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„Dziennik Wileński** wychodzi codziennie,

z wyjątkiem poniedziałków i dni poświątecznych.

17Kpa

   

Mostowa 1.

od g. 9—5,  
zagraniczne o 50 proc. drožej.
niem miejsca o 28 proc. drożej.

terminowę 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,

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

Konto czekowe w P. K. O. Ne 80187.

 

JÓZEF BOHDANO
właściciel maj. Mačkowce Ziemi Wileńskiej

po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzony Św. Sakramentami zasnął w Bogu dnia 6 września 1930 r.
w wieku lat 58.

Eksportacja zwłok z dworca Kolejowego w Wilejce pow. do

kowiczach nastąpi dn. 11 września Nabożeństwo żałobne oraz złożenie zwłok w grobach rodzin-
nych dn. 12 września o g. 10 rano.

O powyższem zawiadamiają pozostali w głębokim smutku

l. Bt -Borta Zona
Członek Wileńsko - Nowogródzkiej Izby Lekarskiej

zmarła dnia 10 września r. b. w wieku lat 34.

O czem zawiadamia

Wileńsko-Nowogródzka Izba Lekarska.

 

p FIRMA WARSZAWSKA
| poszukuje sprzedawcy chrześcijanina na Wilno

śmietanki sterelizowanej.
| Tylko poważni reflektanci zechcą zgłaszać się: Hotel Europejski—

Wilno Ne 48. 10 11 września od 11-el do 1-ej w południe, lub ROA:
—0o

 

.

.sa nie Warszawa—Foksal Nt 18. St. Gierzyński.

Dniepr i Wisła»
Nakładem Młodych Obozu Wielkiej Polski —0 o

ukazała się pod tym nagłówkiem praca p. Jana Rembielińskiego, reda-
ktora „Myśli Narodowej* w Warszawie, poświęcona dziesiątej rocznicy

bitwy pod Warszawą. Praca oświetla przedewszystkiem tło polityczne, |

 

      

 

   

  

     

na jakiem rozegrały się wypadki wojenne w r. 1920, a następnie w spo-
sób bezstronny przedstawia przebieg tych wypadków.

Do nabycia w Administracji „Dziennika Wileńskiego” Cena 60

MASOWE ARESZTYPOSŁÓWOPOZYCYJNYCH
W WARSZAWIE I NA PROWINCJI.

(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. W nocy z wtorku na środę dokonano w

Warszawie i na prowincji szeregu aresztowań b. posłów ze

stronnictw opozycyjnych.

W Warszawie aresztowani zostali:
Aleksander Dębski (Str. Narodowe), Norbert Barlicki, Pra-

gier, Liberman, Dubois (P.P.S.), Bagiński, Putek (Wyzwolenie),
Kiernik (Piast), Popiel (N.P.R.).

Gdy aresztowano A. Dębskiego, próbował stawiać opór,

ale go obezwładniono. Barlicki mieszka w hotelu sejmowym.

Gdy żandarmi i policja przyszli go aresztować, sądziłw pierw-

szej chwili, że to napad, i począł wzywać pomocy. Nadbiegła

straż marszałkowska, ale jej nie dopuszczono.

Wincentego Witosa (Piast) aresztowano na prowincji w

chwili, gdy wysiadał z pociągu.

W Krakowie aresztowani

(P.P.S.), :
Aresztowania te wywołały w Warszawie wielkie wrażenie.

Ukazały się zrana dodatki nadzwyczajne pism, rozchwytywane

przez publiczność.

Pociągami porannemi przybyło do Warszawy wielu b. po-

słów i dziennikarzy.

(„Dziennik Wileński* wydał około południa wczoraj doda-

tek nadzwyczajny, rozchwytywany na ulicach. Pierwszy nakład

tego dodatku został skonfiskowany.

Nakład drugi rozszedł się w dużej ilości).

Przekazanie sprawy aresztów prokura-
torowi.

(Tel. od własnego korespondenta).

WARSZAWA. W związku z aresztowaniem b. posłów na Sejm

przez władze, dowiadujemy się, że aresztowanie nastąpiło w drodze

administracyjnej, a w dniach najbliższych sprawa aresztów ma być

przekazana prokuratorowi Sądu Okręgowego w Warszawie p. Micha-

zostali Ciołkosz | Mastek

* łowskiemu.

Konfiskaty pism warszawskich.
(Telefonem od własnego korespondenta). *

WARSZAWA. Dziś skonfiskowano w Warszawie za opis aresztów

b. posłów, „A B C”, „Wieczór Warszawski”, „Kurjer Warszawski",

ten ostatni również za zamieszczenie protestu Rady Adwokackiej.

Echa kongresu krakowskiego.
(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Trzej byli posłowie Ch. D. nadesłali do prasy

następujące oświadczenie: „W związku z ostatniemi aresztami szeregu

b. posłów, my, niżej podpisani oświadczamy, że, „gdyby aresztowania

te miały związek z kongresem krakowskim, to, jako uczetnicy tego

kongresu, pozostajemy solidarni z aresztowanymi.

Ks. Fr. Gąsiorowski.

J. Chaciński.
W. Bittner. 

INTROLIGATORNIA
„DZIENNIKA WILENSKIEGO"

MOSTOWA Nr. 1. TELEFON Nr. 1244

OPRAWY KSIĄŻEK, ROCZNIKÓW,

KSIĄG BUCHALTERYJNYCIH

IINNE ROBOTY. WYKONANIE

STARANNE. CENY PRZYSTĘPNE.

GTWARTA OD 8-ej DO 4-ej POP.
EEDYETĄCYi KT ET EEE JS

Popierajcie Polską
Macierz Szkolną

Wlieńskn 15—8

TREC RETTEWKENAE OSR KILERHEJ

KOMUNIKAT STRONNICTWA NARODOWEGO.
(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Zarząd Główny Stronnictwa Narodowego rozesłał

do prasy komunikat w sprawie aresztowań b. posłów. W komuni-
kacie wyrażone jest stanowisko bardzo krytyczne, motywowane
trudną sytuacją wewnętrzną w państwie i zachowaniem się władz.

Odezwa wyborcza Centrolewu.
(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Stronnictwa, które utworzyły Centrolew wydały
dziś odezwę zawierającą program wyborczy.

„Kraj ma rozstrzygnąć swem głosowaniem 16 i 23 listopada
czy opowiada się za dyktaturą czy przeciwko niej. Bowiem dalsze
trwanie w stanie niepewności powadzi Polskę do katastrofy rozkładu
od wewnątrz jej żywego ciała.

Tu odezwa podnosi trudne położenie gospodarcze i oświadcza,
że rządy sanacyjne pogłębiły i zaostrzyły wszystkie trudności życia
polskiego. Nie rozwiązały zagadnienia społecznego, gospodarczego

i politycznego, decydujących o naszej przyszłości ale pogmatwaiy
i powiększyły przeszkody. Podkopały naturalne poczucie prawa w na-
rodzie. Jednocześnie, czytamy dalej, lekkomyślnie prowadzona od
wypadku do wypadku polityka (zagraniczna, wydała także swoje
owoce w postaci zupełnego prawie odosobnienia Polski z pośród
innyeh narodów świata. Imperjalizm obcy wyciąga ręce po ziemie
Rzeczypospolitej osłabionej i skrępowanej w każdym ruchu stanem
niepewności powszechnej. Wspólny front 6 stronnictw charaktery-
zuje odezwa w następujących słowach:

„Zdajemy sobie sprawę ze wszystkiego co nas dzieli, nikt z po-
śród nas nie wytzeka się całości swoich programów .i poglądów.
Potrafimy wszakże w toku wspólnej pracy i walki uszanować
nasze przekonania i uczucia religijne, społeczne, czy polityczne. Ro-
zumiemy bowiem wszystko to, co nas dziś łączy. MW kwestji progra-
mowo-ustrojowej czytamy: „Demokracja polska rozpocznie wysiłek
ku rzetelnej naprawie ustroju o przywrócenie urzędowi Prezydenta
niezależności, od zapewnienia trwałości rządów, opartych o  więk-
szość przedstawicielstwa narodu, od rzeczywistej kontroli nad gro-
szem publicznym; od przywrócenia równosci pomiędzy władzami
państwowemi, by zapanowało prawo jednakie, obowiązujące wszyst-
kich. Dzisiaj, podejmując wspólną kampanję wyborczą, oświadczamy
społeczeństwu, że poprowadzimy dalej wspólną walkę o zwycięstwo
demokracji”.

Odezwa wylicza 14 punktów zasadniczego dążenia programo-
wego i kończy się wezwaniem do walki i pracy.

WICZ

kościoła Parafjalnego w Ol-

CÓRKA i RODZINA.

Komunikat urzędowy o aresztowaniach.
WARSZAWA. (Pat) W okresie ubiegłej sesji sejmowej, władze

bezpieczeństwa oraz władze sądowe zarejestrowały szereg przestępstw,
zarówno natury kryminalnej, jak o charakterze politycznym, popeł-
nionych przez byłych posłów sejmowych. Ze względu na przepis
art. 21 konstytucji, dotyczący nietykalności poselskiej, postępowanie
sądowe w sprawach tych było uniemożliwiane, bądź też stale utru-
dniane. Wnioski o wydanie posłów sądom nie były załatwiane w ter-
minach ustalonych odnośnemi przepisami, albo, mimo wyraźnych
cech przestępstwa, były załatwiane odmownie, jak to miało miejsce
ostatnio z byłym posłem Dworczaninem, który strzelał do policji
i został aresztowany z decyzji władz sądowych, a p. marszałek zażą-
dał wypuszczenia go na wolność.

Wobec wygaśnięcia mandatów poselskich, a co za tem idzie
i nietykalności poselskiej, władze właściwe przystapiły do wszczęcia
Spraw, nagromadzonych przez cały okres ubiegłej kadencji sejmowej.
Na tej podstawie, w dniu 10 września dokonano zatrzymania szeregu
byłych posłów, którzy dopuścili się przestępstw natury, zarówno
kryminalnej (kradzieże, oszustwa, przywłaszczenia it. p.), jak i o cha-
rakterze politycznym (strzały do policji, nawoływania do gwałtu i nie-
posłuszeństwa władzom, wystąpienia antypaństwowe i t. p.). Docho-
dzenia, które w sprawach zatrzymanych prowadziły władze bezpie-
czeństwa, będą skierowane do władz prokuratorskich.

Odpowiedź sejmu śląskiego na zakusy
niemieckie.

KATOWICE. (Pat.). — W dniu
10 września rozpoczęło się posie-
dzenie sejmu śląskiego. Przed
przystąpieniem do porządku dzien-

rozbudowy wojennej floty pol-
skiej, mającej trzymać straż na
brzegu morza. Nastepnie, uza-
sadniając swój wniosek, oświad-

Ukraincy przeciwko Rusinom.
Wysadzenie w powietrze czytelni i zabójstwo Rusina.

WARSZAWA. (Pat). Dnia 8
b. m. około godz. 20 min. 33 za-
łożono minę pod budynek czy-
telni Proświta w Manajowie pow.
Zborówwoj.tarnopolskiego. Mina
eksplodowała i uszkodziła częścio-
wo budynek. Niewykryci dotąd

sprawcy przybyli konno od stro-
ny miejscowości Kolejów. Po do-
konaniu czynu w drodze powrot-
gej zastrzelili oni Wasyla Tro-
Szczanickiego, Rusina z Manajo-
wa. Dochodzenie w toku.

Ukraincy urządzają zbrodnicze zamachy
na pociągi.

LWOW. (Pat). Prasa donosi,
że wczoraj wieczorem miały miej-
sce dwa nowe akty sabotażu
obok Lwowa. Na szczęście zama-
chy sabotażowe zostały w porę
spostrzeżone i dzięki temu nie
doszło do katastrofy, która mo-
głaby przybrać większe rozmiary.
Około godziny 7 wieczorem po-
sterunkowy w Kulparkowie, prze-
chodząc torem kolejowym, spo-
strzegł położone na szynach prze-
szkody z kamieni i podkładów
drewnianych. Funkcjonarjusz po-

licjj zaalarmował natychmiast
władze kolejowe, które przeszko-
dy usunęły. Torem tym miał nad-
jechać wkrótce pociąg pośpiesz-
ny do Bukaresztu. Równocześnie
niemal wydarzył się drugi akt
sabotażu w okolicy dworca głów-
nego we Lwowie, gdzie nieznani
sprawcy przecięli druty, służące
do mechanicznego przesuwania
zwrotnicy. (lszkodzenia te rów-
nież spostrzeżono i naprawiono.
Władze policyjne wdrożyły do-
chodzenie.

Czerwony kogut hula.
WARSZAWA. (Pat). W nocy z

8 na 9 b. m. nieznani sprawcy
usiłowali podpalić sterty zboża,
należące do folwarku Pokropiw-
na pow. Tarnopol. Stert tych pil-
nował stróż nocny, który zauwa-
żywszy osobników, podchodzą-
cych do stert, wezwał ich pod
groźbą strzałów, by stanęli. Je-

den z podpalaczy począł uciekać.
Drugi, mimo groźby chciał ko-
niecznie sterty podpalić. Wówczas
stróż nocny wystrzelił do niego,
raniąc go. Osobnik, który ucie-
kał, zawrócił, podniósł rannego i

z nim razem uciekł. Dochodze-
nie w toku.

Areszty w lokalu związku zawodowego
w Warszawie.

WARSZAWA. (Pat). W dn. 9
b. m. o godzinie 8 wieczorem
wkroczyła policja do lokalu Zwią-
zku Zawodowego Robotników
przemysłu Odzieżowego, Oddział
Ill, przy ul. Elektoralnej, gdzie
odbywała się nielegalna konfe-
rencja międzyzwiązkowa związ-
ków zawodowych skomunizowa-
nych, w sprawie przygotowania
mas komunistycznych do de-
monstracji antypaństwowej na
dzień 14 b. m. W lokalu zastano
80 osób, znanych policji działa-

Uchwały konferencji

czy komunistycznych, którzy na
widok policji rzucili się do okien
i drzwi wyjściowych, lecz zostali
zatrzymani. Podczas rewizji znale-
ziono szereg dokumentów o treś-
ci antypaństwowej. Na podstawie
tego, wszystkich będących na tej
konferencji zatrzymano i odwie-
ziono do urzędu śledczego, do
dyspozycji sędziego śledczego,
gdzie toczą się dochodzenia. Lo-
kal opieczętowano do dyspozycji
władz sądowych.

warszawskiej zako-
munikowano Lidze Narodów.

