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WILEŃSKI NUMER T. IL.
z okazji ll-gich Targów Północnych ukaże się w pierwszych

dniach września, wspaniale ilustrowany specjalny

NUMER WILEŃSKI
TYGODNIKA ILUSTROWANEGO.

JÓZEF KŁODECKI
ZAMKOWA Nr. 17 (obok kościoła Sw. Jana) TELEFON 928

Poleca po cenach bezwzględnie niskich

FIRANKI, OBRUSY, KOŁDRY watowe i pluszowe,
PODUSZKI, płótna bieliźniane, bielizną damską, męską

i galanterję,
WEŁNY na suknie, płaszcze i materjały na ubrania męskie.
JEDWABIE, CHODNIKI, DYWANY.

Wielki wybór wszelkich towarów.
Uwaga! Dla młodzieży szkolnej materjały na mun-

durki i fartuszki.

| 
 

 

Dr. med. L. Łukowski Popierajcie Polską Macierz
(choroby dzieci) Szkolną.
owrócił.

Zawalna 2. Tel. 592. —s2 Wileńska 18—5

  

Kandydaci na Generalnego Komisarza
Wyborczego.

(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWĄ. W dniu 1 b. m. odbyło się posiedzenie Sądu Naj-
wyższego na którem postanowiono przedstawić p. Premjerowi zgod-
nie z przepisami ustawy o ordynacji wyborczej trzech kandydatów
na stanowisko Generalnego Kolmisarza Wyborczego, a mianowicie
Sędziego Sądu Najwyższego Giżyckiego, Sędziego Sądu Najwyższego
Kaczyńskiego i Sędziego Sądu Najwyższego Lipińskiego. Prezes Mi-
nistrów przedstawi Panu Prezydentowi do nominacji jednego z 3 kan-
dydatów na Generalnego Komisarza Wyborczego.

Obrady. klubów sejmowych.
Pogłoski kuluarowe.

(Tel. od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Pomimo zamknięcia Sejmu w gmachu sejmo-
wem zjawiło się dość wielu posłów zarówno ze względu na zapo-
wiedziane posiedzenia klubów jak i potrzeby omówienia obecnych
wyborów. *

Przed południem obradował pod przewodnictwem prezesa Ry-
barskiego Klub Narodowy przy bardzo licznym udziale posłów
i senatorów. +

Przedmiotem obrad bylo rozpoczęcie się kompanji wyborczej.
Klub P. P. S$. odbył posiedzenie pożegnalne zakończone wspól-

ną fotografją z marsz. Daszyńskim na czele.

Obradowało również Stronnictwo Chłopskie. Po napadzie na
posła Dąbskiego zaszła duża zmiana w nastrojach tego klubu. O ile
poprzednio wypowiadano się przeciwko blokowi wyborczemu Cen-
trolewu 0 tyle obecnie istnieje wielka skłonność do przystąpienia
do bloku.

Po południu zebrały się komisje Centrolewu których obrady
trwać będą przez cały bieżący tydzień. W wyniku ich oczekiwane
jest utworzenie bloku wyborczego, ustalenie list państwowych i wy-
danie wspólnej odezwy wyborczej.

W gmachu Sejmu zjawiło się również kilku sanatorów. Ci ma-
ją dość rzadkie miny. Nie tają, że wybory przyniosą wielkie roz-
czarowanie B. B. Pocieszają się nadzieją, że w trakcie wyborów
przyjdzie do oktrojowania Konstytucji.

W kuluarach była kolportowana pogłoska, że zaraz po rozwią-
zaniu Sejmu nastąpi załatwienie porachunków z przywódcami Cen-
trolewu. Nie są wykluczone pewne aresztowania.

Tematem ożywionych rozmów kuluarowych był dziś w Sejmie
fakt odmowy przez centralną kasę państwową wypłaty pieniędzy na
pensje dla marszałków i wicemarszałków Sejmu i Senatu oraz
wožnych.

Wśród niższych funkcjonarjuszy wiadomość o niewyplaceniu
pensji wywołała prawdziwą konsternację. W południe udał się do
ministra skarbu urzędujący wicemarszałek Senatu p. Gliwic, otrzy-
mał jednak odpowiedź, że sprawę tę rozstrzygnie prezydjum rady
ministrów a przedewszystkiem wicepremjer pułkownik Beck. Do
wieczora sprawa nie została rozstrzygnięta.

 

Pozwy cywilne przeciwko skarbowi
państwa.

(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. B. posłowie „Wyzwolenia”, według informacji z
ich strony pochodzącej, postanowili wnieść pozwy cywilne przeciwko
skarbowi kolejowemu o zwrot wydatków, poniesionych na podróże
kolejami, odbytemi w dniu rozwiązania Sejmu, motywując to tem,
że zarządzenie Ministerstwa Komunikacji, unieważniające legitymacje
poselskie, będące równocześnie legitymacjami kolejowemi, narusza
prawo. Do wydania zarządzenia, unieważniającego legitymacje posel-
skie, jest uprawniony Marszałek Sejmu, a nie minister komunikacji.
Według postanowień Konstytucji, urząd Marszałka Sejmu istnieje po
rozwiązaniu Izby aż do chwili wyboru nowego Marszałka.

Marynarz naczelnikiem wydziału bezpie-
czeństwa.

(Tel. od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Dowiadujemy się, że na stanowisko naczelnika
wydziału bezpieczeństwa wołyńskiego urzędu wojewódzkiego po ustą-
pieniu p. Edwarda Paciorkowskiego mianowany będzie komandor
podporucznik marynarki wojennej Wiktor Wojnicz.

Zbiórka na łódź podwodną „Odpowiedź
Treviranusowi".

(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Po wczorajszych ożywionych demonstracjach
przeciwko zamachom niemieckim na Pomorze polskie oddział łódzki
inwalidów wojennych powziął uchwałę o przystąpieniu do zbierania
w całej Polsce funduszu na zbudowanie łodzi podwodnej pod nazwą
„Odpowiedź Trevirunasowi*. W pierwszym dniu zbierania składki
w Łodzi zebrano przeszło 1000 złotych.

Krwawe demonstracje antyniemieckie
w Łodzi.

(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Po wczorajszych demonstracjach łódzkich prze-
ciwko prowokacji propagandy niemieckiej, donoszą dalsze szczegóły:
Po zakończeniu pochodu demonstracyjnego, grupa, złożona z 3000
osób, udała się przęd gmach konsulatu niemieckiego przy ul. Koś-
ciuszki. Na ulicy zastąpił demonstrantom drogę oddział policyjny,
złożony z 54 posterunkowych z nadkomisarzem i przodownikiem na
czele. Tłum przerwał kordon policyjny, a kiedy policja zaczęła zamy-
kać bramę, wiodącą do konsulatu, tłum przypuścił szturm, uzbro-
iwszy się w belki drewniane, leżące na ulicy w związku z pracami
kanalizacyjnymi. Dowodzący oddziałem policyjnym nadkomisarz Grzy-
wacz został ciężko ranny uderzeniem belki w piersi. Ranny jest
starszy przodownik i kilkunastu posterunkowych. Dopiero po sto-
czeniu przez policję z demonstrantami prawdziwej potyczki i aresz-
towaniu kilkunastu najbardziej agresywnych przywódców tłumu, zdo-

niem miejsca o 25 proc. drożej.
s terminowe umieszczenie oałoszeń.

łano przywrócić spokój.

Czerwony kogut hula.
LWOW. (Pat). „Gazeta Po-

ranna" donosi z Jaworowa, że
wczoraj podpalono sterty zboża
na folwarku Romualda Sangora
w Sidnicy pow. jaworowskiego.
Ogień przerzucił się wkrótce na
sąsiednie sterty tak, że 14 stogów
stanęło w płomieniach. Szkody
wynoszą około 14 tysięcy złotych.

LWOW. (Pat) — „Gazeta Po-
ranna* donosi z Bobrki, że w no-
cy z piątku na sobotę na fol-
warku Suchrowie podpalono 4
sterty zboża. Za sprawcami pod-
palenia zarządzono pościg. W
dalszym ciągu donosi „Gazeta
Poranna" o podpalaniu dwóch
stert siana na folwarku w Jary-
szowie Nowem.

LWOW. (Pat). — „Gazeta Po-
ranna" donosi, że wczoraj wie-
czorem część aresztowanych ostat-
nio, w związku z akcją sabotażo-
wą w Małopolsce osobników, do-
prowadzona została do Lwowa i
umieszczona w aresztach policyj-
nych. Równocześnie z policją
prowadzi dochodzenie prokurator
i sędzia śledczy

LWOW. (Pat). Dnia 31 sierp
nia br. o godzinie 22 min. 30 no-
womianowany wojewoda lwowski
Nakoniecznikoff-Klukowski  przy-
był do Lwowa ze Stanisławowa,
gdzie bawił przez niedzielę ce-
lem zdania urzędowania w woje-
wództwie stanisławowskiem. Na
dworcu we Lwowie powitali p.
wojewodę naczelnicy władz, przed-
stawiciele miasta itd. P. wojewo-
da odjechał wprost do pałacu
wojewódzkiego, polecając  nie-
zwłocznie zgłosić się tam na
konferencję naczelnikowi wydzia-
łu bezpieczeństwa (lrzędu Wo-
jewódzkiego, wojewódzkiemu ko-
mendantowi P. P. oraz naczelni-

kowi urzędu śledczego przy ko*
mendzie wojewódzkiej, z którymi
odbył półgodzinną kónferencję.
W związku z dalszemi aktami sa-
botażowemi p. wojewoda wydał
cały szereg instrukcyj oraz zre-
dagował specjalną depeszę do
M-stwa Spraw Wewnętrznych. Pan
wojewoda Nakoniecznikoff - Klu-

„kowski zdecydowany jest użyć
najostrzejszych środków celem
położenia kresu wywrotowej akcji
sabotażystów. Z drugiej strony
jest zdecydowanym przeciwnikiem
jakiejkolwiek akcji odwetowej ze
strony społeczeństwa polskiego.
Dnia 1 września o godzinie 8
min. 30 rano p. wojewoda Nako-
niecznikoff - Klukowski rozpoczął
urzędowanie. O godzinie 11 od-
było się pożegnanie dotychczaso-
wego wojewody p. Gołuchowskie-
go oraz powitanie wojewody Na-
koniecznikoff-Klukowskiego przez
urzędników. (O jakiejś akcji „od-
wetowej" społ. polskiego nie było
nigdy i nigdzie mowy, natomiast
formowała się „samoobrona* na
skutek bezczynności władzy. Co
zapowiada mowa p. Nakonieczni-
kowa? Czy przykrėcenie samo-
woli hajdamackiej, czy represje
przeciwko społeczeństwu polskie-
mu, broniącemu swego mienia?
Przyp. Red).

WARSZAWA. (Pat). W nocy
z 30 na 31 sierpnia w dworze
Uhnów, w pow. Zółkiew woje-
wództwa Iwowskiego dokonano
podpalenia trzech stert pszenicy
i jednej sterty koniczyny. W ma-
jątku Poturzyce w pow. Sokal,
własność Władysława Dzieduszyc-
kiego, w nocy z 31 sierpnia na
1 września zostały  podpalone
dwie sterty zboża.

 

WARSZAWA. Zydowska agen-
cja telegraficzna donosi:

Związek gmin żydowskich w
Anglji otrzymuje niezliczone  de-
pesze kondolencyjne z powodu

Przed nadchodzącą

Minister Zaleski a żydzi.

PRENUMERATA: miesięczna 4zł., 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. 0. Nt 80187.

    
zgonu znanego działacza żydow-
skiego Luciena Wolffa. Wyrazy
współczucia nadesłali m. in. mi-
nister spraw zagranicznych Rzpli-
tej Polskiej p. Zaleski.

sesją Ligi Narodów.
Poincare przewiduje atak na wszystkie traktaty pokojowe,

PARYŻ. (PA.). Poincarć, oma-
wiając zbliżającą się wrześniową
sesję Ligi Narodów, pisze: Jest
możliwe, że niektóre delegacje
na sesji Zgromadzenia Ligi będą
usiłowały postawić na porządku
dziennym sprawę rewizji trakta-
tów i sprawę mniejszości narodo-
wych. Teraz—to już nietylko Trak-
tat Wersalski będzie usiłowało
się okaleczyć — usiłowania tego
rodzaju w tym samym stopniu
skierowano przeciwko traktatowi
w St. Germain, Ney, Sevre i Tria-

non. Powojenna struktura Euro-
py — mówił dalej Poincarć — na-
pewno jest więcej warta, aniżeli
przedwojenny labirynt międzyna-
rodowych stosunków, w których
błąkały się przed 1914 r. posz-
czególne nacjonalizmy europej-
skie. W sprawie mniejszości na-
rodowych Poincerć pisze: Gdy
Niemcy lub Węgry komunikują
nam, że mają zamiar podnieść
sprawy mniejszościowe, to czuję
się tak, jakby nam proponowano
zrobić spacer na wulkan.

Szczegóły artykułu Treviranusa.
Martwe traktaty, które zagrażają pokojowi.

BERLIN. (Pat). — Wczorajsze
dzienniki niemieckie zamieściły,
jak wiadomo, odpowiedż Trevira-
nusa na artykuł Poincarć'go. Tre-
virarrus pisze m. in.:

Pod ciężarem stosunków, któ-
re stworzył Traktat Wersalski, na
granicy wschodniej—Rzesza nie-
miecka nie jest w stanie wyrzec
się chociażby tylko jednego z
praw, zagwarantowanych jej przez
traktaty, Jeżeli dyskutowanie moż-
liwości, pozostawionych Niemcom
przez art. 19 paktu Ligi, zagrażać
ma pokojowi, w takim razie i
Poincarć wraz z wszystkimi Fran-
cuzami, którzy przed rokiem 1914
nie chcieli wyrzec się Alzacjigi
Lotaryngji, byli burzycielami po-
koju. Niemcy jednak obecnie
znajdują się w położeniu szczęśliw-
szem, niż Francja w czasach przed-
wojennych. Wówczas jedynym
środkiem odzyskania napowrót
kraju była wojna. Przed rokiem
1914 nie było Ligi Narodów, nie
było konwencyj o sądach roz-
jemczych, nie było art. 19 paktu
Ligi Narodów, dopuszczającego
roszczenia o rewizję traktatu z
powodu „stosunków iniędzynaro-
dowych, których utrzymanie za-
grażać może pokojowi świato-
wemu“.

