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REDAKCJA i ADMINISTRACJA:
i Administracji 448, Drukarni 1244. Adres drukarni:

w niedzielę od 12 — 1 pp. „Dziennik Wileński** wychodzi

z wyjątkiem poniedziałków i dni poświątecznych.

ul. Dominikańska 4. Telefon Redakcji
Mostowa 1.

Redaktor przyjmuje od g. 2—4 pp. Administracja otwarta od g. 9—5,   codziennie, zagraniczne o 50 proc. drożej.
niem miejsca o 2$ proc. drożej.

terminowe umieszczenie ogłoszeń.

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

OGŁOSZENIA: za wiersz milim. przed tekstem 6 łam 35 gr., w tekście 40 gr., za
tekstem 10 łam. 15 gr. W numerach świątecznych oraz z prowincji o 25 proc. drożej,

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

Konto czekowe w P. K. O. Nė 80187.

DO Nr. DZISIEJSZEGO ZAŁĄCZAMY NASZ BEZPŁATNY DODATEK NIEDZIELNY p.t „ZYCIE Nr. 37.
 

  
   

 

 

 

 

Dzisiaj (4 bm.) © godz. 10-ej rano

Uroczyste otwarcie Il-ich TARGÓW PÓŁNOCNYCH
i Wystawy Sztuki Ludowej i Przemysłu Ludowego

 

DH. W. i E. SZUMANSCY
Wilno, ul. Mickiewicza 1  

Na sezon jesienny i zimowy polecają ostatnie nowości:

 

Palta damskie i męskie — Suknie wieczorowe i wizytowe Modele Paryskie— Bielizna męska i damska galanterja

i trykotaże. Własne Pracownie krawieckie męska i damska
 

 

 

  

Za spokój duszy

ś. p. Władysława Kołaszewskiego
ptefekta Męskiej Sodalicji Marjańskiej

odbędzie się nabożeństwo żałobne jutro dn. 15IX r. b. w kościele św.
Anny o godz. 7'/, rano.

Zarząd Męskiej Sodalicji Marjańskiej.

BACZNOŚĆ ROLNICY!!
SPECJALNE WAPNO NAWOZOWE

mielony węglan wapnia CaCO;
bardzo skuteczne na wszystkie gleby i odznaczające się wielką roz-
puszczalnością i przyswajalnością przez gleby i rośliny dostarcza

wyłącznie.

Wapniarnia Miasteczko Sp. Akc.
Zarząd w Poznaniu, Al. Marcinkowskiego 13. Tel. 41-66, fabryka

w Miasteczku n/Notecią, pow. Wyrzysk.

Zamówienia przyjmują: 587d

Zarząd Spółki w Poznaniu, Syndykaty, oraz wszystkie firmy i Spółdzielnie
Rolniczo-Handlowe. 2

W czasie Targów na stoisku firmy w Teatrze Letnim.

   

 

 

 

A JEDNAK Piwo
Zjednoczonych Browarów Warszawskich

p. f. HABERBUSCH i SCHIELE
jest jedyne w kraju — zasługujące na wyróżnienie.

PROSIMY BEZSTRONNIE PORÓWNAĆ.
Sprzedaż we wszystkich restauracjach i piwiarniach

oraz
w PAWILONIE WŁASNYM na II TARGACH PÓŁNOCNYCH

„pod SFINKSAMI“
Tamże: WÓDKI, LIKIERY i KONIAKI własnej rektyfikacji,

a także własne ody, owocowe gazowane.
Na miejscu kuchnia z gorącemi zakąskami 499d

pod zarządem znanej w Wilnie
RESTAURACJI ZIEMIAŃSKIEJ

Adres składów:
Jeneralny zastępca na Wilno I Wileńszczyznę

WŁ. CHOJNICKI, Wilno, Kopanica 12, tel. 882.

KARTY DO GRY
Krakowskiej Fabryki kart do gry

system „PIATNIK*
SĄ NAJLEPSZE. 4)

         

 

 

SZKOŁA MUZYCZNA

J. WOJEWÓDZKIEJ
MICKIEWICZA 22—4. 112d

__„Fortepian,$plew solowy, przedmioty teoretyczne

KAPELUSZE
CYLINDRY

tanie wytworne CZAPKI

E. MIESZKOWSKI, Mickiewicza 22

 

 

SSZK Ó:Ł K' I
DRZEW OWOCOWYCH i RÓŻ

«LEMSZCZYZNA — SZCZEKARKÓW»
proszę obejrzeć ich stoisko na Targach Północnych

Biuro sprzedaży: WARSZAWA, ul. BODUENA 2. 4583
 

 

PIERWSZORZĘDNY ZAKŁAD KRAWIECKI

St Krauze
uł. Mickiewicza Nr. 32/2 I piętro

otrzymał nowości sezonu oraz przyjmuje zamówienia
jak z własnych tak i z powierzonych materjalów.
CENY UMIARKOWANE!m
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Osiedliłem się w Wilnie

UL. MICKIEWICZA 49,tel. 15-16
Klinika Otolaryngologiczna U. S. A.
(Antokoi—Szpital Wojskowy)

Z dniem 15 b. m. rozpoczyna LEKARZ-DENTYSTA

przyjmomanie kato.| | STAKSŁAW GINTYŁŁO
Przychodnia kliniki czynna od j major rez.

Godz. przyjęć od 12 —5 g.

(oprócz świąt). 78723
godz. 10-ej do 12-ej prócz nie-

dziel i świąt. 58620

Dr. med. BENEDYKT DYLEWSKI
st. asystent Kliniki Uszno-Gardlanej U. S. B.

POWRÓCIŁ
Choroby: uszu, nosa i gardła,

wady mowy i głosu. 80222

Urdynuje —6 pop. | Śto Jańska fi, m. 2.

Czy jesteś członkiem L. 0. P. P?

   

 

Pi. Orzeszkowej 3

„Bibljoteka Nowošci“
Dzieła klasyczne

Ostatnie nowości (polskie i obce)
Lektura szkolna

Czynna od 11 do 18. i
Kaucja 5 zł.

Abonament 2 złot.   
MEZO aRAMTAU OPO EISS Tra:

Zarządzenie władz bezpieczeństwa.
(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. W związku z niedzielnemi wiecami zwołanemi
przez Centrolew pod hasłem obrony prawa i wolności ludu, władze
bezpieczeństwa wydały cały szereg zarządzeń dla zapewnienia w sto-
licy porządku i spokoju

Komisarz Rządu zarządził 24 godzinną nieustanną służbę poli-
cyjną. Władze bezpieczeństwa rozporządzają w Warszawie załogą
policyjną złożoną z 2000 ludzi. Opracowano szczegółowy plan akcji
prewencyjnej i interwencyjnej,

Nowy wywiad u p. premjera Piłsudskiego.
(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. P. premjer Piłsudski udzielił redaktorowi „Gazety
Polskiej" p. Miedzińskiemu nowego wywiadu, w którym poruszył
sprawę aresztowania posłów.

Oświadczył więc, że zawsze oburzała go bezkarność posłów,
którzy wyzyskiwali swą nietykalność. To też po rozwiązaniu Sejmu
zdecydował się wykorzystać czas, gdy posłowie staną się normal-
nymi obywatelami, aby wymierzyć sprawiedliwość. Kazał więc ze-
brać poruszone przez prokuratorów sprawy, zatrzymał się przy pierw:
szej „twarzy*. Jakie to są sprawy nie wie, bo nie może mieć ciągle
do czynienia z kodeksami karnymi. Aresztowania są dość wypad-
kowe. Powraca natomiast do poprzednio poruszanego tematu abe-
racji myślowej i nazywa aberacją zachowanie się aresztowanych,
którzy stawiali opór. Jedynie za pełne godności uważa zachowanie
się p. Witosa.

W końcu porusza sprawę parlamentaryzmu wogóle. Wyraża
pogląd, że nie można się obejść bez jakiegoś przedstawicielstwa wy-
branego i czyniącego zadość poczuciom odpowiedzialności. Zasada
parlamentaryzmu jest u nas trudna do obronienia, ale nie potrafiłaby
się zmienić. Dał tego dowód, szukając uzdrowienia parlamentaryzmu
na drodze nowych wyborów.

Podanie obrońców aresztowanych
b. posłów.

(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Dziś o godz. 12-ej w południe, u prezesa Sądu
Okręgowego zostali przyjęci obrońcy wywiezionych do twierdzy nad
Bugiem b. posłów. Złożyli oni na piśmie podanie, w którem piszą,
że aresztowani b. posłowie zostali przewiezieni i internowani w twier-
dzy w Brześciu nad Bugiem. Ani procedura karna, ani ustawa o wię-
zieniach, nie zna osadzenia osób cywilnych, oskarżonych o jakiekol-
wiek przestępstwa, w więzieniach wojskowych. Jest to zasada ele-
mentarna, że oskarżony powinien być trzymany w więzieniu, które
podlega nadzorowi tej władzy, jaka zarządziła uwięzienie. Jeżeli za-
tem oskarżonym wytoczone zostało śledztwo przez władze sądowe,
jeżeli areszt został zastosowany na mocy decyzji sędziego śledczego,
to jest rzecz bezsporna, że aresztowany ma być osadzony w więzie-
niu, którem zawiadują władze sądowe. Tu obrońcy powołują się na
przepisy ustawy.