GENEWA. (Pat). Delegat Pol-
ski przy Lidze Narodów złożył w
sekretarjacie generalnym tekst
rezolucyj, uehwalonych na war-
szawskiej konferencji państw rol-

niczych. Rezolucje te zostały do-
ręczone sekretarjatowi w wyko-
naniu uchwały tej konferencji
oraz zostaną rozesłane wszystkim
członkom Ligi do wiadomości.

Otwarce posiedzenia Ligi Narodów.
Inauguracyjna przemowa przewodniczącego Zumetta.

GENEWA, (Pat.). Szwajcarska
Agencja Telegraficzna). Przewo-
dniczący Rady Ligi Narodów Zu-
metta w swej mowie, otwierają-
cej inauguracyjne posiedzenie
tegorocznego Zgromadzenia Ligi
Narodów, zaznaczył przedewszyst-
kiem, że Liga Narodów w ciągu
ubiegłego roku, z całą świado-
mością swoich celów kontynuo-
wała swe prace w licznych dzie-
dzinach. Rezultaty tej pracy osią-
gnięte w niektórych dziedzinach
są godne uwagi, jednakże usiło-
wania Ligi Nerodów częsio na-
potykały na trudności prawie nie
do przezwyciężenia. W światowej
opinji publicznej występowano
pod adresem Ligi Narodów tu i
ówdzie z krytyką, która wszelako
nie zawsze ocenia sytuację z na-
leżytym objektywizmem i spra-

wiedliwością. Tak n. p. sprawie-
dliwość każe przyznać, że poza
londyńską konferencją morską,
która dała tak dobre wyniki, nie
meżna było osiągnąć żadnego
istotnego postępu w pracach
przygotowawczej komisji rozbro-
jeniowej. Niemal z całą pewno-
$cią należy oczekiwać, że wspie-
rany potężnie przez Ligę Naro-

dów duch współpracy międzyna-
rodowej przyczyni się równieżi
do tego, że stopniowo zostaną
przezwyciężone i te bardzo wiel-
kie gospodarcze
których świat tak dotkliwie cierpi.

GENEWA, (Pat.). Szwajcarska
Agencja  Telegraficzna donosi:
Zgromadzenie Ligi Narodów wy-
brało na przewodniczącego Zgro-
madzenia znanego rumuńskiego
męża stanu i dyplomatę Titulescu.
 

 

KLUB NARODOWY.
W niedzielę, dnia 14 września odbędzie się w Klubie Narodowym

trudności, od.

nego przedstawiciele poszczegól-
nych klubów odczytali oświad-
czenia w związku ze znanem wy-
stąpieniem minis*ra Treviranusa.

Imieniem klubu Ch. D. złożył
deklarację poseł Kędzior. Mówca
stwierdził dalej, że wszelkie pró-
by naruszenia naszych granic za-
chodnich muszą mieć w następ-
stwie nową zawieruchę wojenną,
gdyż Naród polski stanie w obro-
nie ich nietykalności. Naród pol-
ski piętnuje propagandę niemiec-
ką, dążącą do zaboru zachodnich
ziem naszych jako zbrodnię prze-
ciw ludzkości i podnosi przeciw
niej najuroczystszy protest.

Pos. Witczak imieniem klubu
Narodowo-Chrześcijańskiego Zjed-
noczenia Pracy zgłosił nagły
wniosek tej treści, iż Sejm wzywa
Sląską Radę Wojewódzką, aby
rok rocznie wstawiała do budżetu
kwotę 200 tysięcy złotych na cele

cza imieniem swego klubu, że
rozstrzygnięcie Ligi Narodów,
sankcjonujące podział Sląska,
krzywdzi nie Niemców, lecz Pola-
ków, gdyż pod panowaniem nie-
mieckiem zostały powiaty o abso-
lutnej większości polskiej.

O ile zatem ktoś, za zgo-
dą narodu polskiego, miałby dy-
skutować nad zmianą granic, to
tylko w tym kierunku, by Raci-
borz, Zabrze i Opole wróciły do
Polski.

Pos. Pant imieniem klubu nie-
mieckiego wyraził zdziwienie nie
co do istoty, lecz co do formy
demonstracyj ludności polskiej
z powodu mowy  Treviranusa,
którą uważać należy za enuncja-
cję partyjną, a nie za akt pań-
s wowy.
"Nagłość wniosku posła Wit-

czaka uchwalono.

 

(Orzeszkowa 11) o godz. 5 popołudniu

Odczyt prof. Wacława Komarnickiego
p. tyt.:

„0 dyktaturach dobrych i ztych“
oraz omówiona będzie sytuacja polityczna.

KOMUNIKAT KLUBU MŁODYCH.
W piątek dnia 12 września b. r. odbędzie się

Ogólne zebranie członków Klubu Młodych
Na porządku dziennym:

1. Referat p. t.: „Stanowisko Klubu Młodych wobec wyborów*,
wygłosi b. poseł red. Kownacki.

2. Komunikaty organizacyjne.
3. Wolne wnioski.

Początek o godz. 7 min. 30 wiecz. Obecność obowiązkowa.

W sobotę zaś 13 b. m. w tymże lokalu odbędzie się

Zebranie Towarzyskie Klubu Młodych$
Atrakcje artystyczne i TAŃCE do godz. 4 rano.

Początek o godz. 8-ej wieczorem.
z Członkowie mogą wprowadzić gości,
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AresZtV. Šioje «src:
złożyli do Ligi Narodów skargę

W dniu wczorajszym opinja na. rząd litewski za bezprawia,

społeczna stolicy, następnie zaś

całego kraju poruszona została

do głębi wiadomością o dokona-

nych aresztach b. posłów, śród

których znajdujemy nezwiska wy-

bitnych przywódców stronnictw

opozycyjnych.

Areszty dokonane zostały z

rozporządzenia władz administra-

cyjnych, przyczem jednak spra-

wa ma być skierowana do władzy

prokuratorskiej.

Oczywiście pierwszem pyta-

niem, jakie każdemu nastręczyč

się musiał, było: za co zostali

aresztowani.

Dopiero późnym wieczorem

otrzymaliśmy za pośrednictwem

Pol. Ag. Telegraficznej komuni-

kat który zamieszczamy na właś-

ciwem miejscu a który wyjaśnia,

że aresztowani zostali ci poslo-

wie, którzy dopuścili się jakichś

przestępstw, ze względu jednak
na nietykalność poselską nie mo-

gli być dotąd pociągnięci do od-

powiedzialności.

Wielka szkoda, że komunikat

nie wymienia nazwisk aresztowa-

nych, które znane są powszech-

nie z innych źródeł, a które po-

daliśmy w telefonogramie nasze-

go korespondenta warszawskiego.

Oto do ogromnej większości

aresztowanych nie sposób po-

prostu zastosować tych zarzutów,

jakie wymienia komunikat: kra-

dzieży, oszustwa, przywłaszczania

129.

Wprawdzie zaznacza komuni+

kat, że aresztowania nastąpiły z

powodu przestępstw natury kry-

minalnej jak i politycznej. Otóż

co do ogromnej większości aresz-

towań tylko ten drugi motyw,

polityczny może wchodzić w grę.

Zwraca uwagę, że areszty te

zbiegły się z innym faktem, o
którym donosi prasa krakowska,

mianowicie wznowieniem w osta-

tnich dniach śledztwa w sprawie

pamiętnego kongresu Centrolewu,

który odbył się w czerwcu wKra-

kowie.
Stąd łatwo może nastręczyć

się przypuszczenie, że areszty po-

słów są w związku właśnie z

owym kongresem. Przypuszcze-
nia tego nie możemy jednak uznać

za trafne, po pierwsze bowiem

nie aresztowano bynajmniej wszy-

stkich posłów, którzy brali udział

w kongresie, jak o tem świadczy

list otwarty trzech posłów Ch. D.

ks. Gąsiorowskiego, Chacińskiego

i Bittnera (list ten podajemy w

telefonie warszawskim). Nie are-

sztowano również tych uczestni-

ków kongresu, którzy, nie będąc

posłami, nie mogli się bronićjnie-

tykalnością. Wogóle wznowienie
tej sprawy po upływie trzech|mie-
sięcy, wydać się musi dziwnem.
Z drugiej znowu strony widzimy

śród aresztowanych nazwiska po-
słów, którzy w kongresie wcale

udziału nie brali, jak np. Al. Dęb-

skiego, który, jako członek Stron-

nietwa Narodowego, nie należy
do Centrolewu.

Tak więc motywy aresztowań

na razie są nieznane.
Zaznaczyć również wypada, że

dochodzenia sądowe w sprawach

politycznych a nawet kryminal-

nych nie zawsze i nie koniecznie

połączone być muszą z natych-

miastowym aresztem prewencyj-

nym, który jako środek osta-

teczny w tych jedynie wypad-
kach bywa stosowany, gdy np.

zachodzi obawa ucieczki oskar-

żonego lub t. podob. i
Czy taka obawa mogla zacho-

dzić w stosunku do większości

aresztowanych—z tego oczywiście

będzie musiała zdać sprawę władza,

która zarządziła aresztowanie. Dziś

stwierdzić jedynie można, że wy-
padki nocy wczorajszej wywarły

głębokie wrażenie i że nie przy-

czynią się one do uspokojenia

opinji, która  przedewszystkiem

spokoju łaknie, spokoju potrze-

buje, chociażby po to, by jedno-

lity i zgodny front stworzyć prze-

ciwko wrogom naszym zewnętrz-
nym.

Gdy mowa o niebezpieczeń-
stwach zewnętrznych, mimowoli

nasuwa się wspomnienie roku

1920-go, kiedy hordy bolszewic-

kie niepowstrzymaną lawiną po-

suwały się przeciwko stolicy.

Wtedy „niezałatwialiśmy porachun-

ków partyjnych, wtedy powstał

rząd zgody narodowej z przed-

stawicieli wszystkich stronnictw, z

posłem Witosem nd czele. Dzięki
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Skarga Kłajpedy do Ligi Narodów.

poczynione w ostatnich czasach,
a mianowicie zamknięcie sejmiku

oraz utworzenie dyrektorjatu i
pozostawienie go u władzy po-
mimo wyrażonego mu votum nie-
ufności.

Pogłoski niemieckie.
Niemcy nie przystąpią do unji europejskiej dopóki nie otrzy-

mają ziem polskich.

BERLIN. (Pat). „Local Anzei-
ger* donosi z Nowego Yorku, że
objeżdżający fimerykę w celach
agitacyjnych prezydent trybunału
Rzeszy dr. Simons wygłosił na
zebraniu amerykańsko-niemieckiej
izby handlowej przemówienie, w

którem podkreślił, że Rzesza nie-
miecka nie przystąpi do unji
europejskiej, dopóki problem nie-
mieckich granic wschodnich nie
zostanie rozwiązany w duchu ży-
czeń niemieckich.

Programowa mowa kanclerza Rzeszy nie-
mieckiej.

BERLIN. (Pat). Wczoraj na
wielkim meetingu partji centro-
wej kanclerz Bruening wygłosił
przemówienie programowe, udzie-
lając odpowiedzi na pytania o za-
mierzeniach rządu Rzeszy po wy-
borach. Przemówienie kanclerza,
oczekiwane z wielkiem napię-
ciem przez koła polityczne, nie
przyniosło jednak wystarczających
wyjaśnień. Odnośnie do pogłosek
o rzekomych planach dyktatury
kanclerz stwierdził z naciskiem,
że rząd oparty na dyktaturze nie

Kancierz austrjacki

mógłby bezwarunkowo kontynu-
ować jego polityki. Kanclerz nie
wie nic o planach dyktatury. Du-
póki prezydent Hindenburg dzier-
ży w ręku ster państwa, nie do-
puści on bezwzględnie do naru-
szenia podstaw konstytucji. Mo-
wę kanelerza poprzedziła dekla-
racja kandydata czołowego partii
centrowej Krohne, który pod-
niósł, że centrum nie wyrzeknie
się nigdy polityki pokojowej, za-
równo wewnątrz, jak i zewnątrz
granic państwa.

Schober o Locarno
gospodarczem.

WIEDEŃ. (Pat). „Neues Wie-
ner Tageblatt* podaje o wczoraj-
szej konfencji kanclerza austrjac-
kiego Schobera z Brueningiem
następujące informacje: Kancierz
Schober wskazał na to, że napię-
cie, panujące między Niemcami
a Polską oraz między Francją a
Włochami wywiera niepomyślny
wpływ na stosunki w Europie.
Regjonalne zrzeszenie interesów
gospodarczych jest najodpowied-
niejszą drogą do stworzenia wa-
runków ekonomicznych federacji
europejskiej. Fustrja będzie się
starała w drodze porozumienia
gospodarczego doprowadzić do
kooperacji z państwami sukce-
syjnemi, a to przez wzajemne
ułatwienia w obrocie towarowym

i w obrocie surowców. Czem Lo-
carno, jako układ  regjonalny,
jest w dziedzinie politycznej, tem
będzie w dziedzinie gospodarczej
zrzeszenie przemysłu i rolnictwa
Austrji z państwami sukcesyjne-
mi. W tym duchu przemówi
prawdopodobnie kanclerz Scho-
ber na planarnem posiedzeniu
Ligi Narodów. „Neues Wiener
Tageblatt* donosi z Genewy, że
wywody kanclerza Schobera wy-
warły na delegacji francuskiej jak
najlepsze wrażenie. Briand wyra-
ził się z uznaniem o stanowisku
Austrjj w kwestji Paneuropy, a
szczególnie podniósł propozycje
kanclerza Schobera w sprawie
zagadnień gospodarczych w Eu-
ropie środkowej i wschodniej

Krwawe porachunki w Argentynie.
NOWY YORK. (Pat.). Według

doniesień z Buenos- Aires; Dwaj
przywodcy onegdajszych zabu-
rzeń nocnych zostali wczoraj wie-
czorem straceni, po przeprowa-
dzeniu szybkiej rozprawy przed
sądem wojennym, zasiadającym

na placu publicznym. Niebawem
mają nastąpić dalsze egzekucje.
Stracony został również szef po-
licji. 6 deputowanych z okresu
rządów Irigoyena zostało wczoraj
wieczorem aresztowanych.