W nocie ramowej z dn. 16
czerwca 1919 r., pod którą wi-
dnieją również podpisy rządu fran-
cuskiego, wyraźnie powiedziane
jest, że Traktat Wersalski ozna-
cza nietylko sprawiedliwe zlikwi-
dowanie wojny, lecz że dąży on
również do stworzenia podstaw,
które narodom umożliwić mają
współżycłe na zasadach równo-
uprawnienia.

Jednocześnie stworzono insty-
tucję dla pokojowego załatwienia
kwestyj międzynarodowych,ażeby
uregulowanie, jakie miało miejsce
w roku 1919, w pewnych odstę-
pach czasu mogło być dostoso-
wane do zmienionych warunków.

Widzimy w tem—-pisze Trevi-
ranus—nietylko możliwość rato-
wania dobrego imienia traktatów
lecz i obowiązek zapewnienia po-
kojowego współżycia narodów
europejskich. Pokój, oparty na
prawie, jest hasłem naszem za-
równo w odniesieniu do Niemiec
jak i do Europy.

„Dła pana, panie Poincarė —
kończy min. Treviranus—martwe
traktaty przedstawiają znaczenie
większe. Dla nas większą wartość
przedstawia życie Europy, zagro-
żonej przez traktaty".

Gen. von Seeckt o polityce Niemiec
Walka o obalenie traktatu wersalskiego.

BERLIN. 31.8. (Pat). Czołowy
kandydat partji ludowej, gen. von
Seeckt, przemawiając na zgroma-
dzeniu przedwyborczem w Dort-
mundzie, jako główny punkt nie-
mieckiej polityki zagranicznej wy-
sunął dążenie do odbudowy sta-
nowiska mocarstwowego Rzeszy.
Odnośnie do planów paneuro-
pejskich ministra Brianda, oświad-
czył von Seeckt, że Niemcy nie
są przeciwnikami współpracy z
innemi narodami, lecz gotowe są
tak długo współpracować, dopóki
interesy niemieckie będą chro-
nione. Zgoda na propozycje in-
ne zależna jest od przyznania
Niemcom równouprawnienia z in-
nemi państwami.

Walka o obalenie Traktatu
Wersalskiego i zaspokojenie žy-
czeń niemieckich odgrywa w pa-
cyfikacji i konsolidacji wewnętrz-
nej Europy rolę tak ważną, że
powinnibyśmy wzamian za naszą
zgodę na współpracę z innymi
żądać przywrócenia naszej suwe-
renności mocarstwowej. Wrócić
musi zaufanie społeczeństwa nie-

mieckiego do kierowników  poli-
tyki zagranicznej Rzeszy, przy-
czem nie można wymagać, aże-
by ministrowie spraw zagranicz-
nych składali szczegółowe wy-
jaśnienia co do przyszłych swych
zamiarów. Celem niemieckiej po-
lityki żagranicznej pozostanie na-
dal dążenie do porozumienia, po-
koju i współżycia z innemi naro-
dami. Warunkiem tego współży-
cia będzie odbudowa potęgi mo-
carstwowej Niemiec, co w kon-
sekwencji ożywi ochronę mniej-
szości DOC w poszczegól-
nych Krajach europejskich. Na
wschodzie niemiecka polityka za-
graniczna zmierza do utrzymania
żywiołu niemieckiego. „Korytarz
oznacza ciągłe niebezpieczeństwo
dla Prus Wschodnich. Z Włocha-
mi i Rosją Sowiecką Niemcy po-
winny być w pokoju i przyjaźni,
bez względu na stanowisko za-
sadnicze wobec celów polityki
zagranicznej obu tych państw.
Zniknąć muszą ograniczenia, krę-
pujące wzrost liczebny i organi-
zację Reichswehry.

W Boliwji działała ręka niemiecka.
NOWY JORK. (Pat.) — Gen.

Hans Kundt, Niemiec, który aż
do czasu rewolucji w Boliwji był

dowódcą armji boliwijskiej, prze-
jechał przez Nowy Jork, udając
się z powrotem do Niemiec.

Szanse arcyksięcia Ottona na Węgrzech.
WIEDEN. (Pat.). Bukareszteń-

ski korespondent „Neue Freie
Presse", omawiając szanse arcy-
księcia Ottona co do wstąpienia
na tron węgierski, zaznacza, że
legitymiści są przekonani, iż Ru-
munja nie zgłosi żadnego prote-
stu przeciwko wstąpieniu Ottona
na tron. Anglja pozostanie w tej
kwestji neutralną. Francjagbędzie
milczała, aby nie urazić swych

sprzymierzeńców.  Decydującem
będzie stanowisko Włoch. Jeżeli
Mussolini dojdzie do przekona-
nia, że kwestja króla na Węgrzech
da się załatwić tylko przez wstą-
pienie Ottona na tron węgierski
i jeżeli oświadczy, że kwestja ta
jest sprawą wewnętrzną Węgier,
wówczas nie będą Węgry potrze-
bowały obawiać się żadnych za*
wikłań z 'granicznych.

Zarząd Koła Wileńskiego Związku Akad. „Młodzież
Wszechpolska" niniejszem zawiadamia, iż dyżury odbywają
się codziennie. (Poniedziałki, środy i piątki od godz. 12 do
1 pp., wtorki, czwartki 3—4 pp.), wlokalu własnym, przy ul.
Dominikańskiej 4.
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NAWRÓCENIE CZY
OBŁUDA?

W ostatnich dniach w szere-

gu miast, w tej liczbie także w

Wilnie odbyły się wiece prote-

stacyjne przeciwko zakusom nie-

mieckim na ziemie polskie, szc ze-

gólnie na Pomorze.

Charakterystycznem jest, że

szereg tych wieców, zwłaszcza

ostatnich, został zorganizowany

przez ugrupowania  sanacyjne.
Hasło obrony przed zachłanno-

ścią niemiecką jest niewątpliwie

na czasie, mówcom sanacyjnym

na ogół można było tylko przy-

klasnąć a pod większością rezo-

lucyj może się śmiało podpisać

każdy szczery Polak.

Z protestem przeciwko machi-

nacjom niemieckim występowały

stronnictwa narodowe znacznie

wcześniej. Dziś przyłączyła się

do tego protestu także i sanacja.

Cieszy to nas wielce ale też i

zadziwia.

Polityka tych ugrupowań, któ-

re dziš pod n=zwą „sanacji“ sly-

ną, a którym patronuje p. Pil-

sudski, dotąd po innej zgoła szła

linji. Dość wspomnieć rok 1914-ty,

tworzenie legionów przy boku

państw centralnych, niektóre ofi-

cjalne enuncjacje p. Piłsudskiego

z lat ubiegłych, które przytoczy-

liśmy przed paru dniami jak np.

pamiętna mowa,w której oświad-

cza że mocarstwa centralne swo-

ja krwią wywalczyły niepodległość

Polski, im więc przysługuje pra-

wo moralne urządzenia jej. Nie-

wiara w odzyskanie ziem zaboru

pruskiego, następnie traktowanie

tych ziem przez oficjalne czynni-

ki sanacyjne, ordynarne napaści

prasy sanacyjnej na ludność Wiel-
kopolski i Pomorza—wszystko to

stanowi dziwny dysonans z zapa-

łem mówców sanacyjnych, gło-

szących dziś szumne przemowy

w obronie tegoż Pomorza.

O bardzo niedawnem stano-

wisku sanacji w tej sprawie świad-

czy zresztą dobitnie głos urzędo-

wego organu „Gazety Polskiej"

która wobec kilku wieców zorga-

nizowanych przez grupy narodo-

we daje wyraz swemu oburzeniu,
widząc w tych manifestacjach ni

mniej ni więcej tylko akcję skie-

rowaną przeciwko p. Pilsud-

skiemu:
; „Łudzą się — pisze organ sanacji,—

iż zwabiwszy tą drogą ludzi, których

otwarcie do walki z Marszałkiem Pił

sudskim zdobyć nie mogą, będą mieli

okazję, pod płaszczykiem patrjotycznych

hase! upiec swoją pieczeń partyjną,

przy ognisku narodowej troski. Rozrzu-

ca się więc odezwy, bijąc na alarm wo-

bec zakusów niemieckich, a milcząc na

temat swych istotnych zamiarów”.

Tak organ półurzędowy oce-

niał przed paru dniami jeszcze

żywiołowy protest społeczeństwa

przeciwko zamachom na nasze

Pomorze, tymczasem minęło kilka
dni zaledwo, powiał wiatr od-

mienny, zgrzytnęła chorągiewka

na dachu, i oto stuprocentowy

sanator p. Ostrowski, na wiecu

sanacyjnym w Wilnie wygłasza

następującą szumną tyradę:

W każdym narodzie ży.ą piękne le-
gendy które mając nieraz „archaniel-

skie skrzydła* są natchnieniem do wiei-

kich porywów.

Legendą Polski już żyjącej, .Polski,

niepodległej, niewątpliwie będzie ten
„wiatr od morza” niosący w naród po-

czucie siły, poczucie wielkości.

Z ust p. sanatorów przywy-
kliśmy dotąd słyszeć zgoła inną

„legendę”...

A potem to zakończenie: „Nie-

damy ziemi”... „twierdzą nam

będzie każdy próg"... zamiast

„pierwszej brygady!...

Oczywiście bardzo nas cieszy
ta zmiana, gdyż nie pretendujemy

bynajmniej do monopolu na obroń-

ców naszej granicy zachodniej...

Chodziło nam zawsze i chodzi je-
dynie o bezpieczeństwo tych od-
wiecznie polskich ziem Piastowych,

im bardziej zaś jednomyślnie wy-

stępuje naród w ich obronie —

tem lepiej.

Otwarcie mówiąc, jednak bar-

dziej jeszczebyśmy się ucieszyli,

gdybyśmy mogli uwierzyć w

szczerość tego nawróce-

nia, gdybyśmy mieli pewność, że

nie jest to tylko obłudne pod-

szywanie się pod hasła
popularne, które dotychczas

zgoła obce były sanacjj—w celu

kaptowania wyborców.
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Manifestacje komunistyczne w Budapeszcie
Jeden zabity 300 rannych.

BUDAPESZT. (Pat.) Około 10
tysięcy robotników wyruszyło w
poniedziałek 1 września przez
ulice miasta, wznosząc okrzyki:
„Precz z burżuazją, chcemy pracy
i chleba”. Policja piesza i konna
usiłowała rozproszyć manifestan-
tów, ci jednakże obrzucili policję
kamieniami, a następnie poczęli

grabić sklepy. Przy ulicy Dohany,

rozpraszając wielki ttum manife-
stantów, policja zmuszona była

użyć szabel, przyczem jeden z ro-

botników raniony został w głowę.

Również w dzielnicy willowej Bu:
dapesztu policja zmuszona była
do użycia broni, aby rozproszyć

robotników, którzy rozrzucali ulot-

ki komunistyczne. Inna grupa

demonstrantów, odrzucona przez

policję z bulwaru Andrassy'ego,
znalazłszy się w dzielnicy willo-
wej, rozpoczęła siłą forsować
wejścia do will i plądrować wnę-
trza. Zawezwana policja rozpro-
szyła uczestników rozruchów.
Przy ulicy Dombisky usiłowano
splądrować magazyny wojskowe.
Itu przybyła na automobilach
pancernych policjai tłum rozpro-

szyła. Najostrzejsze starcia miały

miejsce w sąsiedztwie historycz-
nego pałacu Vajda Hunyad, gdzie

manifestanci usiłowali siłą wtar-

gnąć do pałacu, zostali jednakże
przez policję odrzuceni. W innem

miejscu tłum poturbował pasaże-

ra pewnego samochodu. Samo-

chód ten został spalony. Rozru-

chy zostały całkowicie zlikwido-
wane koło godziny 15 ej. W cza-
sie demonstracyj jeden z manife-
stantów został zabity, zaś ciężko
rannych zostało około 50 osób.
Według doniesień z prowincji
dzień minął tam zupełnie spo-
kojnie.

BUDAPESZT. (Pat). Wedle do-
niesień prasy wieczornej, w cza-
sie rozruchów została zabita jed-
na osoba, zranionych zaš—okolo
300, w tem wielu policjantów.
Zranionych zostało również dwóch
dziennikarzy. Policja w związku
z rozruchami aresztowała 131
osób. Dziennik „Magjar Orsag“
donosi, że poseł socjalistyczny
Prayer został w czasie dzisiej-
szych rozruchów pobity przez ko-
munizująch robotników, w chwili,
gdy nawoływał do spokoju. Tylko
z trudem wydarto pobitego po-
sła z rąk komunistów.

WIEDEN. (Pat). Prasa wiedeń-
ska porównywa poniedziałkowe
zajścia w Budapeszcie z krwawe-
mi wypadkami, których widownią
był Wiedeń 15 lipca 1927 roku.
W jednym i drugim wypadku wy-
sunęły się na czoło demonstran-
tów elementy radykalno-komuni-
styczne. Ekscesy komunistów za-
ostrzą niewątpliwie  przeciwień-
stwa między mieszczaństwem, a
klasą robotniczą. Jako znamienny
fakt przytaczają dzienniki, że ko-
muniści pobili przywódcę socjali-
stycznego Ernesta Garemiego.

