-
cyjnego. w

Sprawy żydowskie.

— Delegacja żydowska u p.
Hołówki. Wczoraj w Wilnie ba-
wił naczelnik Wydziału Wscho-
dniego M-stwa Spraw Zagr. p. Ta-
deusz Hołówko. Społeczeństwo
w Wilnie wysłało do niego dele-
gację, która została przyjęta. Z
delegacją p. Hołówko omówił
sprawy szkolnictwa żydowskiego,
gminy żydowskiej i inne. (w)

Kronika policyjna.
— Aresztowanie mordercy.

Dn. 28 b. m. policja aresztowała
Jakuba Lepiasa, podejrzewanego
o dokonanie morderstwa na oso-
bie Ignacego Orłowskiego, kole-
jarza ze Święcian. Po krótkiem
wypieraniu się, Lepias przyznał
się, iż zamordował Orłowskiego

WI EBSN SK

w lesie, w pobliżu Swięcian, w ce-
lu rabunkowym.

Lepiasa przekazano do dyspo-
zycji władz sądowych. w

— Na gorącym uczynku. 28 b. m.
zatrzymano Serafimko Jana (Połocka 4),
na usiłowaniu przedostania się do mie-
szkania Gielpeja Chaima (Nikodema 2).
Znaleziono przy nim cały arsenał wy-
trychów złodziejskich.

— Zatrzymanie złodziejki. 28 b.m.
zatrzymano  Juchniewiczową Salomeę

(Legjonowa 146), gdy usiłowała doko-
nać kradzieży w mieszkaniu Marji
Grynbaum (Kalwaryjska 19). Złodziejkę
zatrzymano.

— Obejrzeć piece po letniskach.
28 b. m. na leinisku przy Myśliwskiej 9,
należącym do Awguda lzaaka powstał
pożar, skutkiem czego letnisko spaliło
się zupełnie. Pożar powstał wskutek
pozostawienia ognia w piecu przez wy-
jeżdżających letników.

— Wóz strzaskany przez autobus.
28 b. m. Karpinkop Josel (Wilkomier-
ska 116) zameldował, iż na wóz jego
przy ul. Kościuszki najechał auto-
bus 14369, który wóz ten połamał.

— Nieszczęśliwa jazda dorożkarza.
28 b. m. autobus 14358, prowadzony
przez Wronowa Jakóba (Wileńska 3)
najechał przy ul. Końskiej i Hetmań-
skiej na dorożkę należącą do Klejnera
Lejby, W dorożce zostało połamane
koło. Winę ponosi dorożkarz, który nie-
przepisowo jechał.

Bójka przy Wiłkomierskiej
ulicy. 27 b. m. powstała bójka przy ul.
Wiłkomierskiej, w której Romankiewicz
Stanisław ze wsi Posiłajcie i Dziuszeń
Michał z zaścianka Kryniszki pobili
ciężko Jerestowa Jana. Pogotowie ra-
tunkowe odwiozło rannego do szpitala
żydowskiego.

— Przemyt tytoniu. 29 b. m. w
mieszkaniu Kazimierza Poplewicza przy
ul. Zawalnej zatrzymany został przemyt
w postaci litewskiego tytoniu w ilości
50klg. Poplewicz oświadczył, iż przemyt
ten przywiózł jego szwagier Wąsowicz
Adam ze wsl Maskowszczyzna gm. mej-
szagolskiej.

— Giną córki. 28 b. m. Wołodźko
Maciej, Połocka 9, zameldował, iż zagi-
nęła jego córka Jadwiga, lat 18.

Teatr, muzyka i sztuka.
Teatr Miejski w „Lutnl“.

Komedja Zygmunta Kaweckiego „Para
nie para*, wkrótce schodzi z repertuaru,
ustępując miejsca najnowszej komedji
francuskiej Verneuill'a „Moja panna
mama“.