Stan wojenny w Boliwii.
SANTIAGO DE CHILI. (Pat).

W-g otrzymanych tu doniesień,
rząd boliwijski wprowadził stan

wojenny na calem terytorjum
Boliwji.

 

 

Ochrona swobody wyborów.
Przed nadużyciem władzy urzędników.

(W ostatniej sesji Sejm i Se-
nat uchwaliły następującą ustawę
ogłoszoną w Dz. Ust. z 13-go
marca rb. nr. 17, poz. 123):

USTAWA
z dnia 12 lutego 1930 r.

o ochronie swobody wyborów
przed nadużyciem władzy urzęd-

ników.

Art. 1. Postanowienia niniej-
szej ustawy mają moc obowią-
zującą dla wyborów Sejmu i Se-
natu, Sejmu Słąskiego oraz ciał
samorządowych.

Art. 2. Urzędnik, który w związ-
ku ze swojem  urzędowaniem
wpływa bezprawnie na wynik gło-
sowania, a w szczególności:

a) sporządza listę głosujących
z pominięciem uprawnionych lub
wpisaniem nieuprawnionych;

b) używa podstępu celem nie-
prawidłowego sporządzenia listy
głosujących;

c) uszkadza, ukrywa, przera-
bia lub podrabia protokóły lub
inne dokumenty głosowania;

d) dopuszcza się nadużycia
przy przyjmowaniu lub oblicza-
niu głosów;

e) dopuszcza się nadużycia
przy zgłaszaniu lub ustaleniu listy
kandydatur, albo też unieważnia
bezprawnie deklaracje wyborców,
dotyczące zgłoszeń kandydatur
— ulega karze więzienia do

lat pięciu.
Art. 3. Urzędnik, który prze-

mocą, groźbą, pcdstępem, lub
innym niedozwolonym sposobem
w związku ze swojem urzędowa-
niem przeszkadza:

a) odbyciu zgromadzenia wy-
borców;

b) swobodnemu wykonywaniu
prawa zgłaszania kandydatur;

c) swobodnemu wykonywaniu
prawa głosowania;

d) głosowaniu lub obliczaniu
głosów
— ulega karze więzienia do

lat trzech.
Art. 4. Urzędnik, który w związ-

ku ze swojem urzędowaniem lub
teżzwyraźnem lub domniema-
NEREIKIA

zgodnej współpracy tego rządu

z całym narodem i armją potra-

filiśmy odwrócić grożące nam

niebezpieczeństwo.

Jakże odmiennie przedstawia

się Polska r. 1930-go, od tamtej,

z przed dziesięciu lat.

nem powołaniem się na nie, uży-
wa przemocy, groźby, podstępu
lub innego niedozwolonego spo-
sobu celem:

a) wywarcia wpływu na spo-
sób głosowania osoby uprawnio:
nej lub celem powstrzymania jej
od głosowania;

b) wywarcia wpływu na zgła-
szanie kandydatur albo na ich za-
niechanie, w szczególności także
na umieszczenie lub wycofanie
podpisów na deklaracjach, doty-
czących zgłoszenia kandydatur
— ulega karze więzienia do

lat pięciu.
Art. 5. Tej samej karze ulega

urzędnik, który w związku ze
swojem urzędowaniem lub też z
wyraźnem albo domniemanem
powołaniem się na nie, udziela
lub obiecuje udzielić korzyści ma-
jątkowej albo osobistej uprawnio-
nemu do głosowania, czy też in-
nej osobie: ,

a) celem wywarcia wpływu na
sposób głosowania osoby upraw-
nionej lub celem powstrzymania
jej od głosowania;

b) celem wywarcia wpływu na
zgłaszanie kandydatur, czy też ich
zaniechanie, w szczególności także
na umieszczenie lub wycofanie
podpisu na deklaracjach, doty-
czących zgłoszenia kandydatur.

Art. 6. Urzędnik, który w związ-
ku ze swojem urzędowaniem przy
głosowaniu tajnem zapoznaje się
w sposób bezprawny z treścią
cudzego głosu
— ulega karze aresztu do jed-

nego roku.
Art. 7. Ze skazaniem za czyny,

w powyższych przepisach przewi-
dziane, łączą się w każdym wy
padku następujące kary dodat-
kowe:

a) pozbawienie czynnego ibier-
nego prawa wyborczego do ciał
i instytucyj publicznych przez lat
dziesięć, w wypadku zaś, przewi-
dzianym w art. 6 — przez 5 lat,
oraz utrata piastowanych manda-
tów;

b) wydalenie ze służby pań-
stwowej oraz samorządowej z
utratą praw, wynikających z tej
służby;

c) pozbawienie prawa piasto-
wania urzędów publicznych oraz
wykonywania adwokatury i no-
tarjatu.

Powyższe kary dodatkowe ma-
ją być orzeczone w wyroku i wy-
mierzone łącznie.

W“ENTSK

  
s

miotem  podrabiania.

 

Środek tak wspaniale uśmie-
rzający bóle,jest często przed-

Dia-

W tego też przy bólu głowy i
2 zębów, przeziębieniu, reuma-

tyzmie, należy przyjmować
wa tylko tabletki, które jak i

R opakowanie opatrzone są

znakiem BAYER

1STNIEJE TYLKO JEDNA ASPIRUNA!
 

Kary dodatkowe i skutki kar,
przewidziane w ustawach karnych
dzielnicowych, nie mają zastoso-
wania do wypadków, przewidzia-
nych w tej ustawie.

Art. 8. Urzędnikiem w  rozu-
mieniu tej ustawy jest każda oso-
ba, pełniąca funkcje publiczne w
imieniu Państwa lub samorządu.
Za urzędników uważać również
należy członków komisyj wybor-
czych.

Art. 9. Dla rozpoznania spraw,
w tej ustawie określonych, wla-
ściwy jest sąd okręgowy.

Art. 10. Najpóźniej w przecią-
gu 48 godzin od chwili otrzyma-
nia doniesienia o popełnieniu
jednego z przestępstw, przewi-
dzianych w tej ustawie, obowią-
zany będzie oskarżyciel publiczny
złożyć wniosek o wszczęcie śledz-
twa; śledztwo jest konieczne.

Sledztwo prowadzi sędzia śled-
czy, któremu sprawa przypadnie
w drodze przyjętego w sądzie
okręgowym podziału czynności.

Jeżeli wszechstronne wyjaśnie-
nie okoliczności sprawy w toku
śledztwa doprowadzi do ustalenia,
że należy przeprowadzić rozprawę
główną, sędzia śledczy obowią-
zany będzie wydać natychmiast
postanowienie, zawieszające oskar-
żonego urzędnika w urzędowaniu,
io tem zawiadomić właściwą je-
go władzę przełożoną.

Art. 262, 264, 266 paragrafów
2 i 272 kodeksu postępowania
karnego z dnia 19 marca 1928 r.
(Dz. U. R. P. Nr. 33, - poz», 313)
nie mają tu zastosowania.

Art. 11. Pokrzywdzonym w ro-
zumieniu tej ustawy jest nietylko
osoba, określona w art. 60 ko-
deksu postępowania karnego z
dnia 19 marca 1928 r. (Dz. U. R.
P. Nr. 33, poz. 313), ale także
osoba, która doniosła o przestęp-

stwie, o ile przysługuje jej prawo
wybierania w okręgu wyborczym,
gdzie zostało spełnione przestęp-
stwo.

Zawiadomiene przewidziane w
art. 271 paragrafu 1 kodeksu po-
stępowania karnego z dnia 19
marca 1928 r. (Dz. U. R.P. Nr.33,
poz. 313), sędzia śledczy winien
skierować również do pokrzyw-
dzonego z oznajmieniem, że przy-
sługuje mu prawo, określone w
w art. 70 powyższej ustawy.

W razie niewykonania tego
prawa w terminie ustawowym
lub nieprzyznania przez sąd ape-
lacyjny praw oskarżyciela posił-
kowego, sędzia śledczy umarza
śledztwo i zawiadamia o tem
oskarżonego.

Art. 12. Do przestępstw, prze-
widzianych w tej sprawie, nie
mają zastosowania przepisy ustaw
karnych dzielnicowych o zawie-
szeniu kary. Sciganie i karanie
tych przestępstw przedawnia się
po upływie lat dziesięciu od ich
popełnienia.

Art. 13. Równocześnie z roz-
pisaniem wyborów podać należy
tę ustawę we wszystkich gminach
okręgów wyborczych przez roz-
plakatowanie do powszechnej wia-
domości.

Art. 14. Wykonanie ustawy ni-
niejszej powierza się Ministrowi
Sprawiedliwości.

Art. 15. Ustawa niniejsza wcho-
dzi w życie z dniem ogłoszenia,

Z dniem tym tracą moc obo-
wiązującą wszystkie przepisy,
sprzeczne z tą ustawą.

Prezydent Rzeczypospolitej:
1. Mościcki

Prezes Rady Ministrów:,
K. Bartel

Kierownik Ministerstwa
Sprawiedliwości Dutkiewicz

Z prasy.
Konfiskata uchylonej kon-

fiskaty.

Jedna z konfiskat „Naprzodu*
została uchylona przez sąd. „Na-
przód” wydrukował ten artykuł
po raz drugi, ale

„Mimo wyraźnej uchwały sądu, że
jego „treść nie zawiera znamiona ja-
kiegokolwiek czynu przestępczego",
Starostwo Grodzkie powtórnie skonfi-
skowało ten artykuł w całości".

Jest to wypadek niezwykły.
Powinni się nim zająć prawnicy.
Powinno się wyjaśnić, czy orze-
czenia sądu mogą być lekcewa-
żone?

O djety marszałka Sejmu.

„Robotnik* zajmuje się nie-
mądremi wyjaśnieniami prasy sa-
nacyjnej, w szczególności „Kurje-
ra Porannego", w sprawie djet,
wypłacanych Marszałkowi Sejmu.
Mniejsza o tłómaczenie, jakie są
podstawy prawne pobierania djet
—wszyscy zdają sobie sprawę, że
są zawarte w Konstytucji, w bu-
dżecie i w regulaminie. „Kurjer
Por.* wymyśla z powodu wyso-
kości tych djet. Na to „Robot-
nik odpowiada:

| jeszcze jedna rzecz ciekawa. Oto
o Marszałku Senatu nikt z.waletów
słowa nie piśnie. Bierze on takie same
djety jak Marszałek Sejmu, objeżdża
Francję, Hiszpanję północne Włochy,
Szwajcarję, Austrję i Niemcy w aucie
senackiem, jest dwa razy w kąpielach
zagranicą, raz do roku w Brazylji i ża-
den walet nigdy nic o tem nie napisze.
Wody do ust nabrali.. Zwłaszcza, że
kilkanaście posiedzeń Senatu w roku
nie są zaiste zbyi wyczerpującą pracą.
Staropolskie przysłowie mówi: „Pokorne
cielę dwie matki ssie".

" Kto interwenjował?

Jednym z poważnych zarzu-
tów przeciw posłom sejmowym
było to, że interwenjowali w
sprawach przywatnych przed
władzami administracyjnemi —
Rząd pomajowy wydawał nawet
okólniki przeciw interwencjom
poselskim, a prasą sanacyjna be-
ształa i Sejm i posłów za rzeko-
me interwencje. Ostatnio, jak już
informowaliśmy, na żądanie szefa
rządu, sporządzono nawet spis
posłów, którzy zajmowali się in-
terwencjami. ł oto, jak się oka-
zało, nikt z posłów opozycji tego
nie czynił, a tylko posłowie z
B. B. Odznaczył się szczególnie
wiceprezes klubu B. B., p. Pola-
kiewicz, gdyż zajął drugie z kolei
miejsce w tym spisie. Gdy wia-
domość o tem ukazała się w
prasie, klub B. B. rozesłał na-
stępujący komunikat:

„Posłowie i senatorowie B. B. W. R.
w myśl wskazówek zarządu  iater-
wencje miel ograniczać do minimum,
zaś w razach wątpliwych czy indywidual-
nych skierowywać je do prezydjum
klubu.

Korespondencję klubu parlam. B. B
W.R. podpisywał przeważnie viceprezes
dr. Polakiewicz, stąd też jego nazwisko
figurowało częściej na pisemnych in-
terwencjach. Dr. Polakiewicz pozatem
jako członek zarządu Zw. legjonistów

i działacz Zw. inwalidów zwracał się do
wladz w sprawach byłych wojskowych”.

nic przecież innego nie
chodziło. Dość, że interwenjowali.
Przytem nawet nie poszczególni
posłowie i senatorowie, ale w
imieniu całego klubu.

0 czystość wyborów.
„Gaz. Warsz." słusznie pod-

kreśla, że bezcelowe i naiwne
jest wysuwanie sprawy czystości
wyborów w ten sposób, jak to
czynią niektóre grupy polityczne.
Mianowicie uchwalają, bądź chcą
uchwalać na zgromadzeniach, aby
wybory były czyste. Uchwaly i
żądania nicby nie pomogły.

Podstawą czystości aktu wy-
borczego jest, obok ścisłego wy-
konania przepisów ordynacji wy-
borczej, bezstronność władz ad-
ministracyjnych. Tymczasem p.
minister Składkowski jest zdania,
że rząd jest stroną zainteresowa-
ną w wyborach narówni ze stron-
nictwami.

Sejm odpowiedział na to ustawą o
czystości wyborów. Jak rząd zachowa
się wobec tej ustawy, to jego rzecz.
Temu, ktoby zaryzykował złamać tę
ustawę, z pewnością nie zaimponuje
rezolucją jakiegoś zgromadzenia.

Będą próby sztuczek przy oblicza-
niu głosów przez komisje obwodowe,
zwłaszcza po wsiach i jeszcze większe
cuda mogą się dziać z protokółami wy-
borczemi w drodze z obwodu do okrę-
gu. To prawda, ale co tu pomogą apele
do czystości?

Takie apelowanie wygląda tak,
jakgdyby ktoś, wychodząc z domu,
napisał na drzwiach: „Niema mnie w
domu, uprasza się nie okradać mie-
szkania“.