PRASA 0 ROZWIĄZANIU SEJMU I O WYBO-
RACH.

„Gazeta Warszawska”. Sejm
obecny już z urodzenia swego
nie był prawdziwym  przedstawi-

cielem narodu: zbyt wiele nadu-
żyć, stwierdzonych przez Sąd Naj-

wyższy, towarzyszyło jego wybo-
rowi. Kiedy podczas drugiej sesji,
a więc muiej więcej po roku
istnienia, okazało się, że współ-

praca tego Sejmu z rządem nie

jest możliwa, miał p. Prezydent

dwie drogi: albo zmienić rząd,

ałbo rozwiązać Sejm. Gdy na

pierwszą z tych dróg wejść nie

chciał, czy nie mógł, pozostawała

tylko druga. Im wczešniejby ją

zastosowano, tem dla kraju by-

łoby lepiej. Oszczędzonoby mu

jałowych prób, z rządami pp.
Bartla, Switalskiego i Sławka.

Ponad wszystkiem góruje kwe-

stja zaufania. Najlepsze programy
i obietnice wyborcze muszą opie-
rać się na zaufaniu obywateli.
I dlatego nie trudno przewidzieć,
jaka będzie w dniu 16 listopada
odpowiedź narodu na orędzie p.

Prezydenta. Będzie ona brzmieć:

Chcemy naprawy ustroju, chce-
my usunięcia chaosu prawnego,
ale chcemy także innego rządu,

bo do obecnego zaufania nie
mamy!

„Kurjer Warszawski".
W wyjątkowo trudnej sytuacji

Polska wkiacza w okres nowych
wyborów.

Trudności zarówno w dziedzi-
nie polityki zagranicznej, jak i
wewnętrznej, a przedewszystkiem
w dziedzinie gospodarczej nabra-
ły tak ostrych konturów, że są
już dla wszystkich widoczne.

Wzmaga się atak niemiecki na
Pomorzu, żywioł polski na zie-
miach czerwieńskich stoi w og-
niu ataku ukraińskiego, mające-
go już niekiedy cechy jawnego
buntu. Trudności gospodarcze
poczynają się coraz widoczniej
odbijać na dochodach skarbo-
wych. Położenie rolnictwa jest
katastrofalne, przemysł w ogra-
niczonym zakresie pracuje, wal-
cząc z ciężkiemi przeciwnościami.
Państwu potrzebny jest ratunek,
a punktem wyjścia dla akcji ra-
tunkowej we wszystkich dziedzi-
nach zarówno gospodarczych,jak
i politycznych może być jedynie
praworządność i oparta na niej
stabilizacja stosunków wewnętrz-
nych, umożliwiająca wspólny wy-
siłek dla dobra kraju.

Nowa sytuacja, jaką otwiera
fakt rozwiązania parlamentu, oce-

niana jest w kołach politycznych
poważnie i spokojnie. Panuje
powszechne przekonanie o ko-
nieczności spokojnych wyborów,
spokojnych za wszelką cenę. Jest
to zasadnicza troska niezależnej
opinji kraju.

Z brzmienia dekretu Pana
Prezydenta Rzeczypospolitej wy-
nika, że hasłem w wyborach o-
becnych ma być sprawa rewizji
konstytucji. Należy przypomnieć,
że sejm dopiero co rozwiązany,
miał na podstawie art. 125 kon-
stytucji szczególne uprawnienia
w zakresie rewizji ustroju państwa.
Nowy sejm, który wyjdzie z roz-
poczynającej się walki wyborczej
tych wyjątkowych uprawnień, już
nie będzie posiadał. Parlamentar:
na zatem procedura rewizji kon-
stytucji będzie o wiele bardziej
skomplikowana i utrudniona. Mu-
si być dokonana zarówno przez
sejm, jak i senat, a uchwały, do-
tyczące rewizji ustroju mogą za-
paść większością */, głosów, a
więc większością trudną do uzy-
skania w parlamencie polskim.

„ABC“. „W normalnych sto-
sunkach—rozwiązanie parlamen*
tu i rozpisanie wyborów oznacza
odwołanie się do woli narodu. W
takiem zrozumieniu orędzie Pre-

zydenta przyjęła opinja z uczu-
ciem głębokiej ulgi. Wybory po-
wiedzą sanacji jeszcze raz twardoi
wyrażnie, że społeczeństwo ma
jej już dosyć.

Niestety, w naszych warun-
kach nasuwają się pewne wątpli-

wości. Wątpliwości przedewszyst-
kiem co do tego, czy wybory od-

będą się w atmosferze gwarantu-

jącej ich czystość, ku czemu na-
pad na pos. Dąbskiego nie wy-
daje się być horoskopem po-

myślnym. A dalej wątpliwości co

do tego, czy z wypowiedzenia

przez naród woli w wyborach zo-

staną wyciągnięte konsekwencje,
bo inaczej wybory te byłyby tyl-
ko jednym aktem więcej gry sa-
nacyjnej*.

„Rzeczpospolita:*. „Akt wy-

borczy narodu może być albo

dojrzałym, ważkim pełnym donio-
słej treści czynem państwowym,

albo — może się stać burdą, wy-
ścigiem sztuczek i machinacji, a
przez to w państwowo-politycz-

nym sensie — bezpłodną i nawet
demoralizująca fikcją. Na mno-
żenie fikcji szkoda byłoby abso-

lutnie czasu: na rozhuśtanie:na-

miętności, na dłuższe paroksyz-
my szaleństwa politycznego rów-
nież absolutnie nie pozwala na-
sze trudne położenie państwowe.

Stąd prosty wniosek, że na
okres wyborczy należy wszelkie-
mi siłami zabezpieczyć te grani-
ce ładu i spokoju, w których je-
dynie wybory mogą być twór-
czym czynem politycznym. Tutaj
leży olbrzymie i odpowiedzialne,
w najwyższym stopniu odpowie-
dzialne zadanie rządu”.

„Robotnik“. P. Prezydent Rze-
czypospolitej rozwiązał wczoraj
Sejm i Senat, zarządzając jedno-
cześnie nowe wybory do Sejmu
na dzień 16 listopoda i nowe
wybory „do Senatu na dzień 23
listopada r. b. W ten sposób
przerwany został stan niepewnoś-
ci, nieznośny już dla wszystkich
i tragiczny dla Polski: przerwany
został pod dwoma wszakże wa-
runkami: 1) że w toku kampanii
wyborczej nie nastąpi żaden bez-
pośredni czy pośredni, „mały*
czy „wielki* akt zamachu stanu;
2) że. wybory będą  przeprowa-
dzone uczciwie bez używania

pieniędzy państwowych na rzecz
jakiejkolwiek listy kandydatów,
bez nacisku administracji pań-
stwowej na rzecz jakiegokolwiek-
bądź obozu społeczno-polityczne-
go. Istniałby także warunek trze-
ci, niemniej istotny a związany
ściśle z poprzedniemi: oto wynik
wyborów uczciwych musi być
miarodajny i decydujący zarówno
dla p. Prezydenta Rzeczypospoli-

tej, jak i dla p. marsz. Piłsud-
skiego wraz z jego zwolenni-
kami.

Jeśliby te trzy warunki były
spełnione—mielibyśmy, jako Po-
lacy, drogę wyjścia, ratującą pra-
wie wszystko. _ Doświadczenia
wszakże ostatnie, a w pierwszym
rzędzie słynny wywiad z p. Bogu-
sławem Miedzińskim, „wywiad**,
udzielony p. Miedzińskiemu przez
p. prezesa Rady Ministrów, nie
uprawniają ani trochę do opty-
mizmu. i

Podręczniki Szkolne
| do wszystkich Zakładów Neuko-
wych poleca w wielkim wyborze

(KSIĘGARNIA :
Wacława Mikulskiego |

Wilno, Wileńska 25, tel. 664.
Ponadto kupuje, sprzedaje oraz
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Kazimierza Rutskiego
WileAska 38.

Zamėwienia zalatwia rėwniež telefonicznie (941) z na-
tychmiastowem dostarczeniem do domu.

KUPUJE książki używane lub zamienia na nowe.
Posiada materjały piśmienne. 324-1-0r

©. Pirasy.
Samopoliczkowanie.

W związku z napadem nie-
znanych zbirów na posła, co—we-
dług doniesień prasy—zdarzyć się
miało niemal równocześnie z na-
padem na wicem. Dąbskiego,
„Słowo" wileńskie ruszyło kon-
ceptem zamieszczając karykatu-
rę, która przedstawia tablicę pa-
miątkową, z wyrytym napisem
„Tablica nieznanego posła*, po
nad tym napisem wyobrażona
twarz podwiązana. Poniżej grupa
posłów składających wieńce oraz
wyjaśniający podpis: „Wiadomość
z depesz wczorajszych: Wieczo-
rem przed gmachem Filharmonii
ktoś spoliczkował nieznanego po-
sła na Sejm*.

Czy wyobrażony na tablicy
profil jest portretem redaktora
„Słowa*,—nie wiemy. Faktem na-
tomiast jest, że redaktor tego pi-
sma jest posłem do Sejmu i że
wobec tego zamieszczanie po-
dobnych karykatur jest niczem
innem jak samopoliczkowaniem.

Charakterystyczne.
W „Robotniku* znajdujemy krót-

ką wzmiankę, która charaktery-
styczna jest dla czasów, jakie
przezywamy:

Marszałek Sejmu, tow. Ignacy Da-
szyński, wywoływany był w ciągu dnia
wczorajszego do telefonu przez jakiegoś
anonima, który występował z różnemi
pogróżkami.

Anonimowy rozmówca nazywał sie-
bie plutonowym.

Ostrzegamy zbirów sanacyjnych, że
każdą próbę wyrządzenia tow. DAS.
skiemu jakiejś krzywdv zapłacą bardzo
drogo.

Podług siebie...
„Polska Zachodnia“ usprawie-

dliwia trywialności stylu p. pre-
mjera tem, że

„te elementy, których ów „nieprzy-
zwoiły" język się tyczy, innego języka
niezrozumiałyby i na inny język nie
zasługują”.

Nie ulega wątpliwości, że to

p. p. redaktorowie sanacyjnego
pisemka przystępni są tylko dla
takich „argumentów*, jakich p.
Piłsudski użył. Inaczej nie za-
chwalaliby ich.

Gasnącej świecy.
Pod takim tytułem pisze felje-

tonista „Robotnika“.
Ostainie trzy pokolenia, zrodzone

w epoce nafly, gazu i elektryczności
prawie jej nie znają.

Swiecila naszym pradziadom i pra-
babkom i im było z nią dobrze. Była
towarzyszką ich długich gawęd w wie-
czory zimowe, dzielila ich wesela i
smutki.

Była niezbędną w każdym domu i
w każdem gospodarstwie musiały być
nożyce do obcinania jej kopcącego
knota, oraz kołpak do nakrywania i ga-
szenia dopalającej śię świecy.

Albowiem ta nieodłączna towa-
rzyszka ogniska domowego, będąca żró-
dłem blasku i jasności, stawała się
wręcz niemożliwą ku końcowi swego
płomiennego żywoia.

Nie gasła odrazu. Lecz gdy ogień
wszystko źródło jej energji strawił,$pło-
mień przygasał długo. świecąc małym,
niebieskawym płomykiem.

Naraz płomień na moment, rozpala
się... Świeca syczy, prycha, strzela

maleńkiemi iskierkami i kopci, kopei,
kopci...

Znowu przygasa... Tli się małe, le-
dwo dostrzegalne światelko... Zdaje się,

że oto już, już płomyk zgaśnie na-

zawsze.. Ale nie.. Płomyk znowu roz-
pala się i znowu syczy, pryska i rozta-
cza nieznośny fetor.

W izbie zaduch... Trzeba otworzyć
okna na ulicę i wpuścić prąd czystego
powietrza, który zgasi dopalającą się
świecę.

Kto ponosi odpowiedzial-
ność.

P. prezes Rady ministrów Pił-
sudski — w ostatnim wywiadzie
swym z dn. 27 z. m.—oświadczył,
iż „najczęściej zastanawia się"

nad dziwną aberacją” posłów na
Sejm i że „największą* jego tro-
ską jest uniemożliwienie posłom
sejmowym dalszego popełniania
dotychczasowych błędów. Troską
swoją o należyte zachowanie się
posłów posuwa p. prezes Rady
ministrów tak daleko, iż „wzdy-
cha“ nad „zupelnem zatraceniem
przyzwoitości* w świecie parla-
mentarnym, a nawet bólem przej-
mują go pewne niedokładności w
w zakresie dolnej części gerde-
roby któregoś z członków przed-
stawicielstwa narodowego.

Na to zaznacza „Gazeta War-
szawska“.

Taka troskliwość o wysoki poziom
obyczajności jest bezsprzecznie chwa-
lebna, przerost jednak poczucia własnej
odpowiedzialności nie powinienby w tym
wypadku mieć miejsca. Ostatecznie,
nie p. prezes Rady ministrów Piłsudski
powoływał posłów sejmowych na ich
stanowiska i nie do niego może mieć
ktokolwiek pretensję z powodu tych
albo owych niedostatków w ich wycho-
waniu.

Jest natomiast ogremna dziedzina
spraw w Państwie, za którą p. premjer
Piłsudski po osi odpowiedzialność pel-
ną i bezpośrednią, a do dziedziny tej

należy, między innemi. całokształt
spraw, dotyczących militarnej obrony
Rzplitej Ministrem spraw wojskowych
jest p. Piłsudski od lat czterech zgórą
bez przerwy, jednocześnie zachowując
stanowisko generalnego inspektora sił
zbrojnych.

tan rzeczy w wojsku z natury
swej wymyka się z pod szczegółowej
kontroli opinji publicznej. Od czasu
do czasu wszakże zdarzają się fakty,
widocznie dla wszystkich, które przez
społeczeństwo polskie nie mogą być
przyjęte obojętnie i przechodzić bez
wrażenia.