Dziš „Para nie para“.
Teatr Letni w ogrodzie po-

Bernardyńskim. Ostatnie przedsta-
wienia w Teatrze Letnim. Sezon letni
w ogrodzie po-Bernardyńskim zbliża się
ku końcowi. Publiczność Wileńska bę-
dzie mogła jeszcze w ciągu dwóch dni
oglądać dwie wartościowe komedje pol-
skie „Marcowy kawaler" Blizińskiego
i „Majster i czeladnik" Korzeniowskiego
w doskonałerm wykonaniu zespołu arty-
stycznego pod reżyserją dyr. F. Rych-
łowskiego.

Dziś „Marcowy kawaler* i „Majster
i czeladnik".

Występy Krukowskiego w
„Lutni“. Niezrownany humorysta K.
Krukowski wystąpi dwukrotnie w Wilnie
w otoczeniu wybitnych artystów rewjo-
wych stolicy w piątek 5 i sobotę 6
września.

Bilety nabywać można codziennie
w kasie Teatru „Lutnia* 11—9 w. bez
przerwy.

POLSKIE RADJO WILNO.
"Sobota,dnia30sierpnia1930r.

10,00. Transm. ze Lwowa. Uroczy-
ste otwarcie V Narodowych Zawodów
Strzeleckich.

11,58. Sygnał czasu.
12,05. Gramofon.
13,00. Komunikat meteorologiczny.

Nr. 198

Z KRAJU.
Białoruski klub poselski na usługach

komunistów.
Władze bezpieczeństwa  pu-

blicznego coraz częściej napoty-
kają fakty, stwierdzające, iż Bia-
łoruski klub poselski jest niczem
innem jak tylko parawanem dla
roboty czysto komunistycznej.
Dobitnem stwierdzeniem tego
było ostatnie aresztowanie posła
Dworczanina który na czele ban-
dy komunistów wystąpił z bronią
w ręku przeciwko policji. Ostat-

Zamknięcie ruchu kołowe-
go na drodze Wilno —

Oszmiana.
Dyrekcja Rob. Publ. podaje

do wiadomości, iż w związku z
budową drogi na 30 — 33 km.
drogi państwowej 3/25 Wilno —
Oszmiana, powyższy odcinek zo-
stał zamknięty dla ruchu kołowe-
go. Ruch kołowy został skiero-
wany drogą objazdową z 30 km.
przez wieś Kurgany, wieś Mały-
niszki, wieś Kamienny Łog i na
34 km. drogi Wilno — Oszmiana.

Samobójstwo ze skąpstwa.
Onegdaj we wsi Kuźmicze,

gm. Kurzenieckiej, pow. Wilej-
skiego znaleziono powieszonego
mieszkańca tejże wsi Mikołaja

nio w powiecie wilejskim został
aresztowany jeden z najbardziej
czynnych pomocników posła Wo-
łyńca, mieszkaniec wsi Wiazyń,
Maksim Biełanowicz, u którego
w mieszkaniu znaleziono większą
ilość bibuły komunistycznej, kilka
sztandarów komunistycznych z
hasłami antypaństwowemi i broń.
Władze sądowe osadziły Biełano-
wicza w więzieniu.

Ardziewicza. Zawiadomiona o tem
policja stwierdziła, iż Ardziewicz
dokonał samobójstwa z niewia-
domych powodów. Wkrótce jed-
nak zostały wyjaśnione przyczyny
samobójstwa, całkiem niezwykłe:

Przed niedawnym czasem Ar-
dziewicz wydał za mąż swą córkę
i acz z niechęcią, lecz ulegając
zięciowi i córce, dał za nią po-
sagu 200 rubli w złocie i dwie
krowy. Pieniądze te i krowy, Ar-
dziewicz znany ze swego skąp-
stwa, uważał za stracone, „rzu-
cone w błoto”, jak sam nieraz
mawiał.