Droga jest inna. Czystošci wybo=
rów nie zabezpieczą rezolucje i apele.
Czysość tę trzeba zapewnić za pomocą
uświadomienia i odpowiedzialnej orga-
nizacji wyborców, nie apeluje się do
złodzieja, ale się go pilnuje.

Jeśli cała uezciwa i wielomiljonowa
masa wyborców postanowi dopilnować
czystości wyborów, to ta czystość bę-
dzie osiągnięta.

Zamiast żądać-— niewiadomo od
kogo — czystości wyborów, trzeba nie-
tylko powiedzieć: Wybory muszą być
przeprowadzone czysto, zgodnie z pra-
wem i moralnością publiczną, — ale tę
zapowiedź trzeba wykonać!

Godność narodu.
Najskuteczniejszym sposobem

zniszczenia narodu jest pozbawie-
nie go poczucia godności i du-
my. Podleje wtedy i upada. Brak
godności u ludów podbitych był
najlepszym  żandarmem  despo-
tów. ABC, pisząc na temat go-
dności narodu, mówi:

Upadlają naród ci, którzy pragną
zeń mieć ślepe i bierne narzędzię wła-
snych zamysłów. Kto pragnie dobra
i rozwoju narodu, pielęgnuje godność
i dumę narodową, jako skarb naj-
większy. Tylko narody z wysoko rozwi
niętem poczuciem godności i dumy mo-
gą dokonać rzeczy wielkich.

Tę prostą prawdę rozumieją do-
skonale rozumne dyktatury. W każdem
swem przemówieniu Mussolini apeluje
do dumy i wielkości Włochów.

Nawet Wilhelm II, który w poufnych
listach do Mikołaja Il-go pisał o parla-
mencie niemieckim, że „chętnieby tę
bandę powywieszal“ — publicznie nie
odważył się nigdy poniżać godności
narodu niemieckiego.
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1 całej Polski
Komu będą cofnięte pozwo-

lenia na broń.
W związku z informacjami o

cofnięciu wszystkim b. posłom i
b. senatorom pozwoleń na broń,
sanacyjna agencja „Iskra“ komu-
nikuje:
W ostatnich czasach zdarzaly

się wypadki, že podczas zgroma-
dzeń publicznych niektórzy po-
słowie na Sejm, przeciwstawiając
się organom bezpieczeństwa, uży-
wali broni palnej. W związku z
tem minister spraw wewnętrz-
nych, chcąc zapobiec podobnym
faktom, polecił reskryptem z dn.
5 b. m. cofnięcie zezwoleń na
noszenie i posiadanie broni pal-
nej tym b. posłom, którzy zezwo-
lenia te posiadali jedynie dzięki
piastowaniu przez nich mandatów
poselskich.

Tym b.gposłom, którzy posia-
dali zezwolenia na noszenie i po-
siadanie broni na zasadzie innych
okoliczności, jak naprzykład tej,
że byli oficerami rezerwy—broń
palna odbierana nie będzie,

Zwycięstwo Stronnictwa
Narodowego.

W tych dniach odbyły się wy-
bory do rady miejskiej w Rudzie
Pabjanickiej pod Łodzią.

Mimo szalonej agitacji, prowa-
dzonej przez sanatorów i rozbi-
cia wyborców na 16 list w nie-
dzielę dn. 7 września b. r. t. j. w
dniu wyborów Stronnictwo Naro-
dowe uzyskało największą ilość
głosów i 6 mandatów.

Inne listy jak BB, 2 mandaty,
PPS frakcja 2 mandaty, CKW
(PPS) 1 mandat, Zjednoczenie
Robotnicze2mandaty, NPR lewica
z akcją katolicką z ks. Lewando-
wiczem na czele 4 mandaty,
Niemcy prawie 3 mandaty, niem-
cy lewi 3 mandaty, żydzi 1 mandat.

Ś. p. K. Dłuski.
W Otwocku pod Warszawą

zmarł w wieku lat 75, dr. Kazi-
"mierz Dłuski, założyciel i b. wła-
ściciel sanatorjum w, Zakopanem,
długoletni prezes związku strze-
leckiego i działacz socjalistyczny.

Ś. p. dr. Dłuski urodził się
w r. 1855 na Podolu i tam ukoń-
czył szkoły średnie. Studja wyži/
sze odbywał w Warszawie i w Pa-
ryżu.
W roku 1918 wysłany został

w misji politycznej do Paryża,
jako mąż zaufania p. Piłsudskiego.
Był członkiem wielu radykalnych
organizacyj.
W Warszawie wczoraj odbyło

się w kościele św. Aleksandra
uroczyste nabożeństwo za duszę
ś.p. dr. Dłuskiego, na którem
obecni byli przedstawiciele Pana
Prezydenta Rzeczypospolitej i p.
Piłsudskiego, Sławek, prof. Szy-
maniski i t. d. Po nabożeństwie
trumnę odwieziono na dworzec
kolejowy w asyście wojska i
strzelca.

Pogrzeb odbędzie się w Zako-
panem.

drobne wiadomości.
Walki Turków z Kurdami.

ANGORA. (Pat). Dywizje tu-
reckie, działające na stokach gó-
ry Arrarat, otoczyły ciasnym
pierścieniem zbuntowanych Kur-
dów, którzy, poniósłszy clężkie
straty, opuścili swe pozycje, po-
zostawiając na miejscu setki za-
bitych. Po stronie tureckiej było
40 zabitych i nieznaczna liczba
rannych. Walki trwają nadal.
 

Ciągnienie loterji pań-
stwowej.

Ornegdaj w pierwszym dniu
ciągnienia 21-ej Polskiej Państwo-
wej Loterji Klasowej główniejsze
wygrane padły na numery nastę-

pujące:
Po 10.000 zł. Nr. Nr. 104675

168976 189602 207960.
Po 5.000 . zł. Nr. Nr. 38691

45231 57782 9369) 118474 169241
169529 192022.

Po 3.000 zł. Nr. Nr. 2398 10017
20084 39235 60004 193454 207255.

Po 2.000 zł. Nr. Nr. 82812
84131 140180 142713 194316 206904

Po 1.000 zł. Nr. Nr. 11356
16989 20951 21616 22252 29147
29323 34604 41699 55445 73816
110526 114704 140528 149101
149362 187479 205360 206819

Po 600 zł. Nr. Nr. 3168 4542
6117 6626 7810 24361 31195 36007
59796 66225 76895 80580 96473
98736 113501 114740 115083 1341424
136627 152074 152256 152530
153375 154179 158900 165638
166660 168082 168360 170890
177439 177725 180146 183387
193989 197013 202908 205028.

WARSZAWA. (Pat). W drugim
dniu ciągnienia 5 klasy 21 Pol-
skiej Państwowej Loterji Klaso-
wej główniejsze wygrane padły
na numery następujące: Po 15
tysięcy złotych—Ne 46100, 82158,
10924; po 10 tys. zł. — Ne 69854,
131194; po 5 tys. zł. — Ne 33042,
36414, 70090, 96697, 99496,
153518.

OFIARY
złożone w Administracji „Dziennika

Wileńskiego".

Zamiast kwiatów na trumną $. p.
profesora Władysława Kołaszewskiego,
Sodalicja Marjańska pań, składa 70
-łotych na I konferencję męską $ 32
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Aresztowanie Polaków na Litwie.
Policja polityczna litewska aresztowała w m. Kalwarji 4 osoby

narodowości polskiej pod zarzutem szpiegowstwa na rzecz Polski.
Aresztowanych przewieziono do Kowna. d

 

KRONIKA.
Z miasta.

— Brońmy naszego morza!
Zbierajmy fundusz na łódź pod-

wodną „Odpowiedź Treviranuso-
wi“. Taki apel do społeczeństwa
wileńskiego uchwaliło wystosować
liczne zgromadzenie Wilnian, od-'
byte w środę 10 b. m. o godzi-
nie 8-ej w wielkiej sali konferer-
cyjnej lrzędu Wojewódzkiego.
Fkcja powyższa na terenie Wileń-

szczyzny jest jednem z ogniw
akcji, podjętej przez Ligę Morską
i Rzeczną na terenie całej Rze-

czypospolitej. Będą to „Dwa Ty-

godnie Morskie" od 14 do 25

września b. r., w czasie których

również „ludność województwa
wileńskiego winna czynami dać od-

powiedź na bezczelne stanowisko
odpowiedzialnego członka rządu

pruskiego Trewiranusa, ośmiela-
jacego się podać w wątpliwość
stałość granic Rzeczypospolitej".
Powyższe słowa apelu padły z ust

zagajającego zebranie p. Kuratora

Okręgu Szkolnego Wileńskiego.

W wyniku dalszych obrad pod

przewodnictwem dyr. Szwykow-

skiego, po referacie inż. Czarnoc-

kiego ułożono program „Dwóch
Tygodni" w Wilnie.
W dniu otwarcia Il Targów,

tj. w nejbliższą niedzielę po

wiecu w Sali Miejskiej ruszy

wielki pochód ulicami Niemiecką,

Zawalną, Mickiewicza, placem

Katedralnym. Pochód rozwiąże się

na Targach. Czoło pochodu two-
rzyć będą zastępy członkówLigi

Morskiej w mundurach z orkie-

strą, poczem na samochodzie
ciężarowym posuwać się będzie

wielkich rozmiarów okręt. Przed

teatrem letnim na Targach urzą-

dzone będzie stoisko Ligi Mor-

skiej, w którem koncentrować się

będzie cała akcja zbiórki ofiar,

loterji fantowej, wyświetlane będą

przezrocza morskie i t. d. Sprze-
dawane będą w całem wojewódz-
twie nalepki, znaczki, rozesłane

będą listy ofiar. Rozrzucone będą

odezwy. Manifestacja transmito-
wana będzie przez Radjo Wil.
Idzie o masową akcję

społeczeństwa. 21 b. m. w Tro-

kach siłami Wilnian urządzone

będą regaty żeglarskie. Dalsze
szczegóły opublikowane będą do-
datkowo.

_ . Sprawy miejskie.
— Starania o pożyczkę i na

wybory. Magistrat m. Wilna po-

czynił starania w Banku Gospo-

darstwa Krajowego o pożyczkę w

wysokości 200000 zł. na inwesty-

cje miejskie.
Równocześnie Magistrat zwró-

cił się do władz centralnych z

prośbą o fundusze na wybory. d

— $ubsydjum dla instytucyj
dobroczynnych. Magistrat miasta
Wilna wyasygnował 85.257 złotych
dla instytucyj dobroczynnych m.
Wilna tytułem subsydjum za m.
sierpień r. b. d

— Rozbudowa kolonji wi-
leńskiej. Kolonja Wileńska, zwa-
na dawniej Kolonją Kolejową, roz-
wija się coraz bardziej. Co rok
przybywa po kilka nowych do-
mów.
W najbliższym czasie Magist-

rat przystąpi do budowy chodni-
ka betonowego od stacji do
schodów przy górnej Kolonii.
Przez Kolonję ma przejść nieza-
długo szosa, łącząca ul. Beliny z
Nową Wilejką. Przeprowadzenie
w tym kierunku szosy zastąpi
uciążliwe wspinanie się ze stacji

 

który był wprawdzie bratem

całego

na górę oraz ciężki przejazd przez
błotniska Markucie i wpłynie de-
cydująco na rozwoj Kolonji Wi-
leńskiej. |

Sprawy administracyjne.
— Wyjazd wicewojewody

do Warszawy. Wicewojewoda
wileński p. Stefan Kirtiklis wyje-
chał 9 b. m. na dwudniowy po-
byt do Warszawy w sprawach
służbowych.
— lie wydano paszportów.

Według danych poszczególnych
gmin województwa wileńskiego w
m. sierpniu wydano 168 paszpor-
tów po gr. 60 dla ludności wiej-
skiej. Równocześnie w tymże mie-
siącu władze administracyjne
przyznały 17 osobom narodowości
rosyjskiej i iitewskiej obywatel-
stwo polskie. d.

Sprawy rzemieślnicze.
— Czy restauratorzy Są rze-

mieślnikami? Na mocy ustawy
o prawie przemysłowem, art. 142,
zaliczeni są do rzemiosła kuch-
mistrze, natomiast restauratorzy
nie są rzemieślnikami i nie są
wymagane przeto od nich spe-
cjalne kwalifikacje.

Obecnie restauratorzy czynią
starania, aby przyłączono ich do
kategorji rzemiosł. Restauratorów
popierają usilnie kuchmistrze. W
memorjale skierowanym do Izby
Rzemieślniczej, do Izby Przemy-
słowo - Handlowej i do władz,
twierdzą oni, że kuchmistrzowstwo,
a właściwie restauratorstwo nale-
ży do specjalnych zawodów, wy-
magających nietylko znajomośch
handlu, ale również... artyzmu.

Kalendarzyk wyborczy.
— Zakończenie spisu wy-

borców. Trwające od tygodnia
prace nad spisem wyborców do
Sejmu i Senatu dziś zostały za-
kończone. 6 biur adresowych m.
Wilna przekazało spisy do Okrę-
gowej Komisji Wyborczej.

Jutro Komisja Wyborcza przy-
stąpi do dalszej pracy nad spi-
sem. d

Poczta i telegraf.
— Ulgowe opłaty. Wileńska

dyrekcja poczt i telegrafów wpro-
wadziła ulgowe opłaty za prze-

'syłki książek do księgarń i za-
kładów naukowych.
— Podwyższenie kwot prze-

kazów pocztowych. Rozporzą-
dzeniem ministra poczti telegra-
fów dopuszcza się obecnie prze-
kaz jak również obciążenie po-
braniem przesyłki listowej, listu
wartościowego lub paczki do
2.000 złotych.