Konferencja sędziego śledczego z obrońcami
aresztowanych b. posłów.

(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Dziś w godzinach po południowych przybył do
gmachu sądowego sędzia śledczy p. Eman na konferencję z przed-
stawicielami oskarżonych p. posłów.

Regulamin więzienny w twierdzy
w Brześciu.

(Telefonem od własnego korespondenta)

WARSZAWA. Obrońcy oskarżonych b. posłów zwrócili się do
prokuratora w sprawie regulaminu więziennego w twierdzy w Brze-
ściu i zapytywali o „ubranie w strój aresztancki i ogolenie głowy”.
Do jego wyjazdu zarządzenie to nie miało miejsca. Regime w wię-
zieniu wojskowem oparty jest na regulaminie wojskowym. Jest on
surowy. Aresztowanym, jak się to zwykle dzieje, odebrano wszelkie
paski i sznurowadła.

Jak wyglądaareszt garnizonowy w Brześciu
(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA Areszt garnizonowy, w którym osadzeni są byli
posłowie znajduje się na dziedzińcu koszar 9 pułku saperów, w okrąg-
łej baszcie, obok której przepływa rzeka Muchawiec. Szereg osób,
które odbywały ćwiczenia w 9 p.p. saperów zna dobrze tę basztę.
Jest to baszta jednopiętrowa, w  krórej znajduje się 13 niewielkich
cel. W celach znajdują się prycze napełnione słomą. Okna obite są
blachą, tak że światło pada z góry.

Znowu usiłowanie zamachu na gmach po-
selstwa sowieckiego w Warszawie.

WARSZAWA. (Pat.) Sprawca
usiłowanego zamachu na gmach

tem, że był jakiś zamach, nie
uważała za potrzebne poinformo-

Agitacja przedwyborcza w Niemczech
BERLIN. (Pat.). Hgitacja przed-

wyborcza przeniosła się w ostat-
nich dniach na ulicę. W dniu
dzisiejszym odbyło się w samym
Berlinie przeszło 200 pochodów
z orkiestrami i 50 zebrań przed-
wyborczych. Słupy reklamowe
oblepione są ulotkami stronnictw,
chodniki zarzucone odezwami.

Ubiegłej nocy policja aresz-
towała w Berlinie 48 osób, prze-
ważnie komunistów i hitlerow-
ców, którzy wszczynali bójki ulicz-
ne. Wśród zatrzymanych jest
wielu rannych. Za stawianie opo-
ru policja aresztowała byłego
posła komunistycznego Dahlema.
W Henau doszło do utarczki

między hitlerowcami a komuni-
stami, przyczem sześciu uczestni-

ków bójki zostało ciężko rannych
pchnięciami noży.

Nadchodzą dalsze wiadomości
o krwawych starciach między
politycznymi przeciwnikami. Na
prowincji, w Schwarte, przyszło
do walki na zebraniu hitlerow-
ców, po którem 12 ciężko ran-
nych musiano odwieźć do szpi-
tala. Tłum zajął wobec organiza-
torów zebrania groźną postawę,

hitlerowcy opuścić musieli Schwar-
te pod osłoną policji.
W Kamienicy (Chemnitz) gru-

pa hitlerowców napadła w nocy
na patrol policji, oddając do nie-
go kilka strzałów. Jeden z po-
licjantów został ciężko ranny.
Zdołano aresztować jednego na-
pastnika.

Nowe drogi polityki socjalnej.
(Kap.) Pod powyższym tytu-

łem ukazała się ostatnio w „Os-
servatore Romano“ bardzo zaj-
mująca, a zarazem głęboka co
do treści publikacja.

Reformy społeczne, które około
pół wieku temu powitane zostały
jako zbawienne dla losów warst-
wy robotniczej, a więc ubezpie-
czenia przeciwko nieszczęśliwym
wypadkom oraz na wypadek cho-
roby, kalectwa, starości i bezro-
bocia, a które znalazły oddźwięk
we wszystkich krajach, nie są już
więcej wystarczające w dobie
obecnej. Przeciwnie, podnosi się
wiele głosów, które właśnie tym
urządzeniom przypisują winę obec-
nych kryzysów gospodarczych.
Współezesna polityka ubezpiecze-
niowa wymaga wielkich środków,
a co za tem idzie, wysokich po-
datków. Obecne trudności eko-
nomiczne są więc tem większe
wobec ogromu ciężarów podat-
kowych i stąd opozycja przeciw-
ko związanym z ubezpieczeniami
ciężarom fiskalnym, stąd głosy o
reformę. Ponieważ wszelka poli-
tyka socjalna dąży do tego, by
godzić i harmonizować interesy
poszczególnych klas społecznych,

Drobne wiadomości
Walka z Kurdami.

ANKARA. (Pat). Według otrzy-
manych tu doniesień, wojska tu-
reckie otoczyły całkowicie rewo-
lucjonistów kurdyjskich wraz z ich
głównymprzywódcą, znajdującym
się wśród otoczonych oddziałów.

Teror w Rosji.
MOSKWA. (Pat). — W stolicy

Mongolji sowieckiej Ułan-Botorze
rozstrzelany został były oficer
sztabu Siemionowa Municew, któ-
ry oskarżony został oto, że utrzy-
muje łączność z emigrantami ro-
syjskimi, przebywającymi w Chi-
nach.

WIEDEN. (Pat). „United Press“
donosi z Irkucka, że były za-
stępca przewodniczącego rady
komisarzy ludock wy republiki ir-
kuckiej Tomskij i kierownik wiel-
kiej organizacji gospodarczej w
Irkucku Piechotyński. zostali ska-
zani na śmierć za kontrrewolu-
cyjną działalność gospodarczą. Do-
chodzenie, przeprowadzone prze-
ciwko oskarżonym, ujawniło, że
nadużywali oni swych urzędów

dzisiaj więc uczeni, a przede-
wszystkiem mężowie stanu po-
szukują nowych dróg i środków
dla zaradzenia obecnemu stanowi
rzeczy.

Autor powyższej rozprawy na-
wiązuje w dalszym ciągu „do stu-
djum na ten temat O. Konstan-
tego Noppla S$. J., jakie się ostat-
nio w jednem z miesięczników
niemieckich ukazało. Poświęca
wiele miejsca sprawie kooperacji
i korporatywnemu ustrojowi go-
spodarczemu oraz przychodzi w
końcu do wniosku, że podstawą
wszelkiej reformy w tej dziedzi-
nie jest i musi być przedewszyst-
kiem odnowienie duchowe. Wska-
zuje wreszcie na fakt, że z libe-
ralnych zasad społecznych wy-
pływa walka klas, która pozostaje
w sprzeczności z koncepcją
chrześcijańską w tym względzie.

Zadna reforma, żadna zmiana
na lepsze nie będzie możliwa —
stwierdza autor — o ile szerokie
warstwy nie będą do tego du-
chowo przygotowane. Katolicy
mają specjalne zadanie do zwal-
czania egoizmu indywidualnego
czy stanowego.

Czerwony kogut.

LWOW. (Pat). Prasa donosi,
że w ubiegły czwartek wieczorem
nieznani sprawcy podpaliliw gmi-
nie Hranki pow. Bóbrka, stertę
koniczyny na folwarku fundacji
Skarbka. Do zarządcy folwarku,
który nadbiegł, aby organizować
akcję ratunkową, podpalacze od-
dali 6 strzałów, poczem szybko
zbiegli. Zarządzono za nimi pościg.

Rabindranath Tagore,
w Moskwie.

MOSKWA. (Pat). W dniu wczo-
rajszym przybył do Moskwy Ra-
bindranath Tagore. Znakomitemu
pisarzowi hinduskiemu towarzy-
szy w podróży siostrzenica jego,
dwaj sekretarze oraz lekarz przy-
boczny. Razem z Rabindranatem
Tagore przybyła również do Mo-
skwy córka znakomitego uczone-
go niemieckiego Einsteina. Tago-
re ma zabawić w Związku So-
wieckim do końca września.

D. Marian Moszyński
wznowił przyjęcia chorych.

ul. Kościuszki 14 — 4, —- tel. 6 — 65.
—0o

 

poselstwa Z. S. S. R. w Warsza-
wie, Jan Polański, który zdołał
zbiec zagranicę, został w wyniku
śledztwa, przeprowadzonego przez
polskie władze sądowe zatrzyma-
ny w Lublanie. Na skutek żąda-
nia władz polskich władze jugo-
słowiańskie postanowiły wydać
Polańskiego sądom polskim.

(Przyp. Red. Niezrównana na-
sza Agencja Telegraficzna podaje
powyżej wiadomość o ujęciu
sprawcy zamachu — natomiast o

wać. Podejemy fakt ten za prasą
zagraniczną, która o wszystkiem,
co się dzieje w Polsce znacznie
lepiej i wcześniej jest poinformo-
wana niżeli czytelnik polski.