Długo chodził on nieutulony
w żalu za swym dobytkiem, aż
wreszcie nie mogąc  przeboleć
straty, powiesił się w stodole. w
 

KRONIKA LIDZKA.
Uroczystość w kościele
X. X. Pijarów w Lidzie.
W niedzielę dnia 31 sierpnia

X. X. Pijarzy w Lidzie obchodzą
uroczystość założyciela swego
św. Józefa de Calasanz. Msze
święte w tym dniu odprawiane
będą o godz. 8-ej, 10:ej oraz uro-
czysta suma o godz. 12-ej z oko-
licznościowem kazaniem, które
wygłosi przybyły z Wilna ks. pra-
łat Lubianiec. O godz. 6 pp. od-
będą się uroczyste nieszpory z
asystą, poczem w lokalu nowo-
założonej szkoły handlowej przy
tutejszem Kolegjum X. X. Pijarów
uroczysta akademja ku czci Świę-
tego Fundatora X. X. Pijarów,
poświęcona historji szkół pijar-
skich w Polsce i doniosłości wy-
chowania młodzieży szkolnej w
dobie obecnej. W dniach 28, 29
i 30 sierpnia, jako przyg >towanie
do uroczystości niedzielnej zo-
stało odprawione Triduum.
W związku z powyżej wspom-

nianą uroczystością cały kościół
został odmalowany i pięknie przy-
brany kwiatowemi festonami, zaś
wieczorami bywa rzęsiście ilumi-
nowany tak wewnątrz jakoteżi
na zewnątrz, a w szczególności
kopuła pięknego kościółka w
stylu bizantyńskim.

doszczętnie 3 domy mieszkalne
wraz z urządzeniem domowem
oraz 2 stodoły wypełnione tego-
rocznemi zbiorami. W jednym z
domów padły pastwą płomieni
znajdujące się tamże narzędzia
miernicze Sejmiku Lidzkiego war-
tości 3 tysięcy złotych. W gasze-
niu pożaru brała czynny udział
ludność miejscowa.

Ruch wydawniczy.
— Podręcznik do nauki pi-

sania na maszynach różnych
systemów, metodą ślepą 10-cio
palcową, pod powyższym  ty-
tułem wyszedł nakładem Rocz-
nych Kursów Handlowych M.
Pawłowskiej w Wilnie nie duży
podręcznik, którego autorką jest
p. Jadwiga Żywinówna, nauczy-
cielka pisania na maszynach w
średnich szkołach handlowych i
Instytucie Nauk Handlowo-gospo-
darczych w Wilnie. W  zwięzłej
formie zawiera broszura ta cało-
kształt wiadomości potrzebnych
dla wytwornego si poprawnego
posługiwania się maszyną, dzisiaj
niezbędną nie tykko w handlu,
przemyśle, urzędzie ale także w
życiu prywatnem. Wykład bardzo
przystępny, objaśniony odpowied-
niemi rysunkami. Bowiem godna
polecenia nie tylko dla fachow-17,20. Kom. Wil. Tow. Organ. i Kółek

Roln.
17,35. Gramofon.
18,00. Audycja dla dzieci.
19,00. „Co nas boli*

Mika po mieście.
19,15. „W świetle rampy", omówi T.

Łopalewski.
20,00. Z Warsz. Pras. koncert.

Największe arcydzieło fil- B"
mka wszystkich czasów P z pelnem

Kasa czynna od g. 5 m. 30. Początek seansów od g. 6. — Następny program: „SIMBA“.

ego świata

Skrzydlata Flofa

PREMIERA. — Od godz. 4-ej do 7-ej ceny zniżone: Balkon 60 gr. — Parter 1 zł.
Przeboju Dźwiękowego|! o któ-
re poruszyło publiczność ca Białe Cienie.

Dźwiękowo-śpiewna wzruszająca opowieść miłosna.
kiego filmu nie wolno nie widzieć i Sukces wszechświatowy.

Ze względu na wysoką wartość artystyczną Dla młodzieży dozwolone. — Początek seans. o g. 4-ej ost. seans 10.15.

1-7I AIPSPAN | GNT TVT OT TONUTSLOTUTI ORO UPTTK DATZERO AED S

Dziš premjera! Epokowy film dźwiękowy z udziałem znakomitego Ramona Nowarro | czarującej Anita Page w
w filmie tym bierze udział cała eskadra łotnicza U. S A. pod dowództwem Novarro, któ-
ry zaimponuje publiczności swoją odwagą w czasie niebezpiecznych manewrów. — Nad

program: Dodatek muzyczno-śpiewny. — Ze względu na wysoką wartość artystyczną film dla młodzieży dozwolony.