Sprawy uniwersyteckie.
— Egzaminy magisterskie

na Wydziale Humanistycznym ni-
wersytetu Stefana Batorego w ter-
minie jesiennym roku akademi:
ckiego 1929/30 odbywać się będą
od 1 października 1930 r. Do
egzaminów zgłaszać się należy pi-
semnie od 15 do 20 września b. r.
— W sprawie tytułu dokto-

ra medecyny. Do czerwca r. b.
uniwersytety polskie wydawały
dyplomy absolwentom wydziału
lekarskiego, na których figurował
tytuł „doktór wszechnauk  lekar-
skich“. h

Ministerstwo Oświaty zarządze
niem z dn. 30 czerwca r. b. ska-
sowało ten tytuł, a wprowadziło
ten system, który był w dawnej
Rosji. Zamiast doktora wszech-
nauk lekarskich w dyplomie le-
karskim figuruje poprostu tytuł

najmilej

zrozumiałe Oczywiście

„interwencji

, zrozumiałe

skania sympatji Rusi,
wschodniego — jak to wyżej
bawem zjawia się na dworze Witolda Wasyli,
Dymitra moskiewskiego,
przez Mołdawję i Podole,

przez Witolda przyjęty,
o rękę jego córki Zofji.

dobać się Jagielie,
małżeństwo swej krewnej,
tyckim księciem, jednocześnie zaś odmówił Witol-
dowi zatwierdzenia na nadane mu Grodno i Łuck.
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„lekarza”. Tytuł taki uprawnia
do zajmowania się praktyką le-
karską, a również daje prawo do
ubiegania się o stopień doktora
medecyny. Zatem lekarz dopiero
po złożeniu pracy doktorskiej
uzyskuje tytuł doktora medycyny.

Zarządzenie ministra oświaty
spowodowane zostało na skutek

lekarzy starszych z
dawnemi dyplomami, którzy nie
mieli właściwie prawa korzystać
z tytułu doktora medycyny, pod-
czas gdy młody lekarz, nie po-
siadający jeszcze żadnej praktyki,
korzystał z takiego tytułu.

Sprawy szkolne.
— Zamknięcie pierwszego

roku w Szkole Położnych. W
bieżącym roku szkolnym '930-31
w państwowej Szkole Położnych
w-Wilnie niebędzie pierwszego roku
studjów.

Handel i przemysł.
— Walne Zgromadzenie

udziałowców Banku dla Handlu i
Rzemiosł, odbędzie się dnia 21
b. m. o godz. 4ej w lokalu „So-
koła*.
— Towarowy ruch grani-

czny. W ubiegłym miesiącu na
terenie Wileńskiej Dyrekcji Kole-
jowej, przez stacje Turmonty prze-
wieziono do Łotwy i państw Bai-
tyckich 416 wagonów towarów, z
czego 50 wagonów zboża, 30 by-
dła, 20 żelaza, stali i maszyn, 15
sukna i manufaktury, 19 superfo-
sfatu, 15 nafty, 30 cukru, 70 kar-
tofli, 90 węgla, oraz 77 wagonów
innych towarów. W tymże czasie
z Łotwy przybyło do Polski 328
wagonów różnych towarów.

Do Rosji, przez stację Ole-
chnowicze i Stołpce wywieziono
w sierpniu 295 wagonów różnych
towarów, z Rosji zaś przybyło 240
wagonów towarów.

Do Prus Wschodnich przez
stację graniczną Raczki: wywie-
ziono 15 wagonów nierogacizny,
3 bydła, 10 zboża, 5 drobiu i jaj,
20 drzewa.

Na zamówienie specjalne dla
Litwy wywieziono 18 wagonów to-
warów, głównie manufaktury, ga-
lanterji, cukru i nafty. (d)
— Ceny na sól. Władze ad-

ministracyjne w porozumieniu z
monopolem państwowym, usta-
nowiły maksymalne ceny na sól.
1 klg. soli ma kosztować 36 gr.

Cena ta obowiązuje z dniem
16 b. m. (d)
— Eksponaty estońskie na

li Targi Północne. W dniu wczo-
rajszym do Wilna przybyły ekspo-
naty Instytutu Etnograficznego w
Dorpacie w Estonji, w ilości 512
sztuk. Kierownictwo nad ekspo-
natami rząd estoński poruczył p.
Kuruk, która przybyła do Wilna.

Eksponaty umieszczone zosta-
ną w dziale sztuki i przemysłu
ludowego. (d)
— Konferencja prasowa w

Izbie Przemysłowo-Handiowej.
Wczoraj w  Izbie Przemyslowo-
Handlowej odbyła się specjalna
konferencja prasowa.. Celem tej,
zainicjowanej przez dyrektora Iz-
by p. prof. Zawadzkiego, konfe-
rencji, było zaznajomienie przed-
stawicieli prasy z przebiegiem
obrad Kongresu Izb we Lwowie,
oraz o jego znaczeniu dla dal-
szego rozwoju życia gospodarcze-
go w Polsce. Konferencję zagaił
p. prof. Zawadzki, szczegółowo
zaznajamiając obecnych z pracami
Kongresu isekcyj, jakie powstały,
celem opracowania projektów
uchwał, które następnie zostały
przyjęte przez Kongres i t. d.

Jak wynika z referatu p. prof.
Zawadzkiego, pierwszy ten Kon-
gres [zb Przem.-Handl., wzbudził

zainteresowanie nie
tylko wśród sfer gospodarczych,

nie waha się przyjąć chrztu
zaznaczyliśmy. Nie-

syn
uciekając z Ordy

do Łucka i tu,
oświadczył się

który
zawitał

takie oświadczyny nie mogły po-
który nie dał zezwolenia na

katoliczki, ze schizma-

WATECE NASTĘ

lecz i rządu, którego przedstawi-
ciele w osobach pp. ministra
Kwiatkowskiego i wice-min. Sta-
rzyńskiego, wzięli udział w obra-
dach.

Z życia stowarzyszeń.
— Muzeum Tow. Przyj. Nauk

(Lelewela 8) jest otwarte dla pu-
bliczności w niedziele o godzinie
12—2, oraz wtorki i piątki od go-
gziny 10—1 rano, wyjąwszy świę-
ta doroczne.

Wstęp dla osób pojedyńczych
po 50 gr. i wycieczek zbiorowych
uczącej się młodzieży, rzemieślni-
ków, robotników i żołnierzy w gru-
pach nie większych nad 20 osób
po 20 gr. od osoby. Członkowie
mają wstęp wolny.
— Wilieńskie Koło Związku

Bibijotekarzy Polskich. Dnia 12
września 1930 r. w piątek o go-
dzinie 8-ej wiecz. w gmachu Jni-
wersyteckiej Bibljoteki Publicznej
odbędzie się zebranie członków
Koła z referatem p. Stanisława
Lisowskiego p. t. „O bibljopsy-
chologji*. Goście mile widziani.
Wstęp wolny.
— Z życia T-wa Opieki nad

zwierzętami w Wilnie. Na tere-
nie całego Województwa daje się
zauważyć bardzo znaczna ilość
źle podkutych koni, wskutek cze-
go źwierzę cierpi, częstokroć złe
podkucie jest powodem okale-
czenia konia, co zawsze ujemnie
wpływa na wydajność jego pra-
cy. Istniejący stan jest rezultatem
braku fachowców, którzyby z po-
trzebną do tego umiejętnością
podkuwali konie.

Wileńskie T-wo Opieki nad
zwierzętami, chcąc temu zaradzić,
otwiera szkołę dla podkuwaczy,
prowadzoną przez lekarzy wete-
rynarji.

Na ten cel T-wo posiada już
pewne środki, niewystarczające
jednak na uruchomienie tej ko-
niecznej placówki.

Chcąc zebrać potrzebne fun-
dusze, w dniu „dobroci dla zwie-
rząt*, t. j. 14 b.m., T-wo urządza
sprzedaż uliczną znaczka, oraz
loterję fantową. Losy w cenie 50
gr. będą sprzedawane w lokalu
T-wa Rybackiego przy ul. Kró-
lewskiej, tamże będą wystawione
fanty do wygrania.

Osoby pragnące przyjść insty-
tucji z pomocą, proszone są o
łaskawe ofiarowanie fantów, któ-
re można składać codziennie w
godz. od 6—8 po poł. w sekre-
tarjacie T-wa Op. nad zw., Tatar-
ska 2.

Jednocześnie przypominamy,
że 14 września, w dniu dobroci
dla zwierząt, przeciągnie ulicami
miasta pochód, który ma stwier-
dzić, że człowiek widzi w zwie-
rzęciu stworzenie czujące i opie-
kuje się niem.

Kronika policyjna.
— Wojownicza Rywka. W dniu

9 b. m, o godz. 17,30 Pogotowie Ra-
tunkowe przewiozło do szpitala żydow-
skiego Lewina Załmana, Archanielska 54,
który podczas bójki ze swą kochanką
Kiemechman Rywą, zam. tamże został
zraniony nożem w okolicę serca. Stan
zdrowia życiu nie zagraża. Klemechman
Rywę zatrzymano.

Teatr, muzyka i sztuka.
— Teatr Miejski na Pohulance.

Otwarcie sezonu zimowego. W so-
botę najbliższą 13 b. m. gruntownie od-
nowiony Teatr Miejski na Pohulance
otworzy swe zad Dyr. A. Zelwe-
rowicz wprowadza w dniu tym na scenę
świetną komedję Blizińskiego „Rozbitki".

Bilety już są do nabycia w kasie
zamawiań od 11—9-tej wieczorem.

Legitymacje zniżkowe nowego ty-
pu, oraz kredytowane (dla wojskowych)
ze zniżką 35 proc. są ważne. Początek
o godz. 8-mej.

— Teatr Miejski w „Lutni'.
Dziś z powodu próby generalnej, Teatr
nieczynny.

— Otwarcie sezonu zimowego.
Jutro w piątek nastąpi otwarcie sezonu
zimowego w Teatrze „Lutnia”.

Gmach teatralny został zaopatrzony
w nowe wygodne fotele.

Sezon zainauguruje pełna pogod-
nego humoru i dowcipu komedja polska
Rączkowskiego „Nad polskiem mo-
rzem*. Akcja tej sztuki odbywa się na
wybrzeżu morskiem w Gdyni.

nymi ludźmi. Ci za pomocą miejscowych przyjaciół
mieli opanować Zamek, spodziewano się, iż miesz-
czanie dobrowolnie oddadzą miasto, nawiązano na-
wet w tym celu z niektórymi pokątny
Mieszczanie jednak, z duszy radzi związkowi Litwy

o złamaniu wier-
t. j. Jagielle, i nie tylko

nie poparli zamysłów Witolda, lecz przeciwnie przy-
czynili się do wykrycia całego zamachu.

całego planu jako też pewna
jego naiwność, zwłaszcza co do schowanych w wo-
zach ze zwierzyną zbrojnych, świadczą, iż była to

z Koroną ani słyszeć nie chcieli
ności „swemu królowi",

Ryzykowność

— Przedstawienie popołudniowe
w „Lutni“. W niedzielę nadchodzącą
ukaże się na przedstawjeniu popołu-
dniowem po cenach zniżonych, dosko-
nała komedja Verneuil'a „Moja panna
mama". W obsadzie premjerowej.

— Reduta. W dniu 11 września wy-
jeżdża z Wilna w objazd 2 miesięczny
czołówka Reduty z sztuką „Świerszcz
za kominem* K. Dickensa
waniu Juljusza Osterwy.
Pawlikowskiej z Medyki.

Będzie to 7 rok objazdu Reduty.
Wrzesień poświęcony został na

objazd województwa wileńskiego. 11. IX.
Reduta gościć będzie w Swięcianach,
12. IX w Postawach, 13. IX w Głębokiem,
14.IX w Wilejce, 15. IX w Oszmianie,
19. IX w Molodecznie, 17.1X w Wolo-
žynie.

POLSKIE RADJO WILNO.
Fala 385 mtr.

Prog ram:

Czwartek, dnia 11 września 1980 r.
11,58. Sygnał czasu.
12,10. Pogadanka z Warszawy: O

czem wiedzieć powinna dobra gospo-
dyni* i „Dobrze nakryty stół* — wygł.
p. M. Ankiewiczowa.

12,35. Gramofon.
15,00. Komunikat meteorologiczny.
15,50. Transm. z Warszawy. Odczyż

turyst. - kraj. „Komunikacja powietrzna
w Polsce" — wygł J. Wilczyński.

16,30. Transm. z Warszawy z
lekkoatlet. meczu kobiecego „Polska

w opraco-
Kostjumy L.

Japonja* z udziałem Hitomi i Walasie-
wiczówny.

17,15. Transm. z Warszawy. Kon-
cert, reportaż z za kulis filmu dźwięko-
wego i odczyt („Wśród książek*).

19,00. „Ciotka Albinowa mówi”.
19,25. Pieśni Eugenjusza Dziewul-

skiego do słów Kazimiery Iłłakowi-
czówny w wyk. p. Zubolewickiej (so-
pran) i kompozytora.

20,00. Transm. z Warszawy. Koncert
(Tańce różnych czasów i narodów).

21,30. „Madonna del Pascolo* —
słuchowisko  Walerjana Charkiewicza.
Rudycja z okazji dwóchsetnej rocznicy
Koronacji cudownego obrazu N. M. P.
w Zurowicach pod Słonimiem.

22,00. Muzyka taneczna.

Odbudowa Zamku
Warszawkiego.

Krakowski „Głos Narodu" za-
mieścił w jednym z ostatnich
numerów nadzwyczaj ciekawy
wywiad z rektorem Szyszko—
Bohuszem w sprawie restauracji
Zamku warszawskiego, którego
odbudową kieruje osobiście od
stycznia b. r. Restauracja obej-
muje obecnie północno-zachodni
narożnik Zamku. Na parterze
znajdują się kuchnie  rautowe,
pomieszczenie dla straży zamko-
wej i zarządu Zamku, oraz sień
z garderobą i klatką schodową,
prowadzącą na | p. obejmujące
cały szereg sal rautowych. Na
| p. jest największa sala Posel-
ska, z trzema antyszambrami
(mniejszemi ubikacjami), dalej
trochę mniejsza sala obiadowa z
kredensami, sala Rejtana, w któ-
rej mieścił się słynny obraz Ma-
tejki, oraz szereg drobniejszych
komnat. Najwyższa kondygnacja
zamkowa obejmuje pokoje goś-
cinne. rodziny Pana Prezydenta
Rzeczypospolitej.  Odrestaurowa-
nie tej części Zamku będzie mia-
ło wielkie znaczenie zarówno z
uwagi na sam fakt odbudowy,
jak niemniej z tego względu, że
dotychczasowy ruch rautowy, któ-
ry wbrew tradycji skupia się w
dawnych pokojach królewskich
ze szkodą dla delikatnych orna-
mentacyj, złoconych sztukateryj
i ozdobnych posadzek z 18 w.,
zostanie przeniesiony do  pół-
nocno-zachodniego narożnika, a
komunikacja przeniesiona do
klatki schodowej, objętej obecną
restauracją.