Takim faktem jest bolesne niepo-
wodzenie polskiego lotnictwa wojsko-
wego w raidzie Małej Ententy, w któ-
rym zajęliśmy miejsce ostatnie.

Troską również w innej dziedzinie
zagadnień — przejmuje opinję publicz-
ną stanowczo niedostateczna umie-
jętność i sprawnosć wojskowych władz
śledczych, czego świadectwem zupełna
bezowocność ich wysiłków dla wyja-
śnienia takich spraw, jak zaginięcie gen.
Włodzimierza Zagórskiego albo zbójecki
napad na b. ministra skarbu Zdzie-
chowskiego. Z tem większą uwagą śle-
dzi obecnie społeczeństwo usiłowania
tychże władz, gdy przystąpiły do po-
szukiwań sprawców  zbrodniczej na-
paści na vice-marszałka Sejmu, posła
Dąbskiego.

Cokolwiek zaś możnaby mówić o
niejasności sformułowań Konstytucji
17 marca, nie jest zgoła dwuznaczny
co do swej treści jej przepis następu-
jący: „Rada ministrów ponosi solidar-
ną odpowiedzialność konstytucyjną i
parlamentarną za ogólny kierunek dzia-
łalności rządu. Pozatem ponoszą ją mi-
nistrowie odzielnie, każdy w swoim za-
kresie, za działalność w urzędzie, a to
zarówno za zgodność tej działalności
z Konstytucją i innemi ustawami Pań-
stwa, za działanie podległych im orga-
nów, jak i za kierunek swej polityki".

Tutaj przeto odpowiedzialność p.
ministra spraw wojskowych, jeśli cho-
dzi © „działanie podległych mu orga-
nów*, jest wyrażna i bezpośrednia.

Szczegóły napadu na p. Dąbskiego.
Były planowane i inne napady.

„ABC” donosi:
Napad zbirów na wicemar-

szałka pos. Jana Dąbskiego po-
przedzony był faktami, rzucają-
cemi na całą sprawę nowe i jesz-
cze potworniejsze światło.

Możemy stwierdzić, że napad
na pos. Dąbskiego był jednym z
planowanego cyklu napadów na
posłów, które z różnych, wiado-
mych tylko sprawcom, przyczyn,
spaliły na panewce.

Wczoraj o g. 12 min. 20 je-
den z współpracowników naszego
pisma otrzymał telefon następu-
jaącej treści:
— Hallol Przed chwilą do

skrzynki redakcyjnej został wrzu-
cony bardzo pilny list w ważnej
sprawie. Proszę zwrócić na niego
uwagę.

Istotnie w skrzynce znaležliš-
my list, adresowany na nazwisko
jednego ze współpracowników
redakcji „ABC”, zawierający po-
niższą treść, wydrukowaną maszy-
nowem pismem na paseczku pa-
pieru:

„Planowane są napady na po-
słów Rybarskiego, Wierczaka, Sta-
niszkisa, Bariickiego itd. Wczoraj
oficerowie szii za posłem Wiercza-
kiem do Filharmonii.

Znajomy”.
W związku z tem zastanawia-

jąco wygląda wiadomość, którą
podała agencja „Iskra”. Wiado-
mość ta brzmi:

Agencja „Iskra* donosi: Dowiaduje-
my się, że w dniu 28-ym r. b. około
lodz. IC-ej wieczorem pod Filharmonją
arszawską, przechodzącego tamtędy

jednego z posłów na sejm znieważył
czynnie inny przechodzień, podając przy
tem Jako motywy - powody polityczne,

Policja,
zbierającego
stwierdzić nazwisk, ani znieważonego
posła, ani napastnika i poszukuje obu.

Skąd „iskra wie, że był to
„poseł”, choć nie stwierdzono
nazwisk ani rzekomo pobitego,
ani napastników?

Proste. Zawiadomiono ją z
góry © tem, co było w planie,
a co nie doszło do skutku, a
agencja podała to jako akt
dokonany.

„ Niesłychana wiadomość o ban-
dyckim napadzie osobników w
mundurach wojskowych na wice-
marszałka Dąbskiego, rodana w
piątek wiecząrem w dodatku nad-
zwyczajnym „ABC”, zelektryzo-
wała całe miasto. Bezpośrednio
po otrzymaniu telefonicznego do-
niesienia, przedstawiciele naszej

która nadbiegła na widok
się tłumu nie zdołała

redakcji złożyli wizytę P. Dąb-
skiemu.

Auto redakcyjne zatrzymuje
się przed domzm Nr. 7 przy ul.
Dziennikarskiej, należącym do p.
Dąbskiego. Jest godzina 8-ma

wieczór. Osiedle Dziennikarskie
na Żoliborzu o tej porze dnia

jest ciche i wyludnione. Więk-

szość jego mieszkańców bądź od-
poczywa w zaciszu domowem po
trudach dnia całego, bądź też

pracuje jeszcze w redakcjach, by
wrócić do siebie gdzieś koło

północy.

Dzwonimy.
— Kto tam? — rozlega się

pytanie z poza zamkniętych
drźwi,

Nr. 201

— Przyjechaliśmy z redakcji
„ABC”, czy możemyzwidzieć się
z panem posłem?

Chwila milczenia, zdajemy so-
bie w tym momencie sprawę, ja-
kie wzburzenie panować musi w
tym spokojnym domu, który tak
brutalnie przed chwilą zniewa-
żono.

Uchyla się małe okienko, przez
które ostrożnie wygląda głowa
kobieca, jak się później dowia-
dujemy, jestto gospodyni p. Dąb-
skiego, p. Zofja Ferenczówna.
— Czy panowie napewno z

redakcji? — pyta podejrzliwie p.
Ferenczówna.
— Ależ tak — odpowiada —

oto nasze bilety, prosimy oddać
je panu marszałkowi, który zna
nasze nazwiska.

To widocznie przekonało p. Fe-
renczównę, a być może, fakt, że
jesteśmy w cywilnych ubraniach,
dość, że po chwili byliśmy już w
hallu.
— Tatuś prosi,—oznajmia nam

mała Bożenka, córeczka p. Dąb-
skiego, której, jak to później zo-
baczymy również nie oszczędzili
napastnicy.

Wchodzimy na pierwsze piętro,
gdzie w swoim gabinecie ocze-
kuje nas p. Dąbski.

—Przepraszam panów, że nie
wstaję na ich powitanie, — były
pierwsze słowa, które wyrzekł do
nas p. Dąbski, — ale bardzo źle
śię czuję i doprawdy brak mi sił...
— Wyszedłem z domu przed

siódmą wieczór, na krótką prze-
chadzkę przed kolacją. Chodzić
mogę bardzo niewiele i bardzo
wolno, gdyż poważna choroba
serca i ból reumatyczny w lewej
nodze utrudnia mi niezmiernie
wszelki ruch. Poszedłem więc
wolno w stronę Wisły i wtedy
już zauważyłem kilku wojsko-
wych, którzy w pewnej odległo-
ści szli za mną. Mniej więcej
kwadrans po siódmej wracałem
do domu i znalazłem się już w
moim małym ogródku przed wil-
lą, gdy czterech ludzi w mundu-
rach wojskowych szybko podeszło
do furtki wejściowej i jeden z
nich, żołnierz o trzech naszyw-
kach, a więc plutonowy, zapytał
mnie:
— Czy pan Dąbski?
— Tak, odpowiedziałem, cze-

go panowie sobie życzą?
— Mamy panu coś do powie-

dzenia—padła odpowiedź.
Ani na chwilę nie podej-

rzewając podstępu, odpowiedzia-
łem—to proszę panów do miesz-
kania.
— Nie, tutaj pomówimy —

napastliwie odpowiedział pluto-
nowy takim tonem, ie już nie

wątpliwości, co
panów

miałem żadnej
do charakteru „interesu“
wojskowych.
— W tym momencie gospo-

dyni moja otworzyła drzwi. Wi-
dząc to dwaj najbliżsi napastnicy,
porwali mnie za rękę, usiłując
odciągnąć od domu. Gospodyni
moja, orjentując się momental-
nie w sytuacji, schwyciła mnie
za rękę, usiłując wciągnąć mnie
do domu. Napastnicy, widząc,
że plan ich się nie udaje, po-
stanowili jednak widać wywią-
zać się ze swojej misji i za-
częli bić mnie pięściami po głowie.
Muszę tu z całą lojalnością pod-
kreślić, niezwykłe oddanie i od-
wagę p. Ferenczówny, która za-
słoniła mnie drugą ręką, odbiera-
jąc dużą część*uderzeń, przezna-
czonych dla mnie. Szamotanie
się trwało dłuższą chwilę, po-
czem udało mi się wyrwać z rąk
napastników i wpaść do domu.
Zatrzaśnięte momentalnie drzwi,
oddzieliły mnie od bandytów,
którzy chwilkę postali przed do-
mem, jakby naradzając się, co
robić dalej, ale gdy nadbiegło
parę osób z sąsiedztwa, szybko
oddalili się w kierunku miasta.

Mała Bożenka Dąbska, dzie-
więcioletnia rezolutna panienka,
tak opowiada o napadzie na swe-
go ojca. - .
— Jak tatuś zadzwonił, wy-

szłam przed dom i widziałam
tych „oficerów", jak zaczęli bić
tatusia. Widząc, że jest dużo ofi-
cerów, chciałam pobiedz po po-
moc do stróża. W furtce zatrzy-
mał mnie, czekający tam oficer
i szarpnął tak mocno za sukien-
kę, że aż ją rozdarł,—dodaje wy-
straszone jeszcze dziecko, z tru-
dem panując nad swemi drżące-
mi usteczkami, które same skła-
dają się do płaczu.
— Stój, gdzie idzieszl—krzyk-

nął na mnie ten „oficer“ i trzy-
mal mocno, a oni caly czas oili
tatusia...

Ze zgrozą słuchemy tej spo-
wiedzi dziecka, które zbir przy-
trzymywał w czasie, gdy jego kom-
pani bili bezbronnego jej ojca.

Jakie wspomnienie z naszych
czasów uniesie to dziecko? Czy
zdoła cokolwiek zatrzeć je w
przyszłości i czy do końca życia
nie będzie ją nękała zmora wi-
doku wojskowych, bijących jei
ojca? Takie pytania mimowoli
cisną się do głowy każdego, nie
wyzutego z czci i wiary człowie-
ka, wątpimy jednak, czy u „bo-
haterów* napadu wywołać mo-
gą coś innego, niź ironiczny
uśmiech.
 

aa

 

OD ADMINISTRACJI |
czas odnowić prenumeratą |

miesiąc WRZESIEŃ. |

 

 

 



 

 
„ wiadujemy,

Nr.201

Prawda o zburzeniu
W Nr. 178 naszego pisma z

dnia 5 sierpnia została zamiesz-

czona wzmianka, iż3.mieszkaniec

wsi Kaszety gm. Marcinkańce

Klemens Kaszeta na własnym

gruncie i własnym kosztem u-

fundował krzyż cementowy. Ato-

li wójt tej gminy W. Kulesza ka-

zał krzyż zburzyć gdy zaś nakazu

jego nie usłuchano, sam krzyż
rozbił w kawałki.

Wzmianka ta znać dotknęła

wójta gdyż przysłał on do re-

dakcji naszego pisma następują-

ce sprostowanie:
Wobec ukazania się artykułu o bez-

prawiu wójta gminy Marcinkańce, które

polegało na tem, iż zabronił mieszkań-

cowi wsi Kaszety wznoszenia krzyża,

twierdzę, iż autor wspomnianego arty-

kułu, przypuszczam zamiejscowy, źle

został poinformowany 0 dokonanym
fakcie. Że w Polsce wolno wznosić
krzyże, o tem wie chyba każde naj-

mniejsze dziecko, że w Kaszetach wzno-
szony miał być pomnik, o tem chyba
autor artykułu nie wie. Rzecz miała się

następująco: Mieszkaniec wsi Kaszety

zaczął wznosić na gruntach gromady

Kaszety pomnik cementowy, ku czci

jednej historycznej osoby. Wobec tego,

iż na wznoszenie pomników  koniecz-

nem jest uzyskanie zezwolenia u od-

nośnych władz, zmuszony byłem budo-

wę wstrzymać, pouczając jednocześnie

budowniczego, iż winien on zwrócić się

do Starostwa o zezwolenie. Nieprawdą

| iż kazałem krzyż rozbić w kawałki
lub groziłem, że uczynię to sam na ra

chunek fundatora, a prawdą jest, iż mó-

wiłem, że jeżeli pomimo tego pomnik

zostanie wzniesiony, wówczas możli-

wością będzie wydanie zarządzenia

przez władze zburzenia takowego. Wój-

ta usłuchano i pomnika nada! nie

wznoszą. Ciekawem wydaje się fakt po-

dawania przez autora słowa „krzyž“,

skoro wznosi się pomnik betonowy.