"SEO VARTAIESC OKOPY ZYE TBECONOZZAORCO TA

Wznowienie Gigantycznego
Tas

Początek seansów o godz. 4, 6, 8 i 10,30. — Ceny miejsc do g. 7-ej parter 1 zł., balkon 80 gr.

 

Dziś! Wielki śpiewny film! Zupełnie nowe wydanie| Wszechświatowej sławy arcydzieło A. Dumasa p, t. DAMA KA-
POLSKIEkino. „WANDA”
Ul. W'ELKA 30. Tel. 14-81. ||
EPOPOPOWE

NA ROK S
Uczącym się polecam materjały szkolne, rysunkowe

i kreślarskie w włelkim wyborze

P. P. Urzędnikom należącym do kół urzędniczych

na Raty.

Szkołom i skiepom „Bratniej Pomocy” na dogod-

nych warunkach z odpowiednim rabatem.

W. BORKOWSKI
Wilno, Mickiewicza 5 tel. 372.

Filja S-to Jańska tel. 371.

TE

mnie daremnie... oraz Zbrodnia Barona Wejsenbacha.

 

ZKOLNY

 

—s1

 

A jednak

średnictwem
BIURA REKLAMOWEGO

 

w tejże posesji

przy ul. Mickiewicza Ne 27, budynek Ne 2.

należy to zapamiętać, że
ogłoszenie do Dziennika

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

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

Biuro Techniczno-Handlowe

jiaisława Stdhoskiego
Zostało przeniesione do nowego lokalu

OE nina

| LEKARZE |
=————TTTTTTI

Dr. K. SOKOŁOWSK kartę

czne. Przyjm. od 9—
TT 15—7.ul. Wileńska 30 m.14

AKUSZERKA

Marja Laknerowa
—1—or

zP69

Wydawca: ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI,

SZCZOTKI I PĘDZLE

B. SYMONOWICZ

 

Lekarze-

 

ZGUBY

przez komisję poboro-
„wą Wilno na imię Jana

Chor: skórna! OC Bobryka zam. Wilno Ma-
jowa 58, unieważnia się.

Obiady
Przyjmuje od godz. 9 do zdrowe domowe niedro-
7 w.„ Kasztanowa 5 5. gie. Tatarska 17, m. 3.

tylko w firmie
Wilno ul. S-to
Jańska Nr 7

vis a vis Uniwersytetu
WYROBY WŁASNE —si

Dentyści | | PRACA
——1TT77-77777T G
LEKARZ-DFNTYSTA

(h. Krasnosielski
wznowił przyjęcia cho-

rych.
ul. Wielka 21. —1

Szofer trzeźwy i uczci-
wy poszukuje prak-

tyki bezpłatnej, tyiko za
utrzymanie. P. Korszun
Smoleniki p. Niedžwie-
dzice pow. Baranowicki.

113—10
 

Potrzebna
od zaraz lub później
dzielna gospodyni w
średnim wie«u, biegła w
hodowli drobiu i mleczar-
stwie. Oferty, odpisy
świadectw, warunki kie-
rować M. Szołkowska
maj. Karweliszki p. Nie-
menczyn n Wilją.  —2o

oco listownie
Jaknajdokladniej wyu-

czamy „Štenograf“, mle-
sięcznik wychodzi „Ste-
nografja Parlamentarna"
udoskonalona. Dziewięć
wydawnictw, Instytut Ste-
nograficzny: Warszawa,

—3o Krucza 26. —s0

poborową wyd.

—10

Drukarnia „DziennikaWileńskiego" ul. Mostowa 1.