Dotąd wykonano całą kamie-
niarkę fasad, tak, że jeszcze w
tym roku, przed zimą będą wy-
tynkowane fasady. Wszystkie we-
wnętrzne roboty murarskie mamy
już poza sobą, a. obecnie są:w
toku roboty żelazo betonowe; nie-
które komnaty jak Poselską, Mo-
skale gruntownie przerobili, dzie-
ląc ją stropami, dla uzyskania
przestrzenności miejsca na 2
piętra. Naturalnie dążymy do
przywrócenia dawnego układu
zamkowego, kierując się danemi
bistorycznemi, na szczęście do-

rozgowór.  Lancastru,

a

SET ITOSADAINOSPR BNS-—

Zapamietajcie mile panie moją ra-
dę, że z nadejściem upalnego lata na-
leży podwoić staranie o wdzięk każdej
z nas. aby piękno przyrody nie przyć-
milo uroku pięknej twarzyczki. Albo-
wiem nigdy nie przestanie być pozba-
wiona czaru i godną podziwu twarz,
jeśli zachowa piękną gładką cerę. Na-
czelnem hasłem w życiu każdej kobie-
ty, powinna być przedewszystkiem tro-
ska o miłą powierzchowność i wyraz
twarzy, promieniejący zawsze młodzień-
czą świeżością i zadoweleniem. Dzięki
niezliczonym zabiegom kosmetycznym
spreparowano wyborny środek, który
usunie niejednej z pań troskę, środek
celem zachowania świeżej i gładkiej ka-
rnacji. Tym produktem jest puder-krem
„Uze”, który dzięki swej niezrównanej
jakości cieszy się niezmiernem powo-
dzeniem. O skuteczności powyższego
produktu każda z pań niezawodnie się
przekona.

Wasza Mira.
  

chowanemi. Kładzie się więc teraz
stropy między piętrami i wiąza-
nia dachowe żel.-betonowe, a w
ciągu zimy zostaną przeprowa-
dzone instalacje centralnego o-
grzewania, wodociągowe,  elek-
tryczne i wyprawy wewnętrzne.
Stolarka, t. j. okna i drzwi są w
robocie. Ponieważ obecnie na
Wawelu jest zastój w pracy bu-
dowlanej, gdyż wykonuje się ry-
sunki do restauracji północnego
skrzydła, przeto kamieniarze prze-
nieśli się czasowo do Warszawy i
w liczbie 30-tu pracują około re-
stauracji północno - zachodniego
narożnika.

Poza powyższemi zasadnicze-
mi robotami, wykonuje się rów-
nocześnie inne pomniejsze prace,
wchodzące wprawdzie w program
następnego sezonu, jednak ko-
nieczne dla zachowania porządku
restauracji zamkowej. W I pod-
wórzu odnawia się schody wla-
dysławowskie, które będą prowa-
dziły do mieszkania Prezydenta
Rzeczypospolitej. Zamówiliśmy ta-
fle granitu wołyńskiego, którym
zostanie wybrukowany podwórzec
już w ciągu tej zimy. Moskale
podnieśli znacznie poziom pod-
wórza, to też w czasie układania
nawierzchni granitowej będziemy
musieli obniżyć jego poziom, co
pociągnie za sobą konieczność
obniżenia wszystkich rur i kana-
łów, bardzo płytko osadzonych.
Program robót restauracyjnych
północno-zachodniego narożnika
jest przewidziany na 2 lata; w
przyszłym roku ukończymy wszyst-
kie grubsze roboty kamieniarskie,
poczem przyjdzie kolej na deko-
rację wnętrz. Zostaną one urzą-
dzone równie bogato jak sąsied-
nie pokoje królewskie, aczkol-
wiek skromniej może nieco pod
względem formy. Zaznaczyć w
końcu należy, ze restauruje się
równocześnie Pałac „Pod Blachą*
na mieszkania dla szefów kance-
larji wojskowej i cywilnej Prezy-
denta Rzeczypospolitej.

| OD ADMINISTRACJI |
czas odnowić prenumeratę:

 

na miesiąc WRZESIEŃ. |
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"ZRosji Sowieckiej.
Ukarane  šwietokradztwo.

(Kap). Sowiet w Carycynie
nad Wolgą postanowil zburzyč
miejscową katedrę i „zaszczytne“
zadanie wysadzenia świątyni w
powietrze powierzył związkowi
młodzieży komunistycznej. Swię-
tokradzki ten czyn stał się po-
wodem do wielkiej uroczystości:
na placu koło katedry wzniesiono
trybuny, z których zaproszeni
goście mieli przyglądać się nie-
zwykłemu widokowi.

Nabój dynamitowy wstrząsnął
murami wielkiej budowli ale za-
improwizowani pirotechnicy tak
źle go podłożyli, że po rozpro-
szeniu się dymu katedra ukazała
się oczom widzów nietknięta, na-
tomiast trybuny pokryte były tru-
pami i rannymi.

W. ks Witold.
W 500-ną rocznicę zgonu.

Wobec tego, co się wyżej rzekło,
są najzupełniej motywy. dla których Jagiełło usu-
nął Witolda — mniej natomiast zrozumiałem było
powierzenie władzy zastępczej nad Litwą Skirgielle,

rodzonym Jagiełły,

był tak liczny i świetny. Z całych Niemiec podążył
zastęp grafów i szlachty, z Francji przesławny ry-
cerz Boucicant,

późniejszy król Henryk IV,
wyborowego rycerstwa. Wszyscy pałają uniesieniem
przeciwko „pogańskiej* Litwie,
„krwawemu tyranowi“
pognębionego przezeń Wilhelma rakuskiego. „Naj-
charakterystyczniejszem
arcychrześcjańskie wojsko bynajmniej nie wsty-
dziło się przymierza
onczas jeszcze Zmudzią,

z Anglji Henryk Derby, książe
na czele

zemstą przeciwko
Jagielle, spółczuciem dla

jednak było to, *że tak

z prawdziwie pogańską pod-
która stanęła teraz po

 
„wolić nie mogła szczupła dzierżawa

posiadał z urodzenia najbliższe ku temu prawa, po-
zatem był jednak istnym wyrzutkiem i posiadał,
zda się, jedną tylko zaletę, iż nie był wcale nie-
bezpiecznym rywalem i dla tego potrafił zaskarbić
sobie zaufanie podejrzliwego króla.

Łatwo zrozumieć, z jakiem sercem podlegać
musiał takiemu zwierzchnikowi Witold, świadomy
swej wyższości umysłowej, którego ambicyj zado:

grodzieńska,
ani też przydana, za wstawiennictwem panów pol-
skich, dzielnica Łucka. Przysięga na wierność, oso-
bny dokument, w którym przyrzeka uległość Skir-
gielle, nie stanowiły oczywiście dla Witolda naj-
lżejszego skrupułu. Jeżeli jednak ambicje jego, jego
żądza szerszej władzy, dają się usprawiedliwić jego
istotnie wyższemi zdolnościami, to droga, którą
zmierzał do tego celu, droga ustawicznej zdrady
| wiarołomstwa, niczem absolutnie usprawiedliwić
się nie da.

Najbliższą myślą, która nastręcza się zranio-
hemu w swych ambicjach księciu, było oczywiście
rzucenie się w ramiona Zakonu niemieckiegó. Ta
droga jednak była dla Witolda jeżeli nie całkiem
zamknięta, to w każdym bądź razie utrudniona ze
względu na niedawną jego zdradę, którą Krzyżacy
tak ciężkiemi okupili stratami. Tedy więc wzrok Wi-
tolda zwraca się w stronę Wschodu, gdzie spodzie-
Wa się znaleść poparcie swych planów. Dla pozy-

Oczywista, podejrzewano w Krakowie Witolda
o wrogie konszachty z Moskwą, których podstawą
miało być projektowane małżeństwo —i nie mylo-
no się.

Witold usnuł projekt wielkiego powstania Rusi
litewskiej, licząc na to, że skoro by ono pomyślnie
się zaczęło, na ten czas i Moskwa stanie po jego
stronie.

O tem, że Moskwa nie uczyniłaby tego bez-
interesownie, że chodziło o plan podziału Litwy
pomiędzy Krzyżakami a Moskwą. nie myślał Witold,
zraniony w swej ambicji, opętany chęcią zemsty.

Atoli zbrodnicze plany jego zawiodły zaraz na
wstępie. Powstanie rozpoczęte na Wołyniu, nie uda-
ło się. Sami Wołynianie okazali niezachwianą wier-
ność królowi i koranie, bunt został stłumiony w za-
rodku, król zaś wynagrodził tę wierność hojnie,
nadając ziemianom Wołynia te prawa i przywileje,
które przysługiwały dzielnicy czerwonoruskiej, po-
łączonej z Polską już od czasów Kazimierza Wiel-
kiego.

Na niczem spełzła
buntu w Słucku.

Widząc pokrzyżowane swe plany na południu,
postanawia Witold podstępem zawładnąć Wilnem.
Korzystając z wesela jednej z księżniczek, które
odbyć się właśnie miało na Zemku wileńskim, wy-
syła wozy ze zwierzyną i ukrytymi pod nią zbroj-

również próba wywołania

bodaj ostatnia stawka Witolda, po której przegra-
niu, po spaleniu za sobą wszystkich mostów. nic
mu już więcej nie pozostawało tylko oddać się na
łaskę, a raczej niełaskę Zakonu. Pojednanie zapo-
średniczyć miał, bawiący od niejakiego czasu na
dworze Witolda, Krzyżak Markward von Salzbach.
Rtoli Zakon, nauczony ostrożności poprzednią zdra-
dą Witolda, postawił niezmiernie ciężkie warunki:
zanim wogóle przystąpiono do pertraktacyj, musiał
książe dać zastęp cały zakładników z pośród naj-
bliższej swej rodziny i krewnych, a w tej liczbie
żonę swą z dziećmi, Iwanem i Jerzym, dwóch bra-
ci rodzonych oraz siostrę Ryngałłę, synowca, szwa-
gra i stu najprzedniejszych bojarów.

Dopiero przystąpiono do spisania układu, któ-
ry był właściwie wznowieniem poprzedniego, z pierw-
szej bytności księcia w Prusach, mocą którego
Witold obowiązał się poddać Litwę jako lenno Za:
konowi, siebie zaś hołdownikiem Zakonu mianował.

Tak ubezpieczywszy się, Zakon rozpoczął go-
rączkowe przygotowania do największej, jaką pa-
miętaią dzieje wyprawy, rozumiejąc, że albo teraz,
albo nigdy już nie opanować mu Litwy. Ogłoszono
„krucjatę*—przeciwko ochrzczonej Litwie. Rozsie-
wane przez Krzyżaków w ciągu ostatnich lat na
zachodzie potwarze przeciwko Jagielle wydały nad-
spodziewanie obfity owoc. Nigdy jeszcze napływ
rycerstwa zachodniego pod sztandary zakonu nie-

stronie Witolda, właśnie dla uratowania swej dawnej
wiary, przed zalewem chrześcijaństwa, szerzonego
przez Jagiełłę i Polaków.

Nawiasem mówiąc godne podziwu było tylko
stanowisko Stolicy Apostolskiej, która mimo bała-
mutnych wieści, szerzonych przez Niemców, mimo
odległości i trudności komunikacyjnych, doskonale
zorjentowała się w sytuacii i zakazała surowo tego
jedynego w dziejach „krzyżowego* pochodu prze-
ciwko ludom nawróconym, w przymierzu i w obro-
nie pogańskiej Zmudzi. Nie mogły jednak napo-
mnienia, groźby, a nawet surowe cenzury, których
nieszczędził Rzym Zakonowi, wstrzymać potężnego,
bo przeszło 40.000 liczącego wojska, które latem
1390 r. wkroczyło w granice Litwy.

W przedniej straży szedł Witold, na czele
swej Zmudzi, wskazując odwiecznym wrogom drogę
w samo serce swej ojczyzny. On to uprzedza Krzy-
żaków o każdym ruchu SXirgiełły, który z wojskiem
litewskiem przyczaił się nad Niemnem, około Ko-
wna, zamyślając bronić przeprawy. wiadomy miej-
scowości Witold obszedł lądem Skirgiełłę i wyszedł-
szy nań znienacka rozbił doszczętnie. (lradowani
szczęśliwym początkiem nieprzyjaciele pomknęli
na łodziach pod samo Wilno. |

(D. <. ni)



Z KRAJU.
Aresztowanie szajki szpiegowskiej na po-

graniczu.
Władze bezpieczeństwa pu-

blicznego przy udziale Korpusu
Ochrony Pogranicza ujawniły na
pograniczu polsko - sowieckiem
szeroko rozgałęzioną szajkę szpie-
gowską.
W ręce władz bezpieczeństwa

wpadł bogaty materjał kompro-
mitujący stwierdzający definityw-

Zjazd katolicki
kiem.

W siedzibie powiatu Dziśnień-
skiego, w miasteczku Głębokiem,
odbył się w dniu 31 ub. m. z
okazji wizytacji kanonicznej J. E.
Ks. Arcybiskupa-Metropolity Ro-
mualda Jałbrzykowskiego liczny
zjazd katolickiej ludności tej roz-
ległej naprawdę kresowej parafji.
Na zjeździe tym powzięto nastę-
pującą rezolucję:

„Zgromadzeni na zjeździe ka-
tolickiej ludności w Głębokiem w
dniu 31 sierpnia 1930 w liczbie
5.000 osób, składają Jego Eksce-
lencji wyrazy hołdu, czci i sy-
nowskiej uległości; dziękują za
jego nieustanną troskę o kato-
licki lud kresowy; proszą pokor-
nie Jego Ekscelencję przy na-
darzonej sposobności złożyć u
stóp tronu Ojca Św. Papieża za-
pewnienia gorącej miłości, które
ten lud żywi do Osoby Namiestni-

w Głębo-

ka Chrystusowego na ziemi. Na-
stępnie zebrani postanawiają:
1) Popierać moralnie i materjal-
nie Akcję katolicką. 2) Stać wier-
nie na straży zasad wiary kato-
lickiej. 3) Zebrani protestują prze-
ciwko szerzącej się wśród części
nauczycielstwa idei laicyzacji szko-
ły i domagają sią od władz pań-
stwowych przedsięwzięcia prze-
ciwko temu energicznych kro-
ków. 4) Zebrani protestują kate-
gorycznie przeciwko  chęciom
wprowadzenia do Kodeksu pol-
skiego prawa cywilnego instytucji
ślubów cywilnych i rozwodów.
5) Zebrani domagają się od władz
państwowych energicznego zwal-
czania agitacji bolszewickiej w
powiatach kresowych, przyczem
oświadczają, iż całkowicie w tej
mierze stoją do dyspozycji władz
państwowych. 6) Zjazd domaga
się likwidacji sekciarstwa, gdyż
zostało stwierdzonem, že dzialal-
ność tę rozwijają bolszewicy*.