BERLIN. 11.IX. Donoszą z
Warszawy, że w przedsionku po-
selstwa sowieckiego znaleziona
została bomba. Bomba |/została
położona podedrzwiami z wylicze-
niem, że przy otwarciu drzwi na-
stąpi wybuch. Policja wszczęła
energiczne dochodzenie).

celem osobistego wzbogacenia się.
 

 

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

(Orzeszkowa 11) o godz. 5 popołudniu

Odczyt prof. Wacława Komarnickiego
p. tyt.:

„0 dyktaturach dobrych i złych*
oraz omówiona będzie sytuacja polityczna.
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Arady silie) ręki.
Areszt szeregu wybitnych par-

lamentarzystów ze stronnictw opo-

zycyjnych powitała prasa sana-

cyjna jako objaw „rządów silnej

reki“.
Rząd silny potrzebny jest Pol-

sce, o tem nie može byč dwu

zdań. Rządu takiego domagaliśmy

się od dawna. Czy jednak wsa-

dzenie za kratę kilkunastu bez-

względnie ideowych działaczy po-

litycznych—mniejsza czy prawi-

cowego czy lewicowego kierun-

ku — istotnie jest objawem tej

„silnej ręki”, która Polsce jest

potrzebna?

Czy to p. Dębski puszczał w

Małopolsce „czerwonego koguta"?

Czy Liberman  przecinał przewo-

dy telegraficzne i rozšrubowal

szyny, by wykoleić pociąg? Może

Witos podpalił trybuny sportowe

we Lwowie, z zamiarem, spalenia

Targów Wschodnich? A może

Kiernik rozrzuca po kraju bibułę

komunistyczną?

Jakkolwiek komunikat Pat'icz-

nej, podając motywy aresztów,

dziwnie w jedną kupę pomieszał

sprawy kryminalne z polityczne-

mi, przecie nikt zdrowo myślący

zbrodni tych wspomnianym po-

słom nie przypisze.

A jednak zbrodnie te działy

się i, dzieją, „czerwony kogut"

hula w Małopolsce. Palą się ster-

ty, pałą dwory, z dymem idzie

mienie polskie... Cóż uczyniono

dotąd by tę zbrodniczą akcję,

kierowaną i posiłkowaną z zagra-

nicy, wyplenić? Czy zaprowadzo-

no stan wyjątkowy, sądy doraźne?

Nic podobnego. Wszelkie wo-

łania ludności miejscowej o

wzmocnienie kadr policyjnych,

jak dotąd, jest przysłowiowem
wołaniemna puszczy.

Nie tylko w Małopolsce Wschod-
niej źle się dzieje — zbrodnicza

agitacja prowadzona jest na ob-

szarze całego Państwa niezwykle

intensywnie. Komuniści przygoto-

wują się wyjątkowo gorliwie do

przyszłych wyborów. 4

Cóż uczyniono, czy zamierza

się uczynić, celem poskromienia

tej zbrodniczej akcji?

Na naszych ziemiach wscho-

dnich rozwija się bezkarnie, pro-

wokacyjnie, propaganda białoru-

ska i litewska, zmierzająca wyra-

źnie do oderwania ziem tych od
Polski.

v

Cóż przeciwstawia się tej zbro-

dniezej robocie?

Z poza kordonu zachodniego

prusak wyciąga ku nam „opan-

cerzoną pięść". Cóż my mu prze-

ciwstawiamy, prócz szeregu odru-

chowych manifestacyj wiecowych?

Czy bodaj jedno energiczne wy-

stąpienie naszego przedstawiciela

na arenie międzynarodowej? Czy

wykorzystano uprawnienia, ' jakie

nam |zapewnił traktat wersalski

w stosunku do kolonistów nie-

mieckich, celem przywrócenia

ziemiom zachodnim ich odwiecz-

nego polskiego charakteru?

P. Premjer wspominał w ostat-

nim wywiadzie O „wyžerce“ po-

słów. Co do „wyżerki* znane są

libacje w stołecznych „Oazach*,
znane „papierosy reprezentacyj-
nę'—znane są rozsypujące się

koszary i wiele, wiele podobnych
wypadków.

Czy marnotrawcy grosza pu-

blicznego siedzą za kratą?

Z wszystkich wrogów naszych,

wewnętrznych i zewnętrznych naj-

groźniejszym niewątpliwie jest

ciężkie przesilenie gospodarcze,

którego końca nie można prze-

widzieć.

Cóż uczyniono, by zmniej-
szych ciężary podatkowe, by bez-

robotnym dostarczyć produkcyj-

nej pracy, podnieść ceny na

„płody rolnicze, zmniejszyć liczbę

upadłości, tamę protestów?

Wszystko to wymaga rządu
silnej ręki, takiego, który. siłą

swoją wykazałby wrogom na-

szym, nie zaś takiego, któryby

trawił*te siły w wewnętrznej walce

partyjnej — z czego dla wrogów

naszych jedynie tryumf i wzmo-
żenie ich sił.

UEF] WEJ
Nowy rodzaj cukierków|šmie-
tankowych o smaku nadzwyczaj

przyjemnym. j

Żądać wszędzie. 66 00

 

 

„powiedział

P ZLE NNLK

Z prasy.
Zachciewa się...

Z powodu aresztowań b. po-
słów i z powodu zakazu pocho-
dów i zebrań pod otwartem nie-
bem w dniu dzisiejszym, wczo-
rajszemu  „Słowu* wileńskiemu
zachciewa się „dramatycznych
konfliktów" na ulicach miast Pol-
ski. Pisze więe tak:

Nie dlatego byśmy się lubowali w
scenach ulicznych, albo żebyśmy jakoś
perwersyjnie kochali widok szarż poli-
cyjnych na tłum — lecz dlatego, iż
każdy konflikt ostry przyśpiesza w
Polsce załatwienie problemu konsty-
tucyjnego, a im ten problem zelatwio-
ny będzie szybciej, tem dła Państwa
lepiej. Jeśli konieczne są przytem ofia-
ry, to pamiętajmy, że ofiary z jedno-
stek mogą i” muszą być przynoszone
dla dobra państwa, dla ideału państwa.

Czy to prowokacja, czy też
aberacja, o której niedawno mó-
wił tak dosadnie p. Piłsudski? W
każdym razie jest to coś, czem
się powinna zająć prokuratura
państwa. P. starosta grodzki wi-
docznie  przeoczył buńczuczne
szafowanie przez małego Napo-
leona ze „Slowa“ krwią ludzką.

A co będzie, gdy to samo
zacznie mówić ktoś inny, kto
inaczej nieco będzie pojmował
interes i dobro państwa, niż p.
Cat. Czy też mu się zachce ofiar?

Dobrodzieje b. posłów.
„Expres Poranny" donosi, że

u prokuratorów nagromadziło się
aż 200 spraw przeciw byłym po-
słom. Ponieważ niektórzy posło-
wie mogą mieć po kilka spraw,
zatem można przypuścić, że oskar-
żonych jest około 100 posłów, co
odpowiada ilości miejsc w słyn-
nej baszcie w Brześciu nad Bu-
giem. 2

Byłby to zatem zupełny po-
grom „byłych panów posłów”?

Nie, bo znalazł się ktoś, kto
nad nimi czuwa. Podany wyżej
organ pisze dalej:

„Wyższe czynniki rządowe, chcąc
uniknąć zbyt licznego zatrzymywania
b. posłów, starają się nieco zahamować

bieg dochodzeń prokuratorskich w tym
duchu, aby do zatrzymywania b. posłów
uciekano się tylko 'w wypadkach clęż-
kich przestępstw".

Słuchajcie! Słuchajcie! „Wyż-
sze czynniki rządowe" (wyższe!)
chronią byłych posłów przed kozą!

Doniesienie „Expressu* jest
'najkapitalniejszym kawałem poli-
tycznym obecnej doby.

Niech żyją „dobrodzieje*!

Fortuna kołem się toczy.
Pod takim tytułem „Głos Na-

rodu* zamieszcza rozważania na
temat zmienności losów. Przy.po-
mina, jak ogromny obrót zrobiło
koło historji w ostatnich czterech
latach w Polsce.
W dn. 12 maja 1926 r. w Kra-

kowie przed socjalistycznym Do-
mem Robotniczym wielki ruch,
radość, entuzjazm.  Więzionoby
wtedy każdego, ktoby wtedy mó-
wił, że wkrótce rozejdą się drogi
'Pilsudskiego i P. P. S.

P. Mastek, wódz socjalistycz-
nych kolejarzy, którzy w dn. 12—
14 maja wstrzymali transporty
gen. Szeptyckiego, jest uwięziony
dziś przez tych, którym ci kole-
jarze w r. 1926 walnie dopoma-

gali. ,
Dalej „Głos Narodu* zaznacza,

że któryś dziennik „sanacyjny*
przypomniał, że Brześć n. Bu-
giem znany jest w historji ze
słynnego „pokoju*, tam zawarte-
go przez.Niemców z Rosją.

Gen. Hoffmann bił w Brześciu
pięścią w stół. A ufni w siłę bagnetów
delegaci niemieccy krajeli Europę, jak
im się podobało. Prawa narodu pol-
skiego zostały zdeptane. Brutalna siła
zatriumfowała.