Pouczony przezemnie fundator złożył
podanie do Starostwa o zezwolenie na
wzniesienie pomnika i oczekuje odpo-
wiedzi. Zsainteresowanym w powyższej

sprawie jest fundator, a nie „wszyscy
z zainteresowanieni oczekujący wyniku
tej sprawy, ponieważ w budowie żadne-

go udziału nie biorą.
Po otrzymaniu tego sprostowa-

nia redakcja natychmiast wszczę-

ła dochodzenie celem wyświetle-

nia całej sprawy. Za pośrednic-

twem Kurji Metropolitalnej zo-

stali przesłuchani na miejscu fun-
dator krzyża i szereg świadków,
którzy zeznali co następuje:

krzyża w Kaszetach.
Sam fundator stwierdził, iż

cementowy krzyż wzniósł na włas-
nym gruncie nie ku czci jakiejś
historycznej osoby, lecz ku czci
wiary Rz.-Katolickiej. O tem, że
na wzniesienie krzyża potrzebne
jest specjalne zezwolenie staro-
sty, zupełnie nie wiedział, wie-
dział natomiast, że wójt na ze-
braniu sołtysów stanowczo oświad
czył im, że bez jego pozwolenia
nie wolno nikomu stawiać krzyżw.
Kaszecie, postawiony krzyż kazał
rozbić, grożąc, że w przeciwnym
wypadku rozsadzi dynamitem a
koszta włoży na fundatora. Wszy-
stko to wójt wypowiedział w bar-
dzo grubjański i arogancki spo-
sób. Nieprawdę jest, jak pisze
wójt, że w sprawie zainteresowa-
ny jest tylko fundator: rozwiąza-
nia sprawy oczekują z zaintere-
sowaniem nietylko parafja Mar-
ćińkańska, lecz i okoliczne.

Swiadek, b. soltys gromady
Kaszety, zeznał to samo, co i
fundator, dodając, że wójt stra-
szył wszystkich sołtysów więzie-
niem, jeżeli pozwolą stawić ko-
muś krzyże i że groził rozsadzać
te krzyże dynamitem. Oburzenie
z powodu sprawy zburzenia krzy-
ża jest ogromne i nietylko Ka-
szety, lecz i wsie okoliczne z na-
prężeniem oczekują jej zakoń-
czenia.

Drugi świadek potwierdził ze-
znania b. sołtysa.

Trzeci świadek również powie-
dział to samo, a oprócz tego do-
dał, iż niedawno zwróciła się do
niego pewna kobieta z prośbą
postawienia jej krzyża na cmen-
tarzu. Świadek jednak odmówił
prośbie z tego powodu, iż sołtys
oświadczył mu, że bez specjalne-
go pozwolenia wójta nawet na
cmentarzu nie wolno stawiać
krzyżów.

Wszyscy świadkowie oświad-
czają, że zeznania swoje mogą
stwierdzić przysięgą. Zeznania te
z ich podpisami, znajdują się o-
becnie w Kurji Metropolitalnej.

Czekamy, co teraz powie wójt
Kulesza. (w)
 

 

| (alej PISKI,
samolikwidacja man-

kietników?
(Kap.). Kowalski, rozzuchwalo-

ny wyrokiem sądu, a jednocześ-

nie rozgoryczony  niepowodze-
niami ostatnich miesięcy, a

zwłaszcza, że Konsulat" Amery-

kański nie udzielił mu wizy wjaz-
dowej, ogłasza „list pasterski" za

listem najwidoczniej w przyśpie-

szonem tempie; więc najpierw o

zniesieniu stanu duchownego—

został tedy zniesiony stan du-

chowny, bo Chrystus Pan, według
wywodów Kowalskiego, „odejmu-

je już duchownym, nie wyłącza-

jąc i kapłanów  marjawickich,

władzę nauczania i moc sprawo-

wania Sakramentów św. ...* —ale
jednocześnie nie przeszkadza to
Kowalskiemu podpisywać się:

„Michał, arcybiskup marjawitów*.
l nie dość — w przewrotności

swojej Kowalski ogłasza drugi
list—o kapłaństwie powszechnem,

do którego będą należeć wszyscy
„zapisani do osobnej książki, któ-

ra będzie nosić tytuł: Księgi Kró-

lestwa Bożego na zierni—a Księga

kapłańska”.
Widzimy tedy, że najwidocz-

niej Kowalski zmierza szybkim
krokiem do samolikwidacji swo-
jej sekty—niema stanu duchow-

nego, niema sakramentów, więc

cóż pozostanie?—niech wszyscy
będą kapłanami! Niezadługo ogło-
si, że są wszyscy arcybiskupami!

Już czas najwyższy, żeby sądy
przyśpieszyły sprawę Kowalskiego
i ukróciły jego zuchwalstwo, a
władze nasze powinny jaknaj-
śpieszniej unieszkodliwić poczy-
nania Kowalskiego, które już
zbeszczeszczają wszelką religję.

Chrzest dla karjery.

(Kap.). Pod takim tytułem po-
daje następującą notatkę żargo-
nowy Hajnt z dnia 18-go sierp-
nia r. b.:

„W dniach ostatnich przyjęła
chrzest większa liczba aplikantów
adwokackich, by módz objąć po-
sady państwowe w charakterze
radców prawnych. Jak się /do-

wszyscy ochrzczeni
otrzymali przyrzeczone stanowi-
ska“. ,

irobte Wiadėmašti
Demonstracje antynie-

mieckie.
ŁÓDŹ. (Pat.). Wczoraj w go-

dzinach popołudniowych grupa
wyrostków dotarła niepostrzeże-
nie pod gmachy, w których miesz-
czą się redakcje dzienników nie-
mieckich w Łodzi—„Freie Presse*
i „Lodzer Volkszeitung*, gdzie
wybito szyby. Inna grupa demon-
strantów zebrała się przed do-
mem przy ul. Kościuszki, gdzie
mieści się konsulat niemiecki. W
domu tym wybito kilka szyb w
prywatnych mieszkaniach. Przy-
była w obu wypadkach policja
zajścia zlikwidowała natychmiast,
nie dopuszczając do przeniesie-
nia się ich na inny teren. Sledz-
two zostało wdrożone,

 

Katastrofy kolejowe.
SAINT-LOUIS. (Pat.). Wczoraj

wieczorem wydarzył się na linji
St. Louis-San Francisco katastro-
fa kolejowa, której ofiarą padło
11 zabitych i 30 rannych osób.
Przeprowadzone śledztwo ustali-
ło, że przyczyną katastiofy była
wielka ilość giazów, nagromadzo-
nych na torze w sposób, dowo-
dzący, że było tu dziełem sabo-
tażystów. ;

PARYŻ. (Pat.). Wczoraj o go-
dzinie 17 min. 10 pociąg, który
opuścił stację Rennes o godzinie
12 min. 45, udając się do Paryża,
zderzył się z lokomotywą na sta-
cji Chartres. Dwie osoby zostały
zabite, kilka rannych.

Katastrofa kolejowa.
LONDYN. (Pat.) 1 września

rano przywieziono do jednego
z tutejszych szpitali 20 osób, któ-
re odniosły rany w czasie kata-
strofy kolejowej, jakiej uległw
nocy express, przybywający z
Glasgowa. który na dworcu lon-
dyńskim Easton wpadł na zasta-
wę. Maszynista i palacz zostali
zasypani węglem, który z powodu
zderzenia wypadł z tenderu.

Z Litvy.
200 świadków w Sprawie
zamachu na pułk. Rustejkę.

Wszyscy oskarżeni badani w
sprawie zamachu na pułk. Ru-
stejkę zostali
Sprawę ich rozważy Sąd Wojenny
nie później niż w listopadzie. Ja-
ko świadkowie figurują w spra-
wie około 200 osób.
W związku z zamachem na

pułk. Rustejkę odbyło się w tych
dniach posiedzenie  prezydjum
komitetu partji narodowców. Po-
stanowiono pozwać prof. Wolde-
marasa przed sąd partyjny i prze-
kazać centralnej radzie stronni-
ctwa rozważanie kwestji, jakie
powstały w związku z zamachem.
Rada stronnictwa ma ustalić dzień
sądu nad prof. Woldemarasem.

W Litwie amnestji nie
będzie. ;

Jak się dowiaduje „Dzień Ko-
wienski“, amnestji w związku z
rocznicą ks. Witolda nie będzie.
Prezydent państwa uwzględni je-
dynie niektóre podania przestęp-
ców politycznych i kryminalnych
o ułaskawienie. Nadto minister
obrony krajowej ma darować ka-
ry niektórym osobom, wydaionym
w drodze administracyjnej do
Worń Inb innych miast.
ES DRRKTATP ASK

POLSKIE RADJO WILNO.
Program

Wtorek, dnia 2 września 1930 r.
11,00. Trasm. ze Lwowa uroczystej

akademji z okazji otwarcia Jubileuszo-
wych Targów Wschodnich (przemówie-
nie min. Przemysłu i Handlu inż. Kwiat-
kowskiego.

11,58. Sygnał czasu.
12,05. Gramofon.
13,00. Komunikat meteorologiczny.
17,20. Kom. Związku Młodzieży Rze-

mieślniczej.
17,35. Z Warsz. Odczyt i koncert.
19,00. Audycja literacka: „Odwilž“

zradfonon. nowela J. Kaden - Ban-
drowski,

19,35. Opera z płyt gramofon. (Aida)
1! komunikaty,

już przesłuchani. .

   

 

  

Sprawy miejskie.
— Akcja przedwyborcza.

Wczoraj powrócił z urlopu wy-
poczynkowego prezydent miasta
mec. Folejewski i objął urzędo-
wanie. Natychmiast po objęciu
urzędowania prezydent miasta
przystąpił do prac, związanych z
wyborami do sejmu i senatu. Zo-
stało postanowione, iż 4 b. m.
będzie zwołany konwent senjo-
rów, na którym zostaną ustaleni
kandydaci na przedstawicieli oraz
ich zastępców wszystkich 58 ob-
wodów wyborczych. Do każdego
komitetu obwodowego zostanie
wybranych po 3 przedstawicieli i
po 3 zastępców, pozatem z ob-
wodów zostanie wybranych po 2
przedstawicieli i po 2 kandyda-
tów do okręgowej komisji wy-
borczej.

11 b. m. odbędzie się posie-
dzenie Rady miejskiej, które zo-
stanie poświęcone sprawom spo-
rządzania list wyborców. (w)

Sprawy administracyjne.
— Powrót z urlopu. Wczo-

raj kierownik wydziału śledczego
podkom. Wasilewski przerwał
swój urlop wypoczynkowy iprzy-
stąpił do wykonywania obowiąz-
ków. (w)
— Referat wyborczy. W związ-

ku z orędziem Pana Prezydenta
Rzeczypospolitej z dnia 29 sierp-
nia r. b. o wyborach do Sejmu i
Senatu pan wojewoda wileński
powołał do życia osobny referat
wyborczy w urzędzie wojewódz-
kim, w którym skupione będą
wszelkie czynności  administra-
cyjne związane z techniką wybo-
rów na terenie woj. wileńskiego.
Kierownikiem referatu został mia-
nowany referendarz Antoni-Dwo-
rzecki-Bohdanowicz. Telefon refe-
ratu 17-55.

Handei i przemysł.
— Wileński Urząd Probier-

czy podaje do wiadomości zło-
tników i handlujących, dokony-
wających naprawy wyrobów z me-
tali szlachetnych, a znajdujących
się na terenie Okręgu Wileń-
skiego Urzędu Probierczego, jak
w Wilnie w województwie Wi-
leńskiem i Nowogródzkiem, iż
obowiązani są do prowadzenia
księgi handlowej przychodu i
zwrotu tychże wyrobów, oraz
winni zaopatrzyć się w Urzędzie
Probierczym w Wilnie w powyż-
szą księgę handlową przychodu
i zwrotu wyrobów z metali szla-
chetnych oddanych do naprawy,
w terminie 30 dniowym od dnia
wejścia w życie powołanego roz-
porządzenia i dokonać wpisu po-
siadanyen tychże wyrobów w ter-
minie do 6 tygodni od dnia upły-
wu terminu do obowiązkowego
nabycia księgi. Wartość księgi
2 zł. 50 groszy.

Nieprowadzenie powyższej księ-
gi handlowej lub nieprawidlo-
we jej prowadzenie podlega
karze.
— Z lzby Przemysłowo-

Handlowej w Wilnie. okazji
1:ej Ogólno-Krajowej Wystawy
Jajczarskiej — Chłodnie i składy
portowe w Gdyni projektują urzą-
dzenie wycieczki eksporterów jaj
do Gdyni w celu spopularyzowa-
nia tamt. chłodni wśród jaknaj-
szerszych mas zainteresowanych
eksporterów w Polsce.

Projekt Zarządu Chłodni jest
godny poparcia i da się szczegól-
nie łatwo zrealizować, jako część
programu ogólno-polskiego zjazdu
eksporterów jaj między 10 — 15
września rb. we Lwowie. —*

Zainteresowani eksporterzy
mogą zasięgnąć bliższych infor-
macyj w lokalu Izby (ul. Trocka 3).

Sprawy podatkowe.
— Doniosły memorjał w

sprawie podatkowej. Izba prze-
mysłowo-handlowa w Warszawie
jako Izba urzędująca w imieniu
Związku Izb Przem.-Handlowych
złożyła na ręce ministra skarbu
obszerny memorjał w sprawach
podatkowych.

1) pozostawienie  nieściągal-
nych lub wątpliwych należności
do zlikwidowania własnemu uzna-
niu płatnika i odstąpienia od rozgo-
ryczonych wymogów udowodniania
tego rodzaju potrąceń specjalne-
mi dokumentami, 2) zezwolenie
na potrącenie od dochodu podle-
gającego opodatkowaniu podatku
dochodowego opłacanego przez
przedsiębiorstwa od podatków ich
pracowników i składek wnoszo-
nych za pracowników z tytułu
świadczeń specjalnych, 3) przyj*
mowanie ksiąg handlowych za

Oszczępza TE
PODRĘCZNIKI SZKOLNE

W JEDNEM ŹRÓDLE!

KSIĘGARNIA JÓZEFA ZAWADZKIEGO
WILNO, UL. ZAMKOWA 22, TEL. 6-60

zaopatrzoną jest w książki szkolne do wszystkich
zakładów naukowych. Dla wygody publiczności prowadzi
się także dział podręczników używanych iuskutecznia
się zamianę tychże na nowe na warunkach dogodnych.

b Dostawa do domu na zlecenie telefoniczne za pobraniem.