MELJOWA (Królowa półświatka). Wstrząsająca tragedja—opera w 12 akt. — W rolach głównych: Znakomita Norma p
Talmadge i stuprocentowy mężczyzna Roland Gilbert. Podczas wyšwletlania filmu specjalnie zaangażowani artyści
operowi wykonają arje z opery „Trawiata* oraz szereg cygańskich romansów: Chryzantemy, Wróć do mnie... Nie kuś

NAJTAŃSZE I NAJLEPSZE |  FIaldUski - bon
poszukuję do 2-ch ma-
łych chłopców. Kalwaryj-
ska 69, m. 3. Wilno. —00
=== s

| LETNISKA.
OT

AIA całodzienne
utrzyman. na wrze-

sień w mająt. Anielin.
Miejscowość ładna, su-
cha, las, rzeka. Stac. kol.
i pocz. Gudogaje Zapol-
ska, 547—s2

Mieszkania |
i pokoje

Ww nowootworzonym
internacie przyjmu-

ję.panienki ze średnich
zakładów naukowych.
Pełne utrzymanie. Opie-
ka zapewniona. Warunki
przystępne. Skopówka 9
m. 1, Rymszewiczowa.

423—00

  

 

okė] umeblowany z
wygodami do wyna-

jęcia. Objazdowa 6, m. 7,
od g. 2 do 6-ej. 564-20

pzm na mieszkanie
z całodziennem utrzy-

maniem 5 uczenie z in-
teligentnej rodziny Za-
krełowa 2 m. 3. 502—1

przechadzki

kiej,

zyjmę dwuch uczniów
utrzyma*

niem, chętniej techników
z powodubliskości Szko-
ły Technicznej. Dowie-
dzieć się: Antokolska 8,
m. 2 odgodz. 2. 553—20
 

RZYJMĘ  uczni na
stancję z utrzyma-

niem, opieką i pomocą
w językach. Informacje
od 2—4. Zawalna 60—1].

556—50

czni, (lub uczenice
przyjmę na miesz-

kanie z utrzymaniem od
80zł. opieka troskłiwa
Zarzeczna Nr. 8 m. 1.

516—s3

edagog przyjmie u-
cznia na pełne utrzy-

manie. Opieka, pomoc.
Antokolska d. 25-27 m. 1

559—50

pie uczenice-(6w)
na mieszkanie z u-

trzymaniem Piwna 6, m. 1
—20

 

 

Pzims uczenice na
mieszkanie z całem

utrzymaniem. Opieka za-
ewniona. Uniwersytec-
a 4—6. prof. konserw.

Świętorzecka. —50

 

Pizvimuję uczni szkół
średnich na mieszka-

nie, opieka rodzicielska
i całkowite utrzymanie
dobre i zdrowe. Mickie-
wicza 46—24. 572—10

 

OKOJ dla  uczenic,
pianino, pomoc w

nauce. (l. Pańska 7—6.
—0o
 

pocie umeblowane do
wynajęcia przy ul.

Uniwersyteckiej 9, m. 15.
—00

3 pokoje na piętrze od-
remontowane do wy-

najęcia od 1-go wrze-
śnia. Wodociąg, zlew,
klozet, przy ul. Jak.-Ja-
sińskiego 7, m. 3. Wiad.
od 4 do 6-ej po poł. —0

  

prime 2—3 uczni-ce
na mieszkanie z ca-

łodziennem utrzymaniem.
Królewska 5, m. 24. —20

Wczoraj
niowych wybuchł
w kolonji Nieciecz,

Groźny pożar.
w godzinach

groźny pożar
gminy lidz-

ców, pragnących się udoskonalić

połud-

powodując straty przeszło
na 30 tysięcy złotych. SŚpłonęły

znajdą pomieszczenie z
wiktem, przy intellgen-
tnej rodzinie; 2 pokoje
umeblowane, słoneczne
ciepłe z wygodami w
śródmieściu. Tamże mo-
żna korzystać z pianina.
Wilno, ul. Mostowa 23,
m. 7. —lo

Przyjmę uczenice (ucz-
niów) na mieszkanie

z całodziennem utrzyma-
niem. Ul. Garbarska 16,
m. 3. 596—

pó do wynajęcia u-
meblowany słonecz-

ny przy ul. Žeugowskie-
go 6-12 dła samotnych.

ż 593-—00
Oi

Pom 2 uczni jub 2
uczenice na mieszka-

nie z pełnem utrzyma-
niem, Święciańska 21.