Jak krótko jednak trwał ten triumfl
Po mroźnym i posępnym lutym 1918 ro-
ku przyszła piękna wiosna, wiosna na-
dziei dla tych, którzy o prawo walczyli.
Przyszła wiosna dla uciśnionych naro-
dów. | jeszcze rok nie dobiegł końca,

a ci, którzy deptali prawo w Brześciu,
musieli ucieczką ratować się przed wię-
zieniem.

Fortuna kołem się toczy i pysznych
poniża. Z historji czerpmy otuchę.

 

 

ZNAMIENNY GŁOS LITEWSKI.
Nowy artykuł „Starego Warszawianina.',

„Lietuvos Zinios“ Nr. 203 i 204 z dn. 6 i 7. IX. 1930 r. zamieszczają nowy
kolejny list

wicieli partji ludowców litewskich,

„Starego Warszawianina".
rym to pseudonimem ukrywa się podobno jeden

„Stary Warszawianin“, pod któ-
z wybitnych przedsta-

wywołał przed kilku tygodniami swemi
„listami z Warszawy* niemały huczek w prasie litewskiej. Oświetlał on mia-
wicie sprawę stosunków polsko - litewskich z punktu widzenia porozumienia
obu państw, a więc z punktu widzenia zgoła odmiennego, aniżeli reprezen-
towany dotychczas punkt widzenia urzędowej litewskiej racji stanu. Nowy
swój kolejny list z Warszawy poświęca „Stary Warszawianin* niemieckiej
akcji rewizjonistycznej, oraz zagranicznej polityce Litwy.

„W Niemczech, jak wiadomo,
dochodzi obecnie do głosu czarna
reakcja o nastrojach -wojowni-
czych. Gdyby odbywało się to w *
małem jakiemś państewku, Euro-
pa patrzyłaby na to z politowa-
niem. Ponieważ jednak chodzi o
Niemcy, budzi to powszechną
troskę i niepokój. Zwłaszcza Li-
twa powinnaby się tą sprawą za-
interesować. Wiadomą jest rzeczą,
że faszyści i komuniści wszyst-
kich krajów nie szanowali zobo-
wiązań, ani też traktatów, uwa-
żając je za „demokratyczne prze-
sądy". Dla narodowców (czytaj—
faszystów) decyduje O wszyst-
kiem przemoc fizyczna. Reakcja
niemiecka wyraziia ostatnio przez
usta ministra Treviranusa swój
pogląd, wypowiadając się za ko-
niecznością rewizji wschodnich
granic niemieckich. Naiwny jedy-
nie myśleć może, że reakcja nie-
miecka skierowana jest wyłącznie
przeciwko Polsce. Treviranus wy-

się jedynie bardzo
ogólnikowo. Jeżeli chodzi nato-
miast o szczegółowy plan faszy-
stów niemieckich, to wygląda on
mniejwięcej, jak następuje: prze-
dewszystkiem porozumienie z Ro-
sją i zaatakowanie Polski celem
dokonania jej rozbioru, lub przy-
najmniej odebrania Sląska, kory-
tarza pomorskiego dla Niemiec,
zaś Ukrainy Zachodniej (Galicji)
dla Rosji. Kłajpeda, rzecz prosta,
przypadłaby Niemcom. Następnie
państwa nadbałtyckie podpadłyby
pod wpływy niemieckie, zaś Pol-
ska — rosyjskie. O ileby się ten
pierwszy maksymalny plan nie
udał, spróbowałyby Niemcy zre-
alizować plan o mniejszym zakre-
sie (die kleine Lósung): pokojowe
porozumienie z Polską. Opierało-
by się ono na podstawach nastę-
pujących: Polska włożyła w kory-
tarz pomorski i port w Gdyni
wiele miljonów złotych. Niemcy
miljony te Polsce by zwróciły,
zaś korytarz pomorski i port w
Gdyni wykupiły, oddając jedne-
cześnie Polsce zachodnią część
Litwy, mianowicie — Marjampol,
Pogiegie i Kłajpedę, jako wyjście
na morze.

O ileby się i ten, skromniej-
szy juž, plan nie udal, dąžyly-
by Niemcy do stworzenia spe-
cjalnego własnego korytarza, któ-
ryby łączył je z Prusami Wschod-
niemi i w którem służbę pełnili-
by sami Niemcy.

Wszystkie te plany niemieckie
mają, rzecz prosta, różne słabe
strony. Tem niemniej pogłoski o
nich pochodzą 'z bardzo poważ-
nych żródeł. Zresztą, jedno nie
ulega wątpliwości: rząd niemiecki
wypowiedział się za. konieczno-
ścią rewizji granic wschodnich.

Mimo, że Nadrenja już jest
wolna od okupacji,
i faszyści niemieccy nie uważają
sytuacji za ostatecznie wyjaśnio-
ną. Marzą oni wciąż o odzyska-
niu Alzacji i Lotaryngji. Francja
doskonale sobie zdaje sprawę,

; "2
nacjonališci

że o ileby faszystom niemieckim
udało się przeprowadzić rewizję
granic wschodnich, to zapragną
oni również rewizji granic za-
chodnich. Jak słychać, we Fran-
cji liczą się z możliwością puczu
niemieckiego, co pociągnęłoby
za sobą ponowną okupację Na-
drenji przez oddziały francuskie.
Litwa, rzecz prosta, nie powinna-
by się tem martwić, gdyby nie
dalsze możliwości. Gdyby bowiem
Francja miała ponownie okupo-
wać terytorjum Nadrenji, Polsce
powierzonoby podobno okupację
całych Prus Wschodnich, przy-
czem Litwa mogłaby odebrać li-
tewskie obszary z Tylżą, Gumbi-
nem, Wystruciem i Królewcem.
O ileby się następnie wyrównało
granicę polsko-litewską na linji
Królewiec — Augustów — Grodno,
to Litwa władałaby wszystkiemi
litewskiemi ziemiami.

Być może wszystkie te teorje,
mimo że pochodzą ze źródeł na-
der poważnych, mają znaczenie
jedynie prowizoryczne, przejścio-
we, podobnie, jak kontrakcja w
związku z oświadczeniami Trevi-
ranusa, posiadającemi niewątpli-
wie znaczenie propagandowe w
związku z wyborami do Reichs-
tagu.

Co się tyczy litewskiej polity-
ki zagranicznej, podkreślić nale-
žy, že Europa Zachodnia pod
tym względem , znacznie się do
Litwy rozczarowała. Przyczyny
tego są następujące: Polska, Lit-
wa i Łotwa zostały stworzone w
charakterze niejako klina pomię-
dzy ZSSR a Niemcami. Cel tego
był bardzo wyraźny i jedynie w
takiej płaszczyźnie mogłyby wy-
mienione państwa oczekiwać od
Europy Zachodniej poparcia. Nie
leży natomiast w interesach Euro-
py, ażeby Litwa stała się pomo-
stem między Niemcami, a ZSSR.
Tymczasem Polska, dąžąc do he-
gemonji nad Baltykiem, prowa-
dziła politykę nader zręczną, po-
pychając cały czas Litwę ku Mo-
skwie i Berlinowi, a oddalając ją
do Europy Zachodniej.. Na po-
dróż byłego premjera Sleżewicza

*'do Moskwy i podpisanie przezeń
traktatu z ZSSR zapatruje się
Europa Zachodnia nieprzychyl-
nie. Francja i Anglja chciałyby,
ażeby Litwa wraz z Łotwą i Esto
nją zdecydowanie skierowały ce-
le swej polityki zagranicznej w
kierunku reprezentowanym przez
Europę Zachodnią. W związku z
tem cała kwestja wileńska i wo-
gėle caly problem terytorjalny
Litwy przedstawia się w innem
świetle. W zbliżeniu więc Litwy
z Europą Zachodnią szukać nale-
ży możłiwości rozwiązania kwe-
stji wileńskiej. /

Wszystko to są narazie wersje,
ktė i jednakże Europa się in-
terikkje. Już i prasa coś z tych
wersyj podchwyciła. Nie od rze-
czy więc byłoby, ażeby i społe-
czeństwo litewskie coś o tem
wiedziało.

W
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Otwarcie Il Targów Północnych.
W dniu dzisiejszym wysiłkiem

miasta i komitetu złożonego z
ludzi dobrej woli, dużejinicj
wy i energji otwarte zostają
II Targi Północne jako zbiorowy
wysiłek gospodarczy ziem pół-
nocno-wschodnich. Pomimo licz-
nych głosów defetystów, odradza-
jacych urządzanie w roku bieżą-
cym Targów  Wileńskich ze
względu na ciężkie przesilenie
ekonomiczne kraju, Targi doszły
do skutku i, sądząc z akeji przy-
gotowawczej, przezentować się
będę nie gorzej lecz lepiej niż
pierwsze Targi w 1928 r.

Ak
radjowy.

ków i

rmulatory
do radja, samochodów i światła. Radjo-odbiorniki i sprzęt

Fachowe ładowanie i
aparatów, słuchawek, głośników, woltomierzy, prostowni-

FIRMA MICHAŁ GIRDA, zamkowa 20, TEL. 16-28
 

Witamy drugie z koleji Targi
jako objaw żywotności naszego
społeczeństwa, jako dowód, że
w Wilnie nie słabnie tętno życia
handlowo - przemysłowego lecz
podąża za tętnem życia gospo-
darczego całej Polski. W warun-|
kach bardziej pomyślnych. Wilno
jak się okazuje mogłoby stać się
ośrodkiem gospodarczym olbrzy-*
miej części Rzeczypospolitej i
odzyskać swe stanowisko należ-
ne mu z położenia geograficzne-
go na wschodzie Europy.