  

  

  
   
   

 

KTO
NABYWA

podstawę wymiaru podatku dlą
osób prawnych, niezależnie od
złożenia w terminie zeznania czy
też niezłożenia, 4) uznanie po
stronie władzy obowiązku zawia-
damiania płatnika, które z jego
wyjaśnień uzńano za niedosta-
teczne.
W sprawie podatku obrotowe-

go: 1) rozszerzenie zastosowania
1 proc. stawki w całym szeregu
wypadków sprzedaży, 2) uzgod-
nienie pojęcia sprzedaży hurtowej
z ustawą, 3) opodatkowanie tran-
zakcji kupna na rachunek komi-
tenta od prowizji, 4) w sprawie
opodatkowania pośredników han-
dlowych, 5) wyłączenie z obrotu
podlegającego opodatkowaniu od-
setek prolongacyjnych, 6) zwol-
nienie przedsiębiorstw eksporto-
wych od obowiązku wykupywania
świadectw przemysłowych i zwol-
nienie od tegoż obowiązku ekspe-
dytorów kolejowych zatrudnio-
nych bez clenia towarów.

Poczta i telegraf.
— Dukszty - Pijarskie, W

agencji pocztowej
skie, pow. wilejski z dniem 1.VIII
zaprowadzono służbę telegraficz-
ną i telefoniczną.

Sprawy sanitarne.
— Lustracja rynków. Władze

sanitarne postanowiły w tych
dniach na rynkach wileńskich
przeprowadzić lustracje sanitarne.

(w)
Z życia stowarzyszeń.

— T-wo mandoiinistów „Ka-
skada“ powiadamia członków
T-wa, że w dniu 2 września r. b.
o godz. 19 rozpoczyna pierwszą
po wakacjach letnich próbę or-
kiestralną w lokalu „Klubu Mło-
dych* przy ulicy | Orzeszko-
wej Nr. 11. k

Jednocześnie T-wo przyjmuje
zapisy nowych członków z udzie-
leniem bezpłatnej nauki gry na
mandolinach i gitarach.

Sprawy szkolne.
Kursy Koedukacyjne z

programem gimnazjum państwo-
wych im. „Komisji 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.
— Liceum Handlowe i Li-

ceum Ogólnokształcące (z kl.
wstępną) im. Filomatów w Wil-
nie (z prawami szkół państwo-
wych) przyjmują zapisy codzien-
nie od godz. 10—12-ej (Żeligow-
skiego 1-—2). Egzamina wstępne
rozpoczną się dn. 2 września. Dla
życzących od kl. IV gimnazjalny
kurs łaciny i matematyki, oraz
nauka pisania na maszynie. Kan-
dydatki do Liceum Handlowego
winny wykazać się świadectwem
ukończenia 6 klas szkoły šred-
niej.

Kronika policyjna.
Zasypanie robotników.

Wczoraj podczas robót kanaliza-
cyjnych na ul. Archanielskiej wsku-
tek wadliwego zabezpieczenia wy-
kopanych rowów, brzegi ich ob-
sunęły się i zasypały: znajdują-
cych się tam robotników: Broni-
sława Dziśnieńskiego (Obozowa 9)
i Antoniego Szafranowicza (Le-
wo Zołnierski 7). Natychmiast za-
rządzono akcję ratunkową, Dziš-
nieńskiego jednak wydobyto ze-
mdlonego i odwieziono dorożką
do domu. Szafranowicz wyszedł
z wypadku bez szwanku. (w)

Teatr, muzyka i sztuka.
-—— Teatr Miejski w „Lutni*.

Dziś ukaże się poraz pierwszy pełna
humoru i życia komedja francuska
Verneii'la „M ja panna mama".

Występy Krukowskiego. W
piątek i sobotę odbędą się w Lutni
dwa występy znakomitego humorysty
Kazimierza Krukowskiego w otoczeniu
zespołu „Rewji warszawskie".

— Przedstawienie popularne. W
niedzielę po południu o godz. 4 i pół
odbędzie się przedstawienie dla naj-
szerszych warstw publiczności po ce-
nach naniższych od 30 gr. Wystawione
zostaną dwie komedje polskie: „Mar-
cowy kawaler" Blizińskiego i „Majster
i czeladnik* Korzeniowskiego.

DATAAAKO LLT

OFIARY
złożone w Administracji „Dziennika

Wileńskiego".

P. Konstanty Zajkowski złożył 10 zł.
dla biednych do uznania Redakcji za-
miast kwiatów na trumnę Ś. p. Jana
Jabłońskiego.

Dukszty-Pijar-

Z sali sądowej.
Oszust w roli dostawcy.
W początkach 1927 r. do wła-

šciciela domu handlowego Grze-
gorza Szkolnickiego zgłosił się
niejaki Abram Judkowski, a przed
stawiwszy się jako dostawca wie
lu kooperatyw wojskowych, prosił
ožwydanie mu artykułów spożyw-
czych na potrzeby obsługiwanych
instytucyj na kredyt, pokrywając
należność za towar wekslami,
wystawione przez zarządy koope-
ratyw z pieczątkami.

Szkolnicki, nie podejrzewając
podstępu, zgodził się na propo-
zycję Judkowskiego i wydał mu
cukier i mąkę wartości 18000 zł.

Otrzymane na tę sumę weksle,
Szkolnicki zdyskontował w jed-
nym z banków wileńskich.

Kiedy nadszedł termin płatno-
ści po weksle nikt się nie zgłosił,
a wobec tego przesłane one zo-
stały do notarjusza celem spo-
rządzenia protestów.

Dopiero teraz okazało się, iż
weksle są sfałszowane, bowiem
podpisy rzekomych wystawców
są położone ręką Judkowskiego,
a pieczątki też nie są autentyczne.

Sprawą zajął się wydział śled-
czy P. P., iż w czasie dochodze-
nia ujawnił w mieszkaniu Jud-
kowskiego wiele pieczątek, któ-
remi ten posługiwał się przy spo-
rządzaniu weksli.

Pomysłowego oszusta posta-
wiono w stan oskarżenia z art.
444, 448 i 591 k. k. i ostatnio
znalazł się on na ławie oskarżo-
nych przed Ill wydziałem karnym
sądu okręgowego.

Przeprowadzony przewód są-
dowy potwierdził zarzuty posta-
wione podsądnemu przez urząd
prokuratorski, a wobec tego sąd,
uznając Judkowskiego za winne-
go, stosując do niego okolicz-
ności łagodzące wymierzył mu
stosunkowo łagodną karę, bo-
wiem skazał na osadzenie w wię-
zieniu przez jeden rok.

Wyrok na przemytników.
W 1927 r. 21 Baon KOP na

pograniczu polsko-litewskiem ujął
bandę przemytników na czele z
Chaimem Jaczyńskim, Marją Jan-
kowską i Tompsikiem. Banda ta
przemycała z Litwy do Polski sa-
charynę, tytoń, sól, z Polski zaś
manufakturę. Przy aresztowaniu
bandy Jankowska ponadto usiło-'
wała przekupić sierżanta KOP
Swidrowskiego.

Wczoraj banda stanęła przed
Sądem Okręgowym w Wilnie. Po
rozpoznaniu sprawy, sąd skazał
Chaima Jaczyńskiego, Marję Jan-
kowską i Tompsika na trzy mie-
siące więzienia każdego. Reszta
bandy w liczbie czterech osób
została uniewinniona. (w)

Sport.
Piłka nożna.

Nareszcie mamy już mistrzal
Na ostatniem zebraniu areopag.
Wil. Okr. Zw. P. N. zatwierdził
wszystkie mecze, przyznając mi-
strzostwo drużynie Ogniska, któ-
ra w ubiegłą niedzielę grała już
mecz o wejście do Ligi z druży-
ną Brześcia (82 pułk piech.).

Zacznę od końca. Mecz z wy-
nikiem 2 : O dla Ogniska z dru-
żyną, która była i lepszą i szyb-
szą i nawet stojącą wyżej tech-
nicznie był jednem szczęściem.
Nie wiem czemu opanował gra-
czy wojskowych jakiś niewypo-
wiedziany pech, prześladującyich
przed każdą sytuacją możliwą do
wykorzystania.. Takie obrazki jak
nieumiejętność strzelania do pu-
stej bramki były zjawiskiem wprost
kompromitującem drużynę, która
ubiega się o zaszczytny tytuł wej-
ścia do Ligi. Nie mogę zrozumieć
jak taka drużyna potrafiła zdobyć
mistrzostwo swego okręgu—czyž-
by byli jeszcze słabsi! To, że
Ognisko wygrało ten mecz wyni-
kiem 2 : O to jeszczenic nie mó-
wi ani o graczach Ogniska, ani o
graczach 82 p. p. Jednem sło-
wem trzeba było być na meczu
by módz przyjrzeć się dokladnie
tej grze, którą jednak nazwać grą
nie mogę.

Sędziował p. Lubertowicz z
Białegostoku zbyt subtelnie.

Tenis.
W mistrzostwach drużynowych

„Wilja” spotkała się z „Laudą”,
wygrywając spotkanie 7:1. A.Z.S.
zaś wygrał mecz z Ogniskiem
również w stosunku 7:0.

Z ciekawszych spotkań noto-
waliśmy: Grabowiecki J. (A.Z.S.)
Ziernowicz lg. 6:1. 6:1; Jankowski
R. (A. Z. S.), Zienowicz Ig. —
6:0, 6:2; Grabowiecki, Zienowicz
6:3, 7:5; Jankowski R. (A. Z. S.,
Zienowicz K. — 6:3, 7:5. W grze
podwójnej Grabowiecki, Jankow-
ski — Szafranko, Zienowicz 6:0,
6:1. Grę pojedyńczą pań wygry-
wa Giedziukiewiczówna A. Z. S.
nad Daukszanką (Ognisko) 6:0,
6:2. W grze mieszanej para Sie-
dzikiewiczówna, Grabowiecki zwy-
cięża parę Szafranko Daukszanka
w stosunku 6:1 — 6:4.

Podkreślić należy dobrą grę
Grabowieckiego z A. Z. $., który
jest obecnie najlepszym graczem
Wilna, z drugiej zaś strony o
graczach Ogniska powiedzieć na-
leży, że mają oni b. dużo dob-
rych chęci, ale dzisiaj brak im
jeszcze całkiem techniki i rutyny
meczowej.  

w Kraju.
Huraganowa burza nad
pow. wołożyńskim.

Przed kilku dniami nad tere-
nem gminy Traby, pow. wołożyń-
skiego, przeciągnęła burza połą-
czona z piorunami i gradobiciem.
W cżasie ulewnego deszczu padał
gęsty grad, wielkości orzecha wło-
skiego, który powybijał na polach
niezżęte jeszcze plony, jak len,
owies, grykę, groch, łubin i t. p.

Burza gradowa objęła prze-
strzeń 10 kilometrów długości i 3
kilometry szerokości.

Szczególnie ucierpiały miej-
scowości: osada Rosalszczyzna i
wsie Rosalszczyzna, Szeńkimięta,
Piekowszczyzna, Traby, Łyczko-
wce i Lamiszcze.
W domach grad powybijał w*

oknach szyby i pozabijał całą ma-
sę domowego ptactwa.

Straty wyrządzone burzą gra-
dową b. duże.

Wybory gminne w Radu-
niu.

Po dokonanych wyborach Ra-
dy Gminnej w Raduniu, poczęły
napływać skargi do Starostwa
Lidzkiego, składane przez ks.
Szczemirskiego, Andrukonisa, J.
Nosowicza, Spuziaka i innych, na
zgromadzenie gminne, któremu
zarzucają, iż w posiedzeniu brały
udział osoby nienależące do zgro-
madzenia gminnego i że dzięki
agitacji, jaką wśród członków
zgromadzenia prowadzili agitato-
rzy, ci zostali do Rady Gminnej
wybrani. Dochodzenie, jakie w tej
sprawie Starostwo Lidzkie prze- .
prowadziło, nie potwierdziło za-
rzutów w całej rozciągłości, wobec
czego Starostwo Lidzkie stanęło
na stanowisku, że wykroczenia,
jakie przeciwko regulaminowi wy-
borczemu zostały popełnione, nie
wpłynęły decydująco na wynik
wyborów.

Ponieważ jednak część gminy
raduńskiej okazuje jawnie nieza-
dowolenie z wyniku wyborów do
Rady Gminnej, przeto można się
spodziewać dalszego zaskarżenia
wyborów do Urzędu Wojewódzkie-
go. W ostatnich dniach zostały
już nawet zapowiedziane specjal-
ne zebrania protestacyjne powy-
borcze dla ludności miasteczka
Radunia. 8

Požar w Niecieczy.
Onegdaj o godzinie 11-ej w

kolonji Nieciecz, gminy lidzkiej,
wybuchł pożar, który wyrządził
znaczne straty w wysokości 30 ty:
sięcy złotych. Pożar wybuchł w
domostwie Andrzeja  Chodyki,
wskutek wadliwej konstrukcji prze-
wodów kominowych i przeniósł
się na zabudowania gospodarskie
Aleksandra i Stanisława Kłyszej-
ków. Spaliło się ogółem 3 domy
mieszkalne wraz ze sprzętamii
urządzeniem domowem, oraz 2
stodoły z tegorocznemi plonami.
Pastwą płomieni padły również
narzędzia miernicze Sejmiku Lidz-
kiego wartości 3 tysiące złotych,
oraz rzeczy prywatne kierownika
budowy szosy p. Łukaszewicza,
wartości 1 tysiąca złotych.

Wybory prezydenta
m. Grodna.

Sobotnie wybory na stanowi-
sko prezydenta miasta Grodna*
obudziły duże zainteresowanie.
Radni stawili się w komplecie,
publiczność wypełniła salę po
brzegi.
W imieniu Rady Powiatowej

BB. dr. Jakimowicz zgłosił kan-
dydaturę p. Rączaszka, radny Du-
lewicz z frakcji ChD. zgłosił p.
Stępniewskiego. Gdy p. Rączaszek,
zrezygnował, p. Bol. Kozon w
imieniu frakcji Bezpartyjnego Blo-
ku zgłosił p. Łaszkiewicza.