589 - 20

  

przyjme uczni na stan-
cję z całodziennem

utrzymaniem. Opieka tro-
skliwa. Mickiewicza 15-24

588—40

 

Ws 2-ch uczni (ce)
z całodziennem u-

trzymaniem. Opieka, mo-
żna mieć pomoc w nau-
kach na miejscu, ul. Ja-
kóba Jasińskiego 10-20.

577—00
=

Pokoje
do wynajęcia duży i ma-
ły dla 2—3 i dla 1—2
osób uczących się, z opa-
łem, światłem elektr. i
obiadami. Cena od 60
do 70 zł. miesięcznie od
osoby. Ulica Zarzeczna 7,
m. 6 naprzeciwko „krzy-
ża”. 602—10
LEA

ZDROJOWISKA. |

 

 

Truskawiec
wrzesień — październik
przysłowiowo piękna je-
sień — idealny wypoczy-
nek i kuracja. Zgłosze-
nia i informacje Zarząd
zdrojowy — kelnių

=s

KUPNO- |
SPRZEDAŽ

UŽYWANE
podręczniki szkolne ku-
puje
garnia Józefa Zawadz-
kiego, Zamkowa 22. —sl
——
Podręczniki używane

kupuje, płacąc najwyż-
sze ceny, oraz zamie-
nia na nowe Księgarnia
Wacława Mikulskie-

3 1.99 Wilenska 25. —20

Od 1-go września po-
leca nowy transport

jesiennych i zimowych
kapeluszy Firma „Marja“
Gdańska 6. 555—2
 

© ©

KREM MYDŁO „KALINA
usuwa piegi, wągry,
plamy i t. p. Skutecz-
ność udowodniona na
żywej reklamie na
Wystawach P. W. K.
i Turystycznej w Po-
znaniu, oraz na Tar-
gach Lwowskich, Ka-
towicklch, a lakže bę-
dzie demonstrować

się chłopiec i na Tar-
gach w Wilnie, u któ-
rego pół twarzy w pie-
gach, zaś druga poło-
wa czysta, odświeżona

kremem
„HALINA"

Sprzedaż w Aptekach,
Drogerjach i Skle- 

za gotówkę Księ- 4

 pach Perfumeryjnych

W składzie mebli.
— Te krzesła są strasz-

nie niewygodne; nie u-
siedziałbym na takiem
krześle ani pięciu minutl
— To też są krzesła

specjalnie robione dla
przyjmowania gości.

Sprostowanie.
Nauczyciel: — Jak je-

den człowiek może tyle
blędów narobić w zada-
niu co ty narobiłeś?
Uczeń: — To nie był

jeden człowiek, SR
pana profęsora. Mój oj-
ciec mi pomagał,

ale także dla samouków.
 RUEZNAROCTYWIRSETSEAUE ZEWWZOSAT WRECZ

Popierajcie Polską Macierz

Wileńska 15—5.

 

.

Kupimy
kontuari półki sklepowe
używane. Lombard Bi-
skupia 12.

   
| MAJĄTEK
po3 Wilnem komuni- į
acja autobusowa na

miejscu obszar około
200 ha. dobra glinia-
sta gleba, piękne po-
łożenie nad rzeką, las
mieszany, młyn mu-
rowany wodny, dom
mieszkalny o 15 po-
kojach gospodarcze
budynki w komplecie.
Sprzedamy na warun-
kach dogodnych.

Dom H.-K. „Zachę-
ta" Mickiewicza 1,

||| tei.9—05.  —s0

okazyjnie skłep spożyw-
czy dobrze prosperują-
cy na dogodnych warun-
kach — w centrum Za-
kopanego, z powodu wy-
jazdu. Zgloszenie, Zako-

pane, Kościeliska 9. —s0

DRU-
KARNIA

1 INTROLIGA-
TORNIA

„DZIENNIKA
WILEŃSKIEGO"
WILNO, Ul.Mo-
stowa Ne 1

Telefon 12 - 44.

PRZYJMUJE

WSZELKIE

ROBOTY

w zakres dru-
karstwa

1 Introligator-
stwa wcho-

" dzące.

Redaktorodpowiedzialny; JERZY CIESZEWSKI, 
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