Tymczasem Targi wileńskie są
dowodem, że żyjemy i gospodar-
czo krzepniemy.

 

naprawa akumulatorów,

innych. 57821

KRONIKA.
Międzynarodowa konferencia kolejowa

Polski, Estonji i
W dniu wczorajszym w gma-

chu Wileńskiej Dyrekcji Kolejo*
wej rozpoczęła się międzynarodo-
wa konferencja kolejowa z udzia-
łem przedstawicieli kolei łotew-
skich i estońskich w sprawie
przyłączenia Estonji do bezpo-
średniej komunikacji osobowej,
bagażowej i expressowej pomię-
dzy Polską i Łotwą, która to ko-
munikacja istnieje już pomiędzy
wymienionemi 2 ma państwami
od 1 kwietnia 1929 r. Z ramienia
Ministerstwa Komunikacji obra-
dom przewodniczy radca Mini-
sterstwa p. Wiktor Soczyński, ze
strony kolei łotewskich bierze

Z miasta.

— Karykatura demonstracji.
Wczoraj o godz. 6 wiecz. przez
ul. Mickiewicza przeciągnął ma-
skaradowy pochód b. wojskowych
i robotników budowlanych, zgru-
powanych przy Z. O. W.

Nieliczna ta garstka demon-
strantów niosła karykatury aresz-
towanych b. posłów oraz wzno-
siła okrzyki przeciwko areszto-
wanym.

Demonstranci przy akompan-
jamencie gwizdania i drwiących
nawoływań chłopców sprzedają-
cych gazety i gapiów pośpiesznie
zwinęli pochód i rozeszli się.
— Zjazd delegatów miast

kresowych. Dziś, dnia 14 b. m.
rozpoczyna obrady Zjazd delega-
tów miast kresowych, zorganizo-
wany przez komisję wykupu zie-
mi przy ZwiązkuWłaścicieli Sred-
nich i Drobnych Nieruchomości
w Wilnie. Zjazd, na który ocze-
kiwani są delegaci z Baranowicz,
Pińska, Brześcia, Słonimia, Białe-
gostoku i t. d. obradować będzie
przy ul. Magdaleny Nr. 4.
— Wstęp na Górę Zamkową.

Ze względu na spodziewany wiel-
ki napływ wycieczek do Wilna,
od niedzieli 14 b. m. zostaje po-
nownie otwarty wstęp na Górę
Zamkową. Bilety normalne. (lszko-
dzone miejsca ruin zostały zabez-
pieczone.

Sprawy wojskowe.
— Ważne wyjaśnienie dla

poborowych. Wobec często zda-
rzających się wypadków, świad-
czących o nieznajomości ustawy
o powszechnym obowiązku służ-
by wojskowej przez poborowych,
którzy całkiem niepotrzebnie obar-
czają P. K. U. różnemi bezpod-
stawnemi prośbami w sprawach
ulgi, odroczeń służby wojskowej,
Komenda P. K. U. Wilno - Miasto
wyjaśnia: J

Wedle obowiązującej ustawy,
prośby o odroczenia służby woj- *
skowej wzgl. uzyskania ustawowo
przewidzianych ulg kierować na-
leży jedynie i wyłącznie do wła-
dzy adrninistracji ogólnej t. j.
Starostwa. a

Natomiast wszelkie prośby o
przesunięcie terminu wcielenia
do szeregu. należą wylącznie do
kompetencji P. K. U., lecz na
podstawie rozkazu M. S$. Wojsk.
żadne prośby przyjmowane -nie
będą z powodu wygaśnięcia obo-
wiązującego terminu.

Ci poborowi, których podania
zostały załatwione odmownie, zby-
tecznie wnoszą odwołania, albo
wiem decyzja Komendanta P K.U.
jest ostateczna i odwołaniu nie
podlega.

Równocześnie wyjaśnia się, że
rejestracja popisowych rocznika
1910 i 1912 przeprowadza Wy-
dziat Wojskowy Magistratu m.
Wilna, anie-P. K. U.

Wszelkie podania
przyjęcia
przyjmowane będą przez P. K.d.
dopiero w kwietniu 1931 r.
— Jesiennalicytacja wybra-

kowanych koni wojskowych z
oddziałów Garnizonu Wilno odbę-

w „sprawie

„dzie się w Wilnie na rynku kal-
waryjskim w dnie targowe: 16,
19, 23 i 26 września r. b. o go-
dzinie 9-ej. 4

Z życia stowarzyszeń.
— Z Śckoła. Z dniem 2 b. m.

uchwałą zarządu gniazda wileń-
skiego, został mianowany na sta-

do służby ochotniczej.

Łotwy w Wilnie.
udział naczelnik p. Daina, ze
strony kolei estońskich p. Jem-
ma. Pozatem przyjmują udział
w konferencji ze strony Minister-
stwa Komunikacji pp. Umiński i
Matras, ze strony Dyrekcji Kolei
Państwowych w Wilnie naczelnik
wydziału handlowo - taryfowego
p. Byczkowski i p. Szmidt. Prze-
bieg oorad jest zupełnie pomyśl-
ny i wynik prac konferencji daje
nadzieję, że bezpośrednia ko-
munikacja pomiędzy Polską, a
Estonją będzie wprowadzona w
życie z dniem 1 listopada r. b.

Konferencja potrwa jeszcze
od 3—4 dni. (d)

nowisko naczelnika gniazda druh
Nowina-Przybylski.

Poszczegėlne sekcje jak: gi-
mnastyczna, zaprawy lekko-atle-
tycznej i sportowej, gier rucho-
wych i tennisowa—przystąpiły do
systematycznej pracy. W dniach
najbliższych "powstaną sekcje:
fechtunku i bokserska.

Druhny i druhowie, obowiąz-
kiem waszym jest jak najliczniej-
szy udział w pracy gniazda dla
dobra społeczeństwa. Informacji
udziela sekretarjat gniazda.
— Z życia T-wa Opieki nad

zwierzętami w Wilnie. Dzisiaj,
w dniu dobroci dla zwierząt i'
ochrony przyrody, każdy chyba
zamanifestuje swą solidarność
z propagowaną akcją. Wil. T-wa
Op. n.zw., kupując znaczek pod-

„€zas kwesty ulicznej, oraz los na
/ loterję fantową, odbywającą się
w dniu dzisiejszym w lokalu T-wa
Rybackiego, ul. Królewska.

Niech każdy pamięta, że naj-
drobniejsza nawet ofiara przy-
czynia się do zrealizowania pla-
cówek takich, jak szkoła dla pod-
kuwaczy i bezpłatne a:nbulato-
rjum dla zwierząt, których istnie-
nie będzie dowodem, że nietylko
o sobie myślimy, ale, że staramy
się otoczyć opieką zwierzęta,
które same nic dla siębie prze-
cież zrobić nie mugą, mimo, że
tyle robią dla człowieka!

Niechże nikogo nie zabraknie
bez sprzedanego dzisiaj znaczka
Wileńskiego T-wa Opieki nad
zwierzętami.

Sprawy akademickie
— Z Koła prawników.

rząd Koła Prawników stud. (I. S. B.
podaje do wiadomości nówowstę-
pującym, iż w lokalu Zarządu Ko-
ła (Zamkowa 11 w podwórzu na
prawo) w poniedziałki, środy i
piątki od godziny 6 — 7-ej vędą
udzielane wszelkie informacje do-
tyczące studjów na Wydziale Pra-
wa i Nauk Społecznych.

Ukazał się Nr. 6—7 miesięcz-
nika Prawo, organu Akademickich
Koł Prawniczych i Ekonomicz-
nych. Numer ten, zgodnie z daw-
ną zapowiedzią, nosi cherakter
specjalny, jako numer międzyna-
rodowy, wydawanyzokazji Pierw-
szego Międzynarodowego Kongre-
su Studentów Prawników w Bru-
kseli. Dlatego też nie zawiera on
działów zwykłych o charakterze
aktualnym, daje natomiast w prze-
kroju niejako obraz życia organi-
zacyjnego akademickiej młodzie-
ży prawniczej w Polsce oraz
przykłady jej prac naukowych

; poświęconych zagadnieniom nau-
kowyni. Do nabyciaw Kole Praw-
ników Zamkowa 11 (w podwórzu
na prawo) w poniedziałki, środy
i piątki od godz. 6—7-ej.

Sport.
-— Wioślarskie regaty mię-

dzykiubowe. Po zaciętej walce
w trzydniowych przedbiegach eli-
minacyjnych, wyeliminowane z
przedbiegów zwycięskie osady,
dziś o godz. 14-ej spotykają się
w biegach finałowych, dla osta-
tecznych rozgrywek.