Wynik pierwszego głosowania:
p. Łaszkiewicz 10 gł., p. Stępnie-
wski 21 gł.; trzy kartki oddano
czyste.

Z toczących się pertraktacyj i
nastrojów radnych można wnio-
skować, że, na poszczególnych
kandydatów padły głosy z frakcyj
radzieckich następująco: na p. Ła-
szkiewicza 5 gł. Frakcji BB. i 5
gł. Frakcji Żydowskiej, na p. Stęp-
niewskiego głosowali: socjaliści
pol. 4 gł., socjal. żyd. 1 gł., frakc.
ChD. 7 gł. i frakcja Żydowska 9
głosów.

Mejszagoła.
W dniu uroczystego obchodu

„Cudu nad Wisłą* w uroczystość
Wniebowzięcia N. M. Panny, Sto-
warzyszenie Młodzieży Polskiej
w Mejszagole w dalszym ciągu
podczas kwesty ulicznej zebrało
66 zł. 92g: na rzecz budowy
pomnika Chrystusa Króla.

 



MIEJSKI  KINENATOGRAF
Sala Miejska, ul. Ostrobram-

Od dnia 37 sierpnia do dnia 2 września
1970 roku wiącznie będą wyświetlane filmy:
na tle przepotężnych szczytów alpejskich. — Dramat życiowy. Aktów 12. — W rolach głównych: Luis Trenker,
Marcelia Albani, Plotr Voss i Paweł Graetz.

 

Hit RASĖ JW DEREN SA

Największe arcydzieło fil-
mowe wszystkich czasów«Walka o Złoty Róg»

Nad program: „Korzystajcie z okazji". Komedja w 3 aktach.

 

Ska 5. Kasa czynna odg. 5 m. 30. Początek seansów cd g.-6. — Następny program: „SIMBA“.

rimii

Dziś! — Od godz. 4.15 do 6-ej ceny: Balkon 60 gr. — Par- j i
PIERWSZY DŹWIĘKOWY ter 1 zł. — Przeboj Dźwiękowy, Arcydzieło o najaktualniejszym temacie Dzie e Małżeńskie.

KINO- <H E L 0 S» Wspanialy, wzrusžający dramat milošci z žycia wspėlczesn. kobiet „Rozflirtowana męžatka:>Sally Eilers“. Uwodzi-
TEATR ciel Norman Kerry". Panna, poszukująca przygód—Thelma Todd. — Rzecz rozgr. się w eleganckim świecie Pa-
ulica Wileńska 38, tel. 926. ryża, wytw. da

 

PIER WSZY DŹWIĘKOWY KIK=TEATR
«HOLLY WO00D»

|MICKIEWICZA 36 22

Przebój
ceny zniżone.
mistrzyni łez
gram 2 rewela

 

 

 

ncingi, orkiestra hawajska. — Nad program: Rewelac. dodatek dźwiękowy i Tygodnik Fil. Ost. seans
o godz. 10,15.

niemy! Od q. 4-ej do 7-ej pg arcydzieła Artura Sznitzlera. Wielki dra-
Parter 1 zł, Balkon 80 gr. PANNA ELZA mat duszy ludzdiej. W rol. gł. genjalna
i uśmiechów, Elżbieta Bergner, Albert Basserman, Albert $teinruck i Jack Trevor. — Nad pro-
cyjne dodatki dźwiękowo-śpiewne. — Początek o g. 4-ej ost. 10,30.

 
 

 

Nie zwiekać! lecz tylko
się zaraz zgłosić!

Zdolni, energiczni młodzi
ludzie znajdą dobrze pła-
tną pracę przy przyjmo-
waniu zamówień do ofi-
cjalnego Przewodnika i
Spisu Wystawców Il-gich
Targów Północnych i do
innych bardzo na czasie
wydawnictw. Wysoka

prowizja. Zgłoszenia do
Biura Reklamowego

S. GRABOWSKI
Garbarska 1.

POTRZEBNA
służąca do wszystkiego
z dobremi świadctwami.
Piekiełko 7, m.7 Il--2 pp.

643—sl

—s0

 

 

Nr. 201

ĮPokojeuniebiosanėai:
che, cieple ze wszyst-

kiemi wygodami do od-
najęcla Zamkowa 18 m.13

3652—s0

D słoneczny pokój
z całkowitem utrzy-

maniem dla dwóch uczni

 

 

Jakóba - Jasińskiego 10,
m. 26. —0

pokoi z ku:
2, 3 i 5 chrią, pi-

wnicą, do wynajęcia. No-
wa Wilejka Letnia 33-a
tel. 14—16. 639—s0BA.

rzyjmę I — 2 uczni z

niem. Opieka zapewnio-

  

całkowitem utrzyma-

 

mans ee"wee MA Janiszewóka Zakre>

Dziś| Wielki śpiewny film! Zupełnie nowe wydanie| Wszechświatowej sławy arcydzieło A. Dumasa p. t. DAMA KA- hcesz otrzymać AZLOS
POLSKIE WANDA” MELJOWA (Królowa półświatka). Wstrząsająca tragedja—opera w 12 akt. — W rolach głównych: Znakomita „Norma posadę ? wa pokoje do wyna-KINO gy | Talmadge i stuprocentowy mężczyzna Roland Gilbert. Podczas wyświetlania filmu specjalnie zaangażowani artyści Musisz ukończyć kursy D Jęcia;j suche, jakieUl. WIELKA 30. Tel. 14-81. cperowi wykonają arje z opery „Trawiata* oraz szereg cygańskich romansów: Chryzantemy, Wróć do mnie... Nie kuś tachj we korespon- z «lskte inoadia Mię:

mnie daremnie... oraz Zbrodnia Barona Wejsenbacha. dencyjne prof. Sekuło- na Il-2. y 3653—s2

wicza, Warszawa, Żóra- = swocik2214 A D A AE wia 42- Kursy wyuczają gnteligentna rodzina= = listownie: buchalterji, ra- I

   
Śmiertelnywróg

bezbronnych

dzieci!
Zgon 25% dzieci do 5-go roku życia, powodo-

wany jest zazwyczaj przez biegunkę. Muchy w

wielkiej mierze powodują to, będąc przeno-

sicielkami chorób. Aby uchronić zdrowie dzie-

ci, należy niszczyć muchy, rozpylając Flit.

Flit niszczy doszczętnie muchy, komary,

pchły, mole, mrówki, karaluchy, pluskwy

oraz ich zarodki. Zabójczy dla owadów, jest

zupełnie nieszkodliwy dla ludzi. Nie plami.

Flit nie należy porównywać do innych środ-

ków na owady. Żądajcie żółtej blaszanki z

czarną opaską, wystrzegając się naśladcw-

FLIT

 

NA ROK SZKOLNY
Uczącym się polecam materjały szkolne, rysunkowe

i kreślarskie w włelkim wyborze

P. P. Urzędnikom należącym do kół urzędniczych

na Raty.
Szkołom i sklepom „Bratniej Pomocy" na dogod-

nych warunkach z odpowiednim rabatem.

W. BORKOWSKI
Wilno, Mickiewicza 5 tel. 372. —si

Filja S-to Jańska tel. 371.

. r .

5tygodni szczęšciai
Od 9-go września do 14 października r. b. włącznie od-

bywać się będzie ciągnienie

V-ej klasy 21-ej Loterji Państwowej

000 wygranych na sumę ca 20.000.000 złolych
Główna wygrana zł. 750.000 zł .

| POŁOWA LOSÓW WYGRYWA!
Niechaj Ci Wszyscy, którzy nie są jeszcze w posia-
daniu naszego losu,póki czas zaopatrzą się w nasz los.

Nasz szczęśliwy adres:

E.LichtensteiniS“
Wilno, Wielka 44. 492-or

Centrala kolektury Warszawa, Marszałkowska 146.
Firma egzystuje od 1835 r.

Zamiejscowe zlecenia załatwiamy odwrotnie po wpła-
ceniu należności na nasze konto w P. K. O. 81051.

Ę
rai U

K

  

     
|||

| |

|

  
 

V-ta KLASA KuPNO
21-ej LOTERJI PAŃSTWOWEJ

SPRZEDAŻ |

Sonia, wykładany
skórą w b. dobrym

 

chunkowości kupieckiej,
korespondencji handlo-
wej, stenograiji, nauk
handlu, prawa, kaligrafji,
pisania na maszynach,
towaroznawstwa, angiel-
skiego, francuskiego,
niemieckiego, pisowni,
gramatyki polskiej oraz
ekonomji. Po skończe-
niu świadectwo. Ża-
dajcie prospektów. 2il-13

Robotnika
doświadczonego z do-
brem świadectwem na
wieś przyjmę Jagiellot-
ska 5-1l od 6-8 r. i 3-4

538— s0

 

ZGUBY

 

o dnia 26.VIII
1930 r. legitymację

kolejową za Nr. 43610, na
nazwisko Genowefy Mon-
tyłło, un. się. 629-f     IEMIŁĄ WGŃ

AK NOGiPACH
AO
LAT

  

 

  gaubiogo pieniądze w
wagonie w małej port-

monetce w pociągu Li-
da—Wilno, dnia |-go wrze-
śnia. Uczciwy znalazca
zechce odnieść za wy-
nagrodzeniem na Dobro-
czynny 2, m. 4.

    

lw
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kradziony weksel na
zł. 200, płatny w gru-

dniu, wystawiony przez
Zygmunta Twardowskie-
go, Letnia 1-5, żyrowa-
ny przez por. Konstante-
go Szablińskiego, legity-

„W
ys
tr
ze
ga
ć

się
na
śl
ad
ow
ni
ct
w

"
|

l

 

Sc [ALANIERJ I TRYAOTAŻY +: Es
podniesienie 70 zł. 40 gr.,
na imię Zygmunta Twar-
dowskiego, unieważniają
się.
EE

ZDROJOWISKA. |

WYTWÓRNIA BIELIZNY DAMSKIEJ i MĘSKIEJ

<JANUSZEK-
ul. St.-Jańska 6 (dawniej gdzieFrliczka)
Najdogodniejsze żródło kupna pończoch, skar-

  

 

 

SKŁAD MEBLI
SPÓDZIELNI
„ZJEDNOCZENI
STOLARZE“

w WILNIE UL, TROCKA 6.
Wieiki wybór różnych mebli

z własnych warsztatów.
Komplety jadalne, sypialne,
gabinety i t. d. oraz gięte

meble.

Przyjmują się obstalunki.

 

—s0

 

| NAUKA |

Kursy kroju,
szycia, robół ręcznych i

modelowania
S. Stefanowiczėwny

Wielka 56 m. 3
Przyjmują zapisy uczenie
codziennie. Dla przyjezd-
nych pomieszczenie za-
pewnione. 424—2

 

 S'enografji listownie
 

Posiada znaczny |
wybór materjałów
wełnianych, jed tds
bnych, bawełnia-

przy ulicy |
kołdry, kapy,

Wileńskiej Nr. !
w A ,

nych, płótna różne,

chustki, ręczniki
i t.p.

jak zwykle po cenach umiarkowanych.

3612—29—f

Firma]. DOBICKAI $-ka
(właściciele J. Dubicka

i 1. Januszewski)
w sklepie swoim

 

 

DO POMNIKÓW
WIECZNE fotograf. na porcelanie

Br. BUTKOWSCY
Wilno, ul. Ad. Mickiewicza 22.

Istn. od r. 1885. Zaszczyc. najw. na-
grod. — Wykon. poczt. legit., portr.,
grup etc. — Misterne upozow wsz.

nowości. ___535—4 o 
 

TANIO
wielki wybór poleca skład

mebli —0o

k. Łoktciewsk
Wileńska 23.

 

 

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

wie, w r. 1929.

ff
x. DĄBROWSKA, Wilno, ul. Niemlecka 3, m 5.

Ceny fabryczne. — Sprzedaż i wynajęcie. !

wzmacnia
i według metody prof.

mnemoniki, Członka

Akademji Paryskiej S$. Fajnsztejna

D. FAJNSZTEJN — WILNO, ZAWALNA 15.
Moje mnemoniczne lekcje — korespondencje dla
zamiejscowych, w zupełności zastępują ustne

wykładanie.
Prospekty-broszury (16 str.) wysyłam darmo.  
Informacje od 4—6 po poł. codziennie.

„ takowy

jaknajdokładniej wyu-
czamy „Stenograf“, mle-
sięcznik wychodzi „Ste-
nografja Parlamentarna"
udoskonalona. Dziewięć
wydawnictw, Instytut Ste-
nogreficzny:
Krucza 26.

Warszawa,
—s0

   
   

 

CIA M. Raczkiewi-
czówny w Wilnie. Za-
pisy przyjmuje się co-
dziennie oprócz świąt
od 10 do 4 pp. przy
ul. Zamkowej 18 m. 19.

474—1

auczycielka udziela
francuskiego.  nie-

mieckiego, 'angielskiego
i muzyki (na fortep O-
ferty do Adm. „Dzien-
nika“ sub. M. B. 12—s0

Obiady
zdrowe domowe niedro-
gie. Tatarska 17, m. 3.

—30

07: domowe cena
1,30 gr. ul. J. Jasiń-

skiego Nr. 4a, m. 6. 1

Z

ROŽNE

 

 

powodu wyjazdu
sprzedam dom, lub

wydzierżawię.
Nadaje się pod handel
galant. i pracownię dam-
skich ubrań.  Giedymi-
nowśka 6i, Zwierzyniec.