Wieczorem tegoż dnia przy-
był do Głębokiego z wizytacją
kanoniczną J. E. Ks. Arcybiskup
R. Jałbrzykowski, Metropolita Wi-

TK IN TITITLTNNAKUISTTDKITTTTKAO ADS EIDTS

«Tajemnica Starego Rodu»
nego scenarjusza Stefana Kiedrzyńskiego. W rolach głównych: Jadwiga Smosarska, Marja Gorczyńska i Jerzy
Marr. Kasa czynna od g. 5 m. 30. Początek seansów od g. 6. — Następny program: „Herkules czarnych gór”.

MIEJSKI  KINENATOGRAF
Sala Miejska, ul. Ostrobram-

ska 5.

POLSKIE
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Od dnia 8 do 11 września 1930 roku
włącznie

Dz I ś! Zupełnie nowa kopia!

nie, iż członkowie szajki i emisa-
rjusze działali w ścisłem porozu-
mieniu z wywiadem sowieckim
na pograniczu. Aresztowano 7
osób. Wywiadem kierował jeden
z wyższych urzędników sowiec-
kiego biura politycznego, który
rezydował w Niegorełoje.

leński, witany w miasteczku naj-
pierw przez prezesa gminy žy-
dowskiej i miejscowego rabina z
torą. Następnie przy łuku tryum-
falnym, ad hoc zbudowanym,
miejscowe społeczeństwo kato-
lickie witało swego Arcypasterza.
Po odprawieniu nabożeństwa w
kościele J. E. Ks. Arcybiskup do-
konał przeglądu wszystkich orga-
nizacyj katolicko - społecznych,
istniejących na terenie parafji
głębockiej.
W godzinach wieczorowych

miejscowe społeczeństwo wydało
w domu parafjalnym raut na
cześć J. E. Ks. Arcybiskupa Me-
tropolity Wileńskiego. (Kap).

Wizytacja Arcypasterska
nad Dźwiną.

Niefortunna pogoda towarzy-
szyła aż do Leonpola. Pomimo to
lud otaczał świątynie, ubierał bra-
my tryumfalnie, sypał kwiaty pod
nogi Mrcypasterza. Duchowień-
stwo liczne otaczało J. E. przy
spotkaniu, bierzmującego, w kon-
fesjonale i spożywającego skrom-
ne obiady, jako też odjeżdżają-
cego do następnej parafji.

Duchowieństwo miejscowe od-
jechało na spotkanie do Arcypa-
sterza do Idolty, Leonpola.
W Drui wystąpiła delegacja,

która prosiła Metropolitę o wpro-
wadzenie białoruskich kazań i do-
datkowego nabożeństwa. Na za-
pytanie J.E., ilu jest pragnących
tego rodzaju modłów, jeden z de-
legatów naiwnie powiedział: „tu
są trzej białorusi, a ja prawo-
sławny, kazalii mnie do nich przy-
łączyć, aby nas było więcej". Oczy-
wiste, śmiali się wszyscy obecni.

Na plebanji leonpolskiej Arcy-
pasterz zastał wielkie ubóstwo,
to też J. E. ucałował proboszcza
ks. Zawistowskiego serdecznie i
obiecał nadesłać zapomogę.
EGKościół wyglądał okazale. Róż-
ne katolickie stowarzyszenia ubra-
ły go w ołtarze, konfesjonały,
ławki, piękne ołtarzyki i cho-
rągwie procesjonalne.
©..25 sierpnia Arcypasterz przy-

będzie wyświetlany film:

Nieporównane i
KINO „WANDA“

U. WIELKA 30. Tel. 14-81. p.t. NĘDZNICY
 

im Kol ooskar KOŚĆ Kozaka
IO M „l Kolejowego) a w tragiczne momenty walk kozaków z turkami. Sceny z życia Zaporoża.

przepiękny dramat w
Sandra Milowanowa, Jan Toulont

D“Z-KECNT“ TK

był do najpiękniejszego nad Dźwi-
ną kościoła w Miorach. Lud ka-
tolicki i prawosławny nie zmieś-
cił się w tej ogromnej przestrze-
nią świątyni. Gmach sam i ślicz-
nie ozdobiona świątynia ołtarza-
mi, stacjami, figurami Apostołów,
ogromnie zaimponowała.

Ogromna i piękna plebania i
gościnność ks. Swirkowskiego
zatrzymały Gości aż dwa dni.
Stąd Frcypasterz jeździł do Za-
starzyńców, gdzie ks. dziekan
SŚwirkowski odbudował piękny i
o staropolskim stylu kościół.

25 Arcypasterz w towarzystwie
ks. kanclerza kan. Sawickiego,
ks. dziekana Swirkowskiego i ks.
dyrektora Kafarskiego odjechał z
Mior. Miłe wrażenia odnieśliśmy
w  Pohościu,  Szarkowszczyźnie,
Borodzieniczach i sąsiednich pa-
rafjach. Deszcze i fatalne drogi
zmusiły Arcypasterza przesiąść
się z auta na wóz inny, by do-
stać się do kościoła w Szarkow-
szczyźnie. Objecny.

Wysiedlenie z Litwy.
Onegdaj na odcinku granicz-

nym Niemenczyn wysiedlono z
granic Litwy 65 letnią Wł. Zda-
nowiczową i jej syna Adolfa, na-
uczyciela szkoły ludowej w Po-
niewieżu. (d)

Z Rosji do Polski.
Koło wsi Wardowicze, gm.

dołhinowskiej przekroczył grani-
cę z Rosji Augustynowicz Anto-
ni, mieszkaniec wsi Zapolje, zaś
na terenie gminy ilskiej przekro-
czyla granicę rodzina Surków,
składająca się z 5 osób.

Napad pod Solecznikami.
Ubiegłej nocy w pobliżu So-

lecznik dokonano zbrojnego na-
padu na przejeżdżającego Z. Sien-
kiewicza, który wiózł piwo. Dwóch
bandytów pod groźbą noży zra-
bowało Sienkiewiczowi posiadaną
gotówkę oraz kilka skrzyń piwa.
Powiadomione o wypadku wła-
dze śledcze wszczęły energiczny
pościg za sprawcami napadu,
który po godzinie został uwień-
czony pomyślnym wynikiem, gdyż
obu rabusiów w osobie Kisielew-
skiego Wincentego z Solecznik
i Kozakiewicza ze wsi Zawiszany
gm. Solecznickiej ujęto. (d)

Pożary.
Dnia 9 b. m. w zaścianku Ku-

ryłowo gm. dołhinowskiej wsku-
tek nieostrožnego obchodzenia
się z ogniem dzieci Wł. Bazyle-
wicza spalił się dom mieszkalny
wraz z całem urządzeniem.  lra-
tować zdołano zaledwie spraw-
ców nieostrožnego obchodzenia
się z ogniem 7 letniego Adasia i
6 letnią Basię Bazylewicz. Straty
wynoszą 3.500 zł.

nieśmiertelne arcydzieło w/g
12 akt.

i inni.

ze wspaniale grającym romantyczną rolę młodego wysmukłego kozaka JO-
HNEM GILBERTEM oraz powabną RENEE ADOREE. .Dramat o 10 aktach obfi-

Podziwu godna „dżygitówką* autentycz-
nych kozaków. Przygrywać będzie orkiestra mandolinistów. Ceny 70 gr. i 80 gr. m. w loży 1 zł. 20 gr. Początek seansów

od godz. 6, w niedziele i święta od godz. 4 p. p.
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  '28 miljonów Zł.
Wzywamy do kupna u nas losów

E LICHTENSTEIN i S-ka
Wilno, Wielka 44. Warszawa, Marszałkowska 146.
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W POZNANIU.
Sąd Konkursowy rozpatrzył 71 projektów,

Zmijewski Stefan, stud. arch, P. W.
oraz zdecydowal przedstawić Dyrekcji P. B. R. do zakupu po

prace:
na pierwszem miejscu Nr. 29 — autorzy Marzyński Stanisław,

asystent Politechniki War szawskiej, '
Listowski Stefan.

Słońska Miruta, inż. arch.
„ drugiem si Nr. 23 — % Łukasik Jan,

„ trzeciem Ž Nr. 342 “ Kukulski Jan, Arch.
Odyniec Dobrowolski Stanisław Arch

Wszystkie prace wystawione są na widok publiczny do dnia 15 wrze-
śnia b. r. w gmachu Politechniki Warszawskiej, Oddział Architektury przy
ul. Koszykowej 55, w godzinach od 10 do 17-ej.

Prace nienagrodzone wydawane będą od dnia 15 do dn. 20 września,
w godzinach 9 — 11, ul. Nowogródzka 50, pokój Nr. 406 za okazaniem
pokwitowań Państwowego Banku Rolnego

PAŃSTWOWY BANK ROLNY.

powieści
W rolach głównych GABRIEL GABRIO,

Rotrzygnięde Konkursu na projekt gmach P. A. R.

BREWESSCWIAIWI

W poniedzialek 8 bm. w fol-
warku Babinin gm. szumskiej
wskutek nieostrożnego obchodze-
nia się z ogniem parobka Micha-
ła Bogdziewicza, spłonęła stodo-
ła ze zbożem  watości 5.000
złotych.

We wsi Koniki pow. brasław-
skiego wskutek nieustalonej przy-
czyny wybuchł pożar, który stra-
wił gospodarstwa i zabudowania
Jana i Edwarda Jankowskich,
Antoniny Sidorowiczowej i Józe-
fa Wąsowicza. Straty wynoszą
około 25 tys. złotych. (d)

Pożar gumna ze zbożem.
W maj. Konstantynowie gm.

swirskiej spaliła się stodoła z te-
gorocznemi zbiorami zboża przy-
czyniając straty Skrzyńskiemu
Augustowi i Głuszkowskiemu Le-
onardowi na sumę 50.000 zło-
tych.

Uroczystość „Sokoła* w
Baranowiczach.

W dniu 7 b. m. odbyło się
poświęcenie kamienia węgielnego
sokolni w Baranowiczach. Na
uroczystości tej byli obecni przed-
stawiciele miejscowych władz ad-
ministracyjnych i wojskowych
oraz władze „Sokoła* w osobach
Prezesa Dzielnicy Mazowieckiej
D-ha Korewy, Naczelnika Dzielni-
cy D-ha pułkown. Chełmickiego,
Prezesa Okręgu Białostockiego
D-ha Pichlera i Prezesa Okręgu
Wileńskiego D-ha Z. Jasińskiego.

Reprezentowane były gniazda:
Wilno, Białystok, Lida, Wołko-
wysk i Łapy z 4 _ sztandarami.
Przemarsz prawie 150 umunduro-
wanych sokołów przez miasto
oraz defilada pod „Pomnikiem
Wolności" odbyły się przy dźwię-
kach orkiestry wojskowej.

Plac pod budowę  Sokolni,

zawierający 4.200 mtr*, został u-
dzielony przez Ministerstwo Ro-
bót Publicznych, projekt zaś bu-
dowy gmachu opracował inżynier
arch. Narębski z Wilna, przyczem
kosztorys sięga 250 tys. zł.

Gmach ten o wymiarach 25x
35x 16%, mtr. będzie zawierał sa-

le gimnastyczne, koncertową, ba-
sen pływacki, centralne ogrzewa-
nie i inne nowoczesne urzą-
dzenia.

Ofiarni członkowie gniazda w
Baranowiczach zadeklarowali 60
tys. cegieł wobec czego roboty
zostały rozpoczęte 9 b. m.

Należy podkreślić, iż miejsco-
we władze, doceniając należycie
obywatelską pracę „Sokoła*, po-
pierają tę organizację czego do-
wodem jest chociażby uzyskanie
placu w centrum miasta.

Do urzeczywistnienia projektu
budowy siedziby „Sokoła* w Ba-
ranowiczach przyczynili się wiel-

dramat współczesny w
12 aktach w/g oryginal-

VICTORA HUGO

pod
z których 5 jako złożo-

ce: Prezes Gniazda Terajewicz,
wiceprezes inż. M. Lajman, b.
naczelnik Korwin - Piotrowski, E.
Ryszkowski, skarbnik M. Zabiełło
i sekretarz J. Kuntz.

Poświęcenia kamienia węgiel-
nego dokonał ks. kanonik L. Żo-
łądkowski w asyście ks. kapela-
na Gniazda Bohusza.

Należy podkreślić, iż Gniazdo
Baranowickie, liczące przeszło
150 członków swą pracą wyróż-
niło się niejednokrotnie, zdoby-
wając w ubiegłych latach cały
szereg pierwszych nagród na za-
wodach P. W.i W.F.

Przejezdny.

Sport.
Mecz lekkoatletyczny

Poliska—Japonia.
Dziś o godz. 1630 odbędzie

się na boisku Legji mecz lekko-
atletyczny reprezentacyj państwo-
wych Polski i Japonji. Będzie to
zarazem pierwsza próba nowej
bieżni Legji.

Do poszczególnych punktów
startują następujące zawodniczki:
60 mtr. — Honio, Muraoka, Wa-
lasiewiczówna, Hulanicka (Naki-
shi), 100 mtr. — Hitomi, Watana-
ba, Walasiewiczówna, Schabińska
(Hulanicka, Muraoka), 20) mtr. —
Hitomi, Honio, Walasiewiczówna,
Orłowska (Watanaba), 80 mtr.
przez płotki — Nakaishi, Hitomi,
Schabińska, Freiwaldówna (Mura-
oka), skok wdal — Hitomi, Wata-
naba, Walasiewiczówna, Kwaśnie-
wska (Hamsaki), skok wwyż—Mu-
raoka, Hamiasaki, Krajewska, Ja-
nowska (Watanaba), dysk — Hi-
tomi, Watanaba, Konopacka, Ko-
bielska (Schabińska II, Nakaishi),
oszczep — Hitomi, Hamasaki, Ko-
nopacka, Kobielska (Honio), szta-
feta 4 x 100 mtr.—Japonja: Wa-
tanaba, Muraoka, Honio, Nakaishi
(Hitomi, Hamasaki), Polska: Hu-
lanicka, Walasiewiczówna, Siko-
rzanka, Schabińska (Freiwaldó-
wna).