Prócz klubów wileńskich, w
regatach przyjmują udział kluby
wioślarskie Poznania, Gdańska,
Warszawy, Grodna. Ogółem wre-
gatach tych przyjmuje udział 49
osad przy 201 zawodnikach

Kronika policyjna.
Kradzież przez okno. W dniu

11 b. m. Kwisielewicz Józef, Szyszkiń-
ska Nr. 8, zameldował, że w eg z 10

Za,
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JUTRO uroczyste otwarcie sezonul
Dźwiękowo—Śpiewny dramat miłosny
z LUPE VELEZ i GARRY COOPEREM

2 e
|| FP | . I “6

Śpiewy chóralne i solowe.
Pieśni śpiewane z ekranu tchną na-
miętnością i żarem temperamentu.

į W kinie „HOLŁYWOOD*.

+.[ENARCIMEBLEU
e doJury

£] NAJLEPSZE PERFUMY
/ iWMODY-KOLONSKIE

ne 11 b. m. za pomocą otwarcia okna

 

   
nieznani sprawcy dokonali kradzieży
różnej garderoby męskiej i damskiej
oraz zegarka niklowego z literami ro-syjskiemi Ł. B Z. D. Ne 71 ogólnej *
wartości 450 złotych.

— Kradzież instrumentu muzycz-
nego z gimnazjum W dn. 11 b. m. dy-
rektor gimnazjum im. Adama Mickiewi-
cza Zapaśnik Bronisław zameldował, że
w międzyczasie / od 3 do 6 b. m.z lo-
kaju gimnazjum skradziono kornet B.
wartości 50 zł. Kornet ten w dniu 11
b. m. uczeń tegoż gimnazjum Jacyna
Kazimierz (miejsca zamieszkania brak)
odnalazł w pracowni instrumentów mu-
zycznych Stachowskiego. Wielka Nr. 11.
Kornet zwrócono gimnazjum,

— Wykoiejenie się parowozu.
W dniu 11 b. m. przy ul. Nowogródzkiej
róg zauł. Solnego na torze wąskotoro-
wym nowy parowóz Nr. 4273 z winy
maszynisty Siatkowskięgo Józefa. Pił-
sudskiego 67, wykoleił się na zwrotnicy.
Zadnych uszkodzeń nie stwierdzono.
Wypadków z ludźmi nie było.

— Zgon na chodniku. W dn. 12
b. m. fupkcjonarjusz P. P. znalazł nie-
przytomnego mężczyznę na chodniku
przy ul. 3 maja. Nieznajomego przewie-
ziono do szpitala św. Jakóba, gdzie po
upływie godziny =marł nie odzyskując
przytomności. Znalezione przy zmarłym
dokumenty stwierdzają, iż jest on Lud-
kiewiczem Piotrem, Suwa'ska Nr. A
Przyczyna śmierci narazie nie wyja-
śniona.

— Podrzutek. W dn. 12 b. m. przy
ul. Bazyljańskiej Nr. 6 znaleziono pod-
rzutka płci żeńskiej w wieku okoła
2 miesięcy, którego umieszczono w
przytułku Dzieciątka Jezus.

— Obława na terenie Wilna. W
dn. 12 b. m. w czasie obławy dokona-
nej na terenie Wiina w podejrzanych
miejscach, oraz hotelach zatrzymano
kilka osób nie posiadających dokumen-
tów, a ponadto znanego zawodowego
złodzieja i włamywacza Czerniakowa
Władysława, bez stałego miejsca za-
mieszkania.

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

Dziś i jutro w dalszym ciągu „Rozbitki“.
Teatr Miejski w „Lutni”.

Dzisiejstza popołudniówka w „Lu-
tnia*. Dziś o godz. 3-ciej min. 30
po poł. w „Lutni* po cenach zaiżonych
„Moja panna mama“.

— Wiecz6r humoru artystyczne-
go Marjusza Maszyńskiego. Znako-
mity artysta Teatru Polskiego w War-
szawie Marjusz Maszyński wystąpi w
piątek najbliższy 19 b. m. w Teatrze
„Lutnia“ na wieczorze hunoru arty-
stycznego.

POLSKIE RADJO WILNO.
Fala 385 mtr.

Program:

Niedziela, dnia 14 września 1930 r.
10,15. Transm. nabożeństwa z Po-

znania.
11.58. Sygnał czasu z Warszawy.
12,05. Gramofon.
15,00. Komunikat meteorologiczny.
15,30. Odczyt rolniczy: „Usrawa tru-

skawek“ — wygl. Jan Krywko, insp.
Wil. Tow. Org i Kół. Roln.

15,50. Transm. z Warszawy. Muzyka
i odczyty rolnicze.

16,30. Transm. z Regat. Międzyklu-
bowe zawody wioślarskie o mistrzo-
stwo m. Wilna (Reportaż).

17,25. Transm. z Warszawy. Koncert
popularny.

18,45 Audycja z okazji
dobroci dła zwierząt"
przez Tów. Opieki nad
| ochrony przyrody. (Przemówienie,
audycja literacka i koncert).

1940. Transm. z Warszawy. Transm.
międzynarodowych zawodów kolarskich
i motocyklowych z Dynasów. Kwadrans
literacki, koncert i muz. tan.

Ponladziałek, dn. 15 września 1930 r.
11,58. Sygnał czasu.
12,05. Gramofon.
13,00. Komunikat meteorologiczny.
15,50. Odczyt tur.-kraj.
17,20. Komunikat sportowy.
17,35. „Twórcze piękno pracy sa-

morządowej”.
18,00. Koncert z Warsz.
19,00. Opowiadanie dla dzieci.
19,25. „Feljeton wesoły" — wygl. K.

Wyrwicz - Wichrowski,
20.00. Transm. z Warsz. Komunikaty

i muzyka taneczna.

Ciągnienie loterii pań-
Stwowej.

W czwartym dniu ciągnienia
'5-ej klasy 2l-ej polskiej loterji
państwowej, główniejsze wygrane
padły na numery następujące:

Po 5000 zł. na N»ry: 51302
83482 86757 125066 135911 137978
188687. *

Po 3000 zł. na N-ry: 131117
134789 145875 151202 155012
205637. .

Po 2000 zł. na Nery: 47659
102873 105399 108417 129462
161008 163962 184593 192974.

Po 1000 zł. na Nry: 7934
26094 30611 36127 67515 68621
84467 109948 119269 127165 133081
133912 135106 163137 176731
182358 184694 207146 209099,

Po 600 zł. na N-ry: 7298 7689
11807 14324 38211 46656 48730
49184 51838 60962 67643 68533

„Dość do-
organizowana
zwierzętami

81033 108928 416484 116953
117443 118779 120568 126998
144863 148996 151212 167694
173063 173343 174694 179374
185063 189912 195556 197566
203073.

WARSZAWA, 13-9. (Pat.) Dzi-
siaj (sobota) w piątym dniu cią-
gnienia V klasy XXI Państwowej
Loterji Klasowej główniejsze wy-
grane padły na numery: 25.000
złojych — 195972, 15.000 zł. —
11393, 10.000 zł.—8873. Po 5.000
złotych wygrały numery: 35740,
53092, 62826, 130695, 132168,
182333, 188252,

>
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Kronika I! Targów
Północnych.

Komunikat Targów Pói-
nocnych.

Z okazji otwarcia Targów Pół-
nocnych nadszedł cały szereg
depesz i listów z życzeniami po-
wodzenia.

Minister komunikacji Kuehn,
który osobiście przed dwoma laty
otworzył pierwsze Targi Północne,
telegrafuje:

Nie mogąc niestety być obec-
nym na otwarciu Il Targów Pół-
nocnych, dziękuję za przesłane
mi zaproszenie i składam na rę:
ce Pana Prezydenta miasta ży-
czenia jak najpomyślniejszego
rozwoju i powbdzenia Targów.

Minister Kuehn.
Minister poczt i telegrafów de-

peszuje do Dyrekcji Targów:
Nie mogąc przybyć osobiście,

przesyłam życzenia pomyślnych
wyników pracy i dalszego rozwo-
ju Targów. I. Boerner,

min. Poczt i Telegrafów.
Z ministerstwa Spraw Zagra-

nicznych nadeszło pismo Sekre-
tarjatu z zawiadomieniem, że p.
minister Zaleski, przebywający w
Genewie na sesji Ligi Narodów,
nie może przybyć na otwarcie
Targów.

Zamiast bankietu.

Z okazji otwarcia Il Targów
Północnych, Komitet Targów prze-
znaczył kwotę 1.500 złotych na
budowę wznoszonego w Wilnie
Domu Dziecka.

Przed otwarciem li Targów
Północnych.

Na otwarcie II Targów Pół-
nocnych w Wilnie przybędzie mi-
nister pracy i opieki społecznej
pułk. Prystor zżoną, wice-minister
przemysłu i handlu p. Fr. Dole-
żan wraz z nacz. wydz. tego m-stwa
Hanszildem i radcą Sianożęckim.
Wczoraj przybył również na otwar-
cie Targów inspektor Jarosław
Sakowicz z Ministerstwa Rolnictwa. * zawarł

(d)

D ZelENONI

2 pogranicza
Bolszewicy z oficerami niemieckimi lustrują

granicę polską.
Jak nam donoszą, onegdaj na

pograniczu polsko-sowieckiem w
rejonie ,Wilejki i Radoszkowicz
specjalna komisja sowiecka do-
konała szczegółowej lustracji gra-
nicy.