648

LOKALE

klep spożywczy dolod-
S stąpienia natychmiast
Adres w admnistracji.3

|
|

DZIERŽAWY

|

D. wynajęcia fortepian
(royal) Bechstein'a

w dobrym stanie. Oglą-
dać można od I0—I i od
5--6 po poł. na Młyno-
wej 2. 636-2

 

Wydawca: ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI.

 

rowym oszacowanego na sumę
gr. 11, na zaspokojenie pretensji Skarbu Państwa

ówna wygrana 250.000 3.
ciągnienie od 9 września

do 14 października

ćw. losu 50 zł.
Bilety
w kolekturze l. GÓRZOCKOWSKIEGO

Zamkowa 9. k

HANDLOWIEC-BUCHALTER
ze znajomością korespondencji, nowoczesnej or-
ganizacji biur, oraz administracji majątków ziem-
skich, —młody, rutynowany, posiadający poważne
referencje i świadectwa, poszukuje posady w ma-
jątku ziemskim, przemysłowym lub w przedsię-
biorstwie handlowem. Łaskawe zgłoszenia piśmien-
ne sub. okaziciel kwitu Nr. 3638 do administracji
„Dziennika Wileńskiego". 638ri

 

Najkorzystniej kupuje się towary gwarantowanej
dobroci u Głowińskiego. Polecamy na sezon je-
sienny materjały mundurkowe, tweedy na kostjumy

i suknie, flanelety w pięknych deseniach.
UWAGA — WiLEnSKA 27. 482r2

 

 

Man il 5 edanid większą ilość domów, oraz
y pIZ | mniejszych i większych fol-

warków po wyjątkowo niskich cenach i na b.
dogodnych warunkach spłaty. Ajencja „Pol-
kres*', Wilno, ul. Królewska 3, tel. 17-80. 3598

 

4-00 00DZ. SZKOŁA POCZĄTKOWA
(koedukacyjna)

HALINY SIEWICZOWEJ
ul. Uniwersytecka 1 m. 1.

Racjonalne przygotowanie dzieci do kl. 1-ej
i 2—szkół średnich państwowych i prywat-
nych. Nauczanie indywiduałne. Liczba dzieci
ograniczona. — Francuska konwersacja. —
Uczniowie mniej zdolni korzystają w porze
pozalekcyjnej z bezpłatnej pomocy. Zapisy
codziennie od g. 2 p. p-—do 6 wieczór. 632rl

OGŁOSZENIE.
Komornik Sądu powiatowego w Wilnie 1-go

rewiru zamieszkały w Wilnie przy ul. Połockiej
Nr. 14 m. 3 zgodnie z art. 1030 U.P.C. obwieszcza,
iż w dn. 9 września 1930 r. o godz. 10'ej rano,
w Wilnie przy ul. Mickiewicza Nr. 13 odbędzie się
sprzedaż z licytacji publicznej majątku ruchomego
Wojskowego Zjednocz. Spożywcz. Oddz. w Wilnie
składającego się z towarów galanteryjnych i piś-
miennych, artykułów spożywcz. i kolonjalnych,
urządzenia sklepowego oraz konia z wozem cięża-

złotych. 35.308

i innnych wierzycieli.
Komornik Sądowy

A. USZYŃSKI.

na naszych drogach to

by nie siedzą mocno, to
je
torby.

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

0—

 

MASZYNA krawiecka
do sprzedania.

Nowogródzka 23—4,
616-2f

p'aninanajsłynniejszej
wszechświatowej fir-

my „Erard*, oraz Bettin-
ga i K. A. Fibigera, uzna-
ne za najlepsze w kraju,
sprzedaję na dogodnych
warunkach i odnajmuję.
Kijowska 4, Abelow. f
——=n

  

pet, rękawiczek i nici. —

haftu i fartuszków szkolnych.

Truskawiec
wrzesień — październik
przysłowiowo piękna je-

ielki wybór koronek,
439r

 

sień — idealny wypoczy-
 

A jednak

 
należy to zapamiętać,
ogłoszenie do Dziennika

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

średnictwem
BIURA REKLAMOWEGO

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

nek i kuracja. Zgłosze-
nia i informacje Zarząd
zdrojowy — Truskawiec.

—s2

Mieszkania i
i pokoje

że

 
 po do wynajęcia

z wygodami (elektr.,
 

WIERZ
firmy St. Jasieńska

łazienka); może być dla
ucz. młodz. z całodz. utrz.
Kalwaryjska11, m.11; od

YCIELE

(Jan Bukowski) pro-

 

KOMODĘ SPRZEDAM szeni są na walne zebranie w dn. 3 września $_'0—!2 | 4—6. 3—gr.
okazyjnie tanio. Oglądać 1930 r. w środę o godz. 6 i pół wieczór Poe zo e
od 3—6 pp. Dobroczyn- na Niemiecką 22 w lokalu firmy Akselrod AE coplaką I Sosana 3, m. 10. 536-1 £ Szwarc. Obecność i przedstawienie do- w językach. Informacje

k " kumentów konieczne. od 2—4. Zawalna 60—11.0 aa JCSEC Komisja Likwidacyjna 14556—50R REA R on- firmy St. Jasieńska w Wilnie -———— Rę, płaszcz damski zimo- ST. ZATORSKI. lezni, lub uczenicewy, kapy na łóżka, ser-
wetę Inianą, radjo 4 lam-
powe i samowar mosięż-
ny. Mickiewicza 44, m. 15.

647-1f

  
olwark 150 ha w
wiecie Swięciańsk|

do sprzedania wraz z
kompletnemi budynkami,

F

inwentarzem i posiewa-
mi. Cena 8.000 dolarów.
Szczegóły u właściciela.
Fodbrodzie ul. Bandur-
skiego 26, Laganowski.

592-2
m

Hojdogodaioj
i najsolidniej lokaty
hipoteczne załatwia.
Dom H.-K. „Zachę-
ta', Mickiewicza 1,

tel. 9-05.  274-f

 

Oszczędności
swoje, złote i dolary, ulo-
kuj na 11 proc. rocznie.
Gotówka twoja jest za-
bezpieczona złotem, sre-
brem i drogiemi kamie-
niami. LOMBARD, Plac
Katedralny, Biskupia 12.
Wydaje pożyczki pod za-
staw: złota, srebra, bry-
lantów, futer, mebli, pia-
nin, samochodów i wszel-

kich towarów. 537-4
SPE ATEsnES

Wožnica: — Czy paniu-
sia ma wstawione zęby?
Dama oburzona: — A

cóź to was może obcho-
dzić!
Wożnica: — Ja to nie

z ciekawości pytam. Ale

tyla wybojów, że jak zę-

lepiej schować to

| LEKARZE || PRACA |

KOBIETA-LEKARZ
Dr. JANINA

po. Piotrowic2-Jurczenkowa
ordyn. Szpitala Sawicz.
Choroby skórne i wene-

ryczne kobiece.
Zarzecze 5, m. 7 0d4-6pp.

Dr. K. -SOKOŁOWSKI
Chor. skórne i wene-

czne. Przyjm. od 9--12
15—7.ul. Wileńska 30 n.14

I. LUNIEWIEJ
Choroby skórne

i weneryczne

przyjm. od 1—2 i5—7 pp.
Ul. Ad. Mickiewicza 9 —
we z ul. Sniadeckich

Ty 1.

  

|| AKUSZERKI

AKUSZERKA

Marja Laknerowa
Przyjmuje od godz. 9 do
7 w., Kasztanowa 7 m.5

WZP69

| LETNISKA.
a

dne letnisko do sprze-a
Ł dania w Czarnym Bo-
rze. Dowiedzieć śię: An-
tokolska 16, m. 1. 610-1f

Drukarnia „Dziennika Wileńskiego" ul. Mostowa 1

przyjmę na miesz-
kanie z utrzymaniem od

p O ZZ

80 zł. opieka troskliwa
Zarzeczna Nr. 8 m.1.

516—s3
adamEEEE

Boka rodzina
przyjmie uczenicę

lub ucznia na mieszkanie
z utrzymaniem. Opieka
zapewniona. Wiwulskie-
go 3—2. 501 —s2

O
PZ uczenice na

mieszkanie z całem
utrzymaniem. Opieka za-
pewniona. Uniwersytec-
ka 4—6. prof. konserw.
Świętorzecka. —50

OZ energiczny,
w sile wieku, z ma-

łą rodzinę, znający prze-
mysłowo - handlowe wa-
rzywnictwo i sadownic-
two, posiadający chlubne
świadectwa, z wielolet-
nią praktyką potrzebny

natychmiast. Pensja,
mieszkanie i %. Wytwór-
nia suszonych owoców i
jarzyn K. Sienkiewicza,
Wilno, ul. Saska Kępa
Nr. L. 363l—si
 

  

POSZUKUJĘ
posady gospodyni lub

inną pracę. Mogę złożyć
kaucję. Oferty do Adm.
dła J. A. 650—s!

ME 3 pokojo-
wego poszukuję.

Sródmieście wygody 3-go
Maja 912. 1—3. 637—s1

  

PRZYJMĘ
na stancję 1—2 uczni-ce
Mickiewicza 15—16. Do-
wiedzieć się 12-16. 644-1

szkanie 4-pokojoweM
z kuchnią do wy-

|poTRZEBNA LEKTOR-
KA Uniwersytecka

Nr. 7-7 w południe. 3651

dolna podręczna iu-
czenica potrzebne są

do pracowni kapeluszy najęcia. Letnia 10 (Za-
damskich Gdańska 6 fir-kret). 646—s1
ma „Marja“. 635—sl

Pokėj umeblowany
do wynaję-

cia Dąbrowskiego 10—6.
00 12—7 pp. 633—s0

  

POTRZEBNA
służąca do wszystkiego.
3 Maja Nr. 3 m. I, R. Za-
wadzki. Zglasz. od I0
rano. 3600—s0

 

DV duže jasne po-
ż koje z wygodami do

Agenci: IOSOWi wynajęcia dla solidnych
złacajsh sa DDR lokatorów, ul. Dobra 3-2
nie, płacimy3 raty peł- au tne,śprzedaź "niarelonė, lub Rzeczna 6—2. 628-s0

ceny niskie. Stale pracu-
jący agent gra bezpła- PRZYJMĘ
tnie na | premjówkę. Za- uczenice na stancję opie-
liczki na dobre referen- ka troskliwa ul. Ś-to Ja-
cje. Skrytka Nr. 325 kóbska 16 m. 3 od 2
Lwów. 178— sQ do 4. 640—s1

  

przyjmie na mieszka-
nie dziewczynki. Opieka
troskliwa zapewniona.
Królewska 7 m. 7. Wej-
ście z zauł. Oranżeryj-
nego. Zgłosz. od | g. do
33. —s0

Ww nowootworzonym
internacie przyjmu-

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

423—s0

PJ z meblemi lub
bez, elektryczność

używalność kuchni. Mic-
kiewicza 4l m. 19. 618-s0

  

Mieszkanie
rzyjmę uczni na stan-
cję z całodziennem

utrzymaniem. Opiekatro-
skliwa. Mickiewicza 15-24

588—40
 

2 uczni przyjmę na stan-
cję z całkowitem u-

trzymaniem, osobny sło-
neczny pokój, cena u-
miarkowana.  Kalwaryj
ska nr. 2 m. 20. 3585-1

P zyjmę dwuch uczniów
z pelnem utrzyma=

niem, chętniej techników
z powodu bliskości Szko-
ły Technicznej. Dowie-
dzieć się: Antokolska 8,
m. 2 od godz. 2. 553—20

  

Pl do wynajęcia.
Oglądać od 4 do 6

godz. ul. Dąbrowskiego

 

pedagog przyjmie u
cznia na pełne utrzy-

manie. Opieka, pomoc.

Antokolska d. 25-27 m.1
559—50

NTERNAT T-wa W. O.
„Przyszłość" dla ucz-

niów szkół średnich, roz-
począł zapisy nowowstę-
pujących. Uli. Zarzeczna
Nr. 5-a m. 2. 548—s8
wione KOKA

Niegroso uczni-ce przyj-
mie na mieszkanie z

dobrem utrzymaniem ma-
ła inteligentna rodzina.
Krakowska 25, m. 7. —20

P zyjmę uczenice (ucz-
niów) na mieszkanie

z całodziennem utrzyma-
niem. (l. Garbarska 16,
m: £96—3

 

Serena z 2 pokoi i
kuchni oraz salka do

wynajęcia. Kasztanowa
5. Dowiedzieć się u do-
zorcy. 576-1

przyime uczniów ną
stancję z całkowitem

utrzymaniem. Mieszka-
nie świeżo odremonto-
wane. Wileńska 37 — 51.

590-1EL
RODZINA nauczycieli
szkół średnich przyjmie
uczni—ce na mieszkanie
z utrzymaniem i pomocą
w naukach. Piłsudskiego
18—4. 567-1

pPoine na mieszkanie
z całodziennem utrzy-

maniem 5 uczenic z in-
teligentnej rodziny Za-
kretowa 2 m. 3. 502—1

N- stancję kilku uczni
przyjmie inteligentna

rodzina. Opieka troskli-
wa. Ewentualnie pomoc
w naukach Mostowa 29-20

—20

   

Poi 2 uczni jub 2
uczenice na mieszka-

nie z RDA utrzyma-
niem, więciańska 21.

589—20
———-.

 

p dla  *solidnej
samotnej osoby Ja-

giellońska 9—13. —20

 

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

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

Pi do wynajęcia dla
samotnej lub samo-

tnego z niekrępującem
wejściem można z utrzy-
maniem. Chocimska 6,
m, 5. 313—s1

a
Tener bohaterski.

-— O co nasz tenor
tak się awanturuje w
garderobie?
— Bo wręczono mu

tylko jedenaście wień-
ców.

 

— Przecież
dość?

Tak, ale on zapła-
cił za dwanaściel

z

to chyba

Redsktor odpowiedzialny: JERZY CIESZEWSKI.

 

 