Zwycięstwo Polski w tym me-
czu zdaje się nie ulegać wątpli-
wości. Dużo zainteresowania wzbu-
dza pojedynek Walasiewiczówny
z Hitomi, najwszechstronniejszych
zawodniczek świata, w 100 mtr.,
200 mtr. i skoku wdal. Zawody
będą transmitowane przez radjo.

(Pat).

A.Z.S. zdobył mistrzostwo
tenisowe.

Drużynowe mistrzostwo teni-
sowe zostało już zakończone. Ze-
spół A. Z.S. w składzie Weyssen-
hoff, Grabowiecki, Jankowski i
Siedziukiewiczówna, po ostatniem
zwycięstwie nad „Wilją* 7:0 zdo-
było mistrzostwa drużynowe Wilna.

najęcia

Mo P 4-pokojowe
z

ZGUBY

Nr. 209

Piłkarzeżwalczą na dwóch
frontach.

W najbliższą niedzielę jedna
reprezentacja Wilna grać będzie
mecz towarzyski w Białymstoku,
druga zaś reprezentacja spotka
się z drużyną lubelską, walcząc o
puhar P. Z. P. N.

Dziś początek regat.

Z powodu, iż napłynęło wię-
cej zgłoszeń niż spodziewano
się, postonawiono rozpocząć dzi:
siaj przedbiegi do niedzielnych
finałów. Wyznaczono na dzisiaj
przedbiegi jedynek wyścigowych
nowicjuszy i przedbieg czwórek
wyścigowych nowicjuszy. Począ-
tek o godz. 16 ej. Ja. Nie.
 

 

GIEŁDA
WARSZAWA 9.1X (Pat.)

Waluty i dewizy:

Dolary 8,9! —8,93—8,89
Belgja 124,41 —124,72—124,10.
Gdańsk 173,36—173,79—172,93.
Holandja 359,06 —359,96—358,16.
Londyn 43,36* ,—43,47'/,—43,26.
Nowy York 8,909—8,929—8,889.
Paryż35,01':,—35,10'|, —34,92':,.
Szwajcarja 173,06—173,49—172,63
Stokholm 239,65—240,24 —238,08.
Wiedeń 125,90 —126,21—125,59.
Włochy 46,72',—46,84—46,61.
Berlin w obrotach prywatnych 212.43.

Papiery procentowe:

Pożyczka inwestycyjna 112,75, 59]
konwersyjna 55,50, 7”, stabilizacyjna 86
10%, kolejowa 103,50, 8%, L. Z. Banku
Gosp. Krajowego i BankuRolnego; ob.
B. G. K. 94, Te same 7%, 83,25, B o
L. Z. T. K. Przem. Polskiego 89, 4'/,%o
ziemskie 56,50—55,50, 8%, warszawskie
175—74,50—74,75, 89%, Częstochowy 66,50,
10% Radomia 79,50.

Akcje:

Bank Polski 167, Siła Swiatło 71,
Częstocice 35,50, Cukier 34,75, Lilpop
25,50, Starachowice 14,50.

Wydawanie obligacyj Premjo-
wej Pożyczki Budowlanej.
Syndykat Banków  Gwarancyj-

nych komunikuje, iż wydawanie
obligacyj Serji |-ej Premjowej
Pożyczki Budowlanej odbywać
się będzie począwszy od dnia 15
września b. r. w Pocztowej Kasie
Oszczędności w Warszawie i jej
Oddziałach w Poznaniu, Katowi-
cach, Krakowie, Łodzi i Wilnie,
we wszystkich Bankach, wcho-
dzących w skład Syndykatu Gwa-
rancyjnego i ich Oddziałach oraz
w każdym (rzędzie Pocztowym,
który przyjmował zapisy.

Zgłaszający się po odbiór obli-
gacyj winni na żądanie okazać
dowód tożsamości (dowód oso-
bisty, legitymację urzędową it. p.)
w wypadku zaś podejmowania
obligacyj w imieniu subskrybenta
—również i upoważnienie potwier-
dzone przez władzę administra-
cyjną (urząd gminny, starostwo)
bądź też uwierzytelnione rejen-
talnie, względnie sądownie.

 

kuchnią do wy-
Letnia ul. 10 (ró- | DZIERŻAWY

wnolegla z Zakretową.
Dzierżawy |

majątków i folwarków

poszukujemy dla osób

rem FEMY
ealnie usuwa bez golenia

wszelkie zbyleczne włosy
pachami.na brodzie.
rekach i nogach. 2Ę

   
 

zł 1,000,— przy ulicy

inż. archit.

inż. arch.

w sklepie swoim

| wileńskiej Nr.

nych z opóźnieniem rozpatrzono jako prace pozakonkursowe. Jeneralne Zastępstwo na Polskę
Sąd Konkursowy przyznał nagrody: MK i w. m. Gdańsk

1 — zł. 6,000, — pracy Nr. 20— autorzy Kukulski Jan Arch. Peri t
Zł. 15.000 na Nr. 82158 A Odyniec-Dobrowolski Stanisław Arch. A. Nanao OAS .
Zł. 5.000 „ „ 70030 Il — „4000, —  „ Nr. 21—, Piotrowski Zygmunt, absolw. Wydz. Warszawa, Nalewki 36. 496
ZŁ. 3.000 „ „ 73371 archit. Akademji Sztuk Pięknych -

w Krakowie.
Zł. 1.000 m „ 88789 Piotrowski zp AS absolw Wydz. irmaJ. DUBICKA1$-ka A rado

si Zł. 1.000 „ „ 88793 Archit. Politechniki  Warszaw-| (właściciele J. Dubicka wełnianych, jedwa
Ciągnienie wielkiej 5 klasy trwa do dnia 14 października r. b. skiej. i I. Januszewski) bnych, bawelnia-

Wygrać można kolosalne sumy w ogólnej sumie M — „3,000, — „ Nr, 56 —„ Łukaszewski Jan Tomasz, 7 nych, płótna różne,

kołdry, kapy,
chustki, ręczniki

it.p.

jak zwykle po cenach umiarkowanych.

3612—29—f

Momentalny aparat fotograficzny
z dobrym objektywem chcę kupić lub zamienić
na kamera 1318 Oferty do biura Ogłoszeń
S. Jutana, Niemiecka 4 pod 1318. -00
 

   
RAZ na WIDELEC!

rną sardynkę norwegską a stanie się ona

No aka pożywieniem. Jak wykazały ba-

dania wchodzą w chemiczny jej skład witaminy,

niezbędne zarówno dla młodzieży jaki osób do-

rosłych lub słabowitych, w odbudowie i orga-

nizmów.

SARDYNKA NORWEGSKA
jest więc smacznem izdrowemda-

niem, które z pewnością pojawi się

wnet na każdym stole w Polsce.

Nadzwyczajnie pożywne wskutek

wielkiej zawartości jodu.
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Wydawca: ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI.
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NAJLEPIEJ
redaguje teksty i z najpewniejszym skutkiem
zamieszcza wszelkie ogłoszenia w dziennikach

Wileńska Agencja Reklamowa
—10 Tel.12—34.

Drukarnia „Dziennika wile ytsklego A
mn.

| AKUSZERKI
AKUSZERKA

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

WZP69

| RÓŻNE |

Ds lekcje gluchonie-
mym i nieregularnie

mówiącym wiek obojęt-
ny. Tamże do wynajęcia
pokój dla samotnych Li-
teracka 11 m. 25. 698-s0

ordyn.

Nr. 1.

Chor.

Do sprzedania
garnitur mebli salono-
wych, lustro w ramie > -
mahoniowej, żyrandole, Mieszkania
kasa ogniotrwała. Tamże i pokoje
wydaje się pokój ze
wszelkiemi wygodami dla
solidnego pana Antokol-
ska 6 mieszkania 1-a.

759—2 10 m. 7.

- —

ul, Mostowa I,

 

| LEKARZE |

KOBIETA-LEKARZ

Dr. JANINA
piotrowicz-Jurczenkowa

Szpitala Sawicz.
Choroby skórne i wene-

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

I. LUWEMU!
Choroby skórne

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

Or. K. SOKOŁOWSKI
skórne I wene-

ryczne. Przyjm. od 9—12

i 5—7.ul. Wileńska 30 n.14

| do wynajęcia. wygodami
Oglądać od 4 do 6 utrzymaniem)

godz. ul. Dąbrowskiego dla samotnego Portowa
766—1 23, m . 24 od 3—6 pp.

M przyjąć 3 dziew-
czynki (uczenice) z

całem utrzymaniem opie-
ka troskliwa pomoc w
językach obcych Mosto-
wa 25—2. — gr.s2

Dam odstępne
za mieszkanie tylko
parterowe od ulicy 3—
4 pokoje z wygodami w
centrum miasta.  S-to
Jańska 11 m. 3 Z. Ku-
charski. 737—0

3 pokoje
z kuchnią, ogródkiem i
wszelkiemi wygodami do
wynajęcia od 15 wrześ-
nia zaułek Montwiłłowski
11 (od 4—6 po poł.) —
2 pokoje i skład na drze-
wo w suterenie zaraz do
wynajęcia w tymże do-
mu. 753—2

2 pokoje duże z wygo-
dami, ładnie umeblo-

wane, frontowe, koło Ka-
tedry do wynajęcia. Mo-
gą być bez mebli. Do-
wiedzieć się: róg Mickie-
wicza i Garbarskiej w
Piekarni od 4—6. 763

1 2 pokoje cieple,
umeblowane z
(może być z

wynajmę  
 

Ze 2 zaświadczenia
wojsk. wyd. przez

PKU powlat Wilno, na
imię Czesława Ameńko-
wicza, zam. przy ul. Kał-
waryjskiej 51 un. się.

Zs”. kartę zwolnienia
wyd. przez PKU Po-

wiat-Wilno na imię Jó-
zefa Sperskiego, zam.
we wsi Popoksze, gm.
Mejszag. un. się. 156

kr. świadectwo doj-
rzałości za Nr. 337

wyd. w roku 1930 przez
Gimnazjum im. El. Orze-
Sz+owej w Wilnie na
imię Haliny Zapaśników-
ny, zam. przy ul. Stefań-
skiej 39—un. się. 761

ze książkę wojsko-
wą wyd. przez PKO

Wilno na imię Dziedziu-
la Józefa zam. w N.-Wi-
lejce un. się. 162

| NAUKA į
tenografji listownie
jaknajdokładniej wyu-

czamy „Stenograf“, mie-
sięcznik wychodzi „Ste-
nografja Parlamentarna"
udoskcnalona. Dziewięć
wydawnictw, Instytut Ste-
nograficzny: Warszawa,
Krucza 26.

KUPNO-
SPRZEDAŻ

SR wiejskie suche
do jedzenia na su-

rowo kilo 620. Boczek
suchy przyrastały kilo
5 zł. Ser z m. p. Bro-
chockiego na główki 320

poleca firma

Zwiedrynski
Wileńska 28. 675-s1

NOTOCYKI
Harley-Dawidson, 750 cm.
z wózkiem, model 1930 r.,
okazyjnie do sprzedania.
Stan doskonały. Oglądać:
Wilno, Kalwaryjska 6, tel.
401, w warsztatach przed-
stawicielstwa „Fiat“. 0-f

Mo z majątku do
sprzedania w ilości

80 100 litrów dziennie.
Stała dostawa. Zgłosze-
nia Styczniowa 3 p. Ję-
drzejkowski. 765

Podręczniki
szkolne

  

K. Rutski
Wileńska 38

tel. 9-41.

poważnych  Wileńskie

Biuro Komisowo-Handlo-

we Mickiewicza 2ł, tel. 152

0:55, ydzierża-
wienia od 1 paździer-

nika plac około 2000 m*

z mieszkaniem przy bocz-

nicy kolejowej. O wa-
runkach dowiedzieć się

ul. Kasztanowa |4 — 19

między g. 3—4 „p.p. 687

| PRACA ||
Wo is

Chcesz otrzymać
posadę ?

Musisz ukończyć kursy
fachowe  korespon-
dencyjne prof. Sekuło-
wicza, Warszawa, Žėra-
wia 42- Kursy -wyuczają
listownie: buchalterji, ra-
chunkowości kupieckiej,
korespondencji handlo-
wej, stenografj, nauk
handlu, prawa, kaligrafji,
pisania na maszynach,
towaroznawstwa, angiel-
skiego, francuskiego,
niemieckiego, pisowni,
gramatyki polskiej oraz
ekonomji. Po skończe-
niu świadectwo. — Żą-
dajcie prospektów. 2Il-13
|osena dziewczyna

na wieś do gospo-
darstwa wiejskiego. Me-
czetowa 5, m. 2. 696—s0

Sue potrzebna do
wszystkiego umieją-

ca dobrze gotować. Swia-
dectwo konieczne. Ul.
Sierakowskiego 23 m. 4
od 4 do 7 wieczór. 764

Sprawy
majątkowe

Różnych rozmiarów
dochód przy lekowaniu
oszczędności na najpe-
wniejsze zabezpieczenie
osiągnąć można przy po-
średnictwie Wileńskiego
Biura Komisowo-Handlo-
wego Mickiewicza 21.

Tel. 152. 158—s1
Pożyczki

hipoteczne w różnych
sumach załatwiamy

szybko dogodnie Wilen=
skie Biuro Komisowo-
Handlowe Mickiewicza 21
tel. 152. _157—s1

Za 2.50mdolarów I
sprzedamy folwark
pod Wilnem. Obszar
50 ha, komunikacja
autobusowa, gleba do=

bra, zabudowania
kompletne

Dom H-K. „„Zachęta“
Mickiewicza 1, tel.

1 9 — 05. —50

Redaktor odpowiedzialny JERZY CIESZEWSKI.
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