Rzecz charakterystyczna, że

Współdziałanie straży so-
wieckiej z kurjerami ko-

munistycznynii.
W nocy, z 11 na 12 bm. w

pobliżu zaścianka Wielka Góra w
rejonie odcinka granicznego Kro-
dzieżewo-Domaniewicze patrol za-
uważył dwóch podejrzanych osob-
ników usiłujących przedostać się
do Polski przez zieloną granicę.

Na wezwanie patrolu.osobnicy,
rzucili się do ucieczki, wówczas
żołnierze użyli broni. W odpo-
wiedzi nieznajomi dali kilka strza-
łów rewolwerowych, poczem je-

wśród komisji sowieckiej znajdo-
wało się 2 wyższych oficerów
sztabowych niemieckiej Reichs-
wehry, którzy przy pomocy map
topograficznych badali skrupulat-
nie tereny odcinków granicznych
sąsiadujących z Polską. d

den z uciekających począł wzy-
wać pomocy straży sowieckiej.
Na pomoc, przybyło dwóch kon-
nych żołnierzy sowieckich, którzy
poczęli ostrzeliwać z karabinów
żołnierzy polskich.

Na odgłos strzałów przybył z
pomocą patrol KOP, który zdołał
jednego z tamtejszych przyby-
szów zatrzymać.

Zatrzymanym okazał się zna-
ny kurjer komunistyczny, przy
którym znaleziono nader cenne in-
formacje i instrukcje komuni-
styczne. d
 

 

Ż Kraju.
Wykopanie garnka z mo-

netami.
Na polach w pobliżu wsi Oleń-

kowicze gm. lebiodzkiej włościa-
nin Ł. Zieńkowicz wykopał z zie-
mi garnek srebrnych i miedzia-
nych monent z okresu Króla Zy-
gmunta Wazy. Garnek zawierał
53 monety z czego 31 srebrnych
i 22 miedzianych.

Monetami temi zaopiekowały
się władze administracyjne. (d)

Niefortunna tranzakcja z
żoną.

Nienotowany wypadek zdarzył
się we wsi Kłuczany gminy jaź-
wińskiej, gdzie mieszkaniec tej
wsi, przed rokiem przybyły z Ro-
sji sowieckiej, Adam Slazewicz

z bogatszym od siebie
włościaninem Michałem Hołubo-

wym umowę, na podstawie któ-
rej odstąpił na jeden rok swoją
22 letnią żonę Marję za cenę 500
zł, 10 pudów zboża i źrebaka,
pod tym warunkiem, iż nabywca
w ciągu tego terminu winien jest
utrzymywać „żonę”, mieszkać z
nią i po ludzku ją traktować.

Tymczasem jednak przedmiot
kupna M. Slażewiczowa, po kil-
kudniowym pobycie u „nowego
męża" zbiegła do pierwszego mę-
ża, którego dotkliwie obiła, po-
czem zabrawszy gotówkę i zboże
przeniosła się do sąsiedniej wsi,
gdzie zamieszkuje jej starsza sio-
stra i dziadek. (d)

Pożar w gminie Orańskiej.
Dnia 13 b. m. w godzinach

popołudniowych we wsi Birżywa
gm. Orańskiej wskutek niewyja-
śnionej narazie przyczyny wy-
buchł pożar w domu gospodarza
Żukowskiego. Ogień momental-

K Ww ILENSK I

DZIŚ W NIEDZIELĘ OTWARCIE
NAJWIĘKSZEGO W POLSCE

LUNA-PARKU
POZNAŃSKIEGO
(DAWNE „WESOŁE MIASTECZKO" na P.W.K.)

NA II-ch TARGACH PÓŁNOCNYCH
RZECZY DOTYCHCZAS W WILNIE NIEWIDZIANE

 

nie przerzucił się na sąsiednie
zabudowania i objął szereg go-
spodarstw.

Pastwą płomieni padło 9 go-
spodarstw. Straty sięgają przeszło
40.000 złotych.

KRONIKA LIDZKA.
Nieszczęśliwy wypadek.

Onegdaj na szosie Raduń — Ejszy-
szki jadąca w stronę Wilna taksówka z
przedstawicielstwa samochodowego „Cy-
trot" w Wilnie, przejeżdżając obok fur-
manki, przy której mieszkaniec wsi
Kłajsze, gminy raduńskiej, Połubiński
Jerzy, przytrzymywał konia za uzdę,
potrącilą tegoż Połubińskiego tak nie-
szczęśliwie, iż doznał silnego potłucze-
nia całego ciała. Ciężko potłuczonego
Połubińskiego przewieziono tą samą
taksówką do Ejszyszek, gdzie umie-
szczono go w tamtejszym szpitalu re-
jonowym. (A. H.)

Smutne następstwa bójki pod-
czas uczty weselnej.

Onegdajszej nocy w okolicy Gier-
wielańce, gminy raduńskiej, podczas
uczty weselnej, odbywającej się u jed-
nego z gospodarzy Kowalewskiego, wy-
wiązała się zacięta bójka pomiędzy u-
czestnikami, w czasie której mieszka-
niec wsi Radziuńce Andrukonis zranił
ciężko nożem w szyję Feliksa Lubiań-
ca. Nieprzytomnego Lubiańca przewie-
ziono do szpitala rejonowego w Ejszy-
szkach, gdzie walczy ze śmiercią, zaś
Andrukonisa policja aresztowała | prze-
kazała de dyspozycji władz sądowych

(A. H)

 

  

Przeciw obstrukcji, hemoroidom,
zaburzeniom w żołądku i kiszkach, za-
stoinie w wątrobie i śledzionie, bólom

krzyża, zaleca się picie naturalnej wody
gorzkiej „Franciszka-J6zefa“ kilka ra-
zy dziennie. — Żądać w apt. 00

+ muje bardzo znaczną

5852

Z ostatniej chwili.
Sny o koronie arcyksięcia

Ottona.

WIEDEN. (Pat). „Arbeiter Ztą.“
twierdzi, že cesarzowa Zyta i jej
syn Otton bawili na Wegrzech w
dn. 18 sierpnia. Przybyli oni auto-
mobilem z Hiszpanji do miasta
Steinamanger z paszportami, wy-
stawionemi przez konsulat wę-
gierski w Madrycie *na nazwisko
ks. Weyera i przełożonej klaszto-
ru Marji Szetanyi. Tegoż dnia
opuścili oni terytorium węgier-
skie, przyczem biskup Mikes, zna-
ny przywódca monarchistów,
przedstawił im, że zamach mo-
narchistyczny w chwili obecnej
nie ma widoków powodzenia.
Także i rząd węgierski odmówił
Zycie pomocy. Wkrótce potem
został odwołany pose! węgierski
w Madrycie, ponieważ wbrew in-
strukcjom rządu popierał zamia-
ry Zyty i Ottona.

ROZMAITOŚCI.
Czemu kobiety są gadatiiwe.

Uczony psycholog angielski
Crichton Browne, zajął się swego
czasu bardzo szczegółowo bada-
niem sprawy, dlaczego — kobiety
tak dużo mówią. Na podstawie
swych badań doszedł on do prze:
konania, że decydującą rolę od-
grywa tu zupełnie odmienny, niż
u mężczyzny, sposób odpływania
krwi do mózgu.
W istocie mózg kobiety otrzy-

ilość krwi
z arteryj w swej części tylnej, w
okolicy karku, podczas, gdy le-

 

psza krew kieruje się u mężczy*
zny do tej części mózgu, która
jest przy czole.

Otóż działanie tych. dwóch
odrębnych części mózgu ludzkie-
go, jest bardzo różne. Mózg znaj-
dujący się w potylicy, jest środ-
kiem wrażeń wzrokowych i słu-
chowych, podczas gdy część
mózgu przy czole, zawiera ośrod-
ki skupienia woli oraz dążenia
i zamiary, powstające z przeżyć
wewnętrznych.

To właśnie pobudzenie z po-
wodu obfitości krwi w jednej czy
drugiej części tłumaczy nam,
dlaczego kobieta szybciej ogarnia
wzrokowo przedmioty, dlaczego
czyta prędzej i mówi szybciej,
a w dodatku z większem zado-
dowoleniem aniżeli mężczyzna.
Jej subtelne władze apercepcji
zmysłowej, jej wyższość pomy-
słów, oraz wrażliwość, są znacz-
nie większe aniżeli u mężczyzny.
Za to jednak obfitszy u mężczyz-
ny w czołowej części mózgu do-
pływ krwi daje mu więcej orygi-
nalności w najbbrdziej wzniosłych
przejawach pracy intelektualnej,
spokojniejszy sąd i silniejszą wolę.

Oto dlaczego kobieta rzadko
kiedy jest — małomówiąca.
 

GIEŁDA
WARSZAWA 10.1X (Pat.)

Waluty i dewizy:

Dolary 8,925—8,945—8,905.

Belgja 124,42 124,73—124,11.
Holendja 359,12—380,02—358,22.
Londyn43,36* ,—43,47 '/,—43,26.
Nowy York 8,91—8,93—8,89.
Paryż 35,02! ,—35,11-—34,94.
Praga 26,46 ,—26,53—26,40
Nowy York kabel 8,92—8,94—8,90
Szwajcarja 173,06-—-173,49—172,63
Wiedeń 125,93—126,24—125,62.
Włochy'46,72—46,84 —46,60.
Berlin w obrotach prywatnych 212.43.

Papiery procentowe:

Pożyczka inwestycyjna 112, prem-
jowa dolarowa 60,50—61, 5%, konwersyj-
na 55,50, 10%, kolejowa 103.50, 8%, L.
Z. Banku Gosp. Krajowego i Banku Rol-
nego; ob. B. G. K. 94, Te same 7' , 83,25.
4,59, ziemskie 56—55,75, 4'',?.„warszaw-
skie 53,50, 50, warszawskie 57,25, 89,
warszawskie 74,50—75, Łodzi 69,50, 107/9
Radomia 79, 10”, Siedlec 79.

 

Od dnia 12 do 23 września 1930 roku
włącznie
Najsilniejszy człowiek śwista ELMO

Sala Miejska, ul. Ostrobram-
ska 5

MIEJSKI  KINEMATOGRAF |

 

PIERWSZY DŹWIĘKOWY

KN HE LI O S» ||
ulica Wileńska 38, tel. 926.

 

PIERWSZY DŹWIĘKOWYKIKO- TEATR |
«<HOLLYWO00D>

MICKIEWICZA 36 22

renre „L U X“
ul. Micklewicza Nr. 11.

 

  

 

POLSKIEkino“ „WANDA“ ||
Ul. WIELKA 30. Tel. 14-81.
 

Dziš i dni

nialy i porywający dramat
z życia korsarzy p. t.:

Fllm, który zadziwił światl
Hymn miłości i wolności!
łez wzruszające.

Dziś! Zupełnie nowa kopia!

p. Ł: NĘDZNICY

Miłość Kozaka

będzie wyświetlany film: „ kerkles Czarnych Gór”

program: „MARTWY WĘZEŁ",

 

erze"

Chata Wuja Toma
Wstrząsająca poryw. gra.

arcyfilm. Ceny od 40 gr.

Kino Kol. „O ( l KO JI ia U Gadoce momenty walk kozaków z turkami.

(Obok Dworca Kolejowego)

SA ANNO CANYONJASTNA. LLS AN TAKCIE

Wszelkie oszczędnošci
w różnej walucie na pierwszorzędne hipoteki

rzy dobrem oprocentowaniu
jencja „Polkres“ Wilno, ul.

miejskie i wiejskie
lokuje bezpłatnie
Królewska 3, tel. 17—80.

nych kozaków. Przygrywać będzie o

| KATO L |

jest najlepszym środkiem jakie do-
tychczas egzystują na rynkach boSĄ

 

W rol.
pych! Wystawa! Początek o godzinie 4-ej.

«Kobieta i żywioł»
dźwiękowy p. t: „Bernard de Pace w swym najnowszym repertuarze.

Nieporównane
przepiękny dramat w
Sandra Milowanowa, Jan Toulont

aABA8

gł. ERICH VON STROHEJM i FAY

Dziś ostatni dzieńl Od godziny 4-ej do 6-ej ceny zniżone. Parter 1 zł., Balkon 80 gr. Przebój dźwiękowy.
W rolach głównych rycerski Ryszard
i urocza Betty Compson. Nad program: Dodatek

Początek o g. 4-ej ost. seans o godz. 10,30.

epokowy arcyfilm w 12 akt. w-g ogólnie znanej powieśc! Beecher Sto-
we z niezrównanym tragikiem murzynem JEMES B. JOVE. Sceny do

Tysiące statystów. Dla młodzieży dozwolone. Wszyscy spieszcie ujrzeć ten
Początek o g. 4-ej, w dnie świąteczne od godz. 1.

i nieśmiertelne arcydzieło w/g powieści
12 akt. — W rolach głównych GABRIEL GABRIO,

i inni.

«

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

Sceny z życia Zaporoża.
rkiestra 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.

 

0-——-
m

g

„GOLJAT ARMSTONG“ Sensačcyjno-awanturni-
czy dramzt w 6 serjach 36-iu aktach. W roli gł.:

(LINCOLN. Serja | i Il--Tajemniczy upiór, Na śmierć i życie. Aktów 12. Wy-
świetla się od 12 do 15 IX wł. Serja III i IV--W obliczu śmierci. Szalony pościg Elno Lincolna. Aktów 12. Wyświet-

1 la się od 16 do 19 IX wł. Serja V i VI — Zdemaskowani. Zwycięstwo Elmo Lincolna nad groźną bandą ASÓW
Aktów 12. Wyświetla się od 20 do 23 IX wł. Kasa czynn» 5 m. 30 Początek seansów od qg. 6. —

Dziś ostatni dzień! Od godz. 4 do 6-ej ceny: Balkon 60 gr.—Parter 1zł. —Wieiki przebój dźwiękowy! Śpiew, chór

MARSZ WESELN Ost. seans o godz. 10,15.

27/1 5—7.
 

astępny

WRAI. Niebywaly prze-

pewnione.

pprencuski (dyplom za-
graniczny) Pańska

3778—1
 

Kursy kroju,
szycia, robót ręcznych i

modelowania
S$. Stefanowiczówny

Wielka 56 m. 3
Przyjmują zapisy uczenie
codziennie. Dla przyjezd-
nych pomieszczenie za-

424—0

Do sprzedania
dom drewniany ze staj-
nią na ziemi własnej 400 |
sążni kw. przy uł. Mej-
szagolskiej 42. Dowie-
dzieć się przy zauł. Pr.
Żołnierskim 17,m. 1. —s1

A.
 

D. sprzedania dom z
owocowym ogrodem

w dobrym stanie. Fila-
3768—s0recka 24.

 

 

 

Wspa-
arthelmess października

sińskiego 4, m. 3
dzinach 9 — II

tel. 555.

wej Il, m. 16 dow.

  

w Głównym Pawilonie

Ask rodowity będzie
udzielał od początku

lekcyj ję-
zyka angielskiego oraz
literatury. Wiadomość już
obecnie: ul. Jakóba Ja-

zrana
779—s1

 

NAUKA PISANIA
na maszynie. Orzeszko-

qi RÓŻNE

Do sprzedania
garnitur mebli
wych, lustro w ramie Sw. Mich
mahoniowej, żyrandole, m. 5
kasa ogniotrwała. Tamże
wydaje się pokój ze
wszelkiemi wygodami dla
solidnego pana Antokol- m |
ska 6 mieszkania 1-8.

w go-

pokoje

9-1

 

Najsmaczniejszy z batonów! Ma kilka smaków

Żądajcie wszędzie. —00

dla samotnegopo
do wynajęcia. Wiel-

ka 56, m. 3.
 

duże ładne pokoje
z wygodami

odnowione do wynajęcia.
salono Ogłądać można 4-5 pp.

wynajęcia. Lwowska Il

 

789—sQ Musisz ukończyć kursy

„DELICE“
FABRYKI

PIASĘECEJI
w KRAKOWIE.

i kosztuje niedrogo.

m
a
a

ENERGICZNI
dobrze reprezentujący
się Panowie mogą otrzy-
mać stałą posadę w du-
żej Firmie Handlowej.
Warunki bardzo korzyst-
ne. Byt zabezpieczony
Zgłaszać się z dowoda-
mi osobistemi w ponie-
działek oraz we wtorek
od godz. 11 dol4. Wilno,
ul Gdańska 1—6. 805—1

814—s0

šwiezo

alski zauł 10,
803—sl

z kuchnią do

Bee poszukuje ,
pracy w domach pry-

  

VICTORA HUGO i 3—7. £08—s0 a: UMEBLOWANY watnych. Szyje niedrogo
= == IE” © pokój do odnajęcia dla Suknie i płaszcze. Wiel-

młodzieży dozwolone. SZA praktycz- Baczność! pań. Wiłeńska 29 m. 7, Ka 12 u dozorcy. 797

E enionatwnńcnii na przyjmie posadę Opjądy domowe obfite, od 3 5. 1792—s0 * — i
na wyjazd. Widzieć mię- smączne i posilne z3-ch m=nmwumrmmmam- otrzebna panna dO
A i 6. NEA dań 1 zł. 50 gr. |ata p z wygodami dla pracy biurogaji

© du —SV 23 wejście frontowe (par- ann rzy inteli- godzinach opołudnio-
Podziwu godna „dżygitówka* autentycz- KURSY KRÓJUISZYC ter) o 3-g0 Maja. P isa] "2 užywal- wych, dowiadźiać się od

CIA M. Raczkiewi- 708—0 ność pianina. Pańska 4, godz. 9-ej do 2-ej p.p.

czėwny w Wilnie. Za-| —————— m. L. 800—s0 ul. Sw. Jańska Nr. 5 m.
y w Wilnie. Za 2 798

pisy przyjmuje się co- spa aną ksiąžkę d0 sasas z 4

diskai da iii dziennie opróch świąt nabożeństwa „Bądź
od 10 do 4 pp. przy| wola Twoja" z wielu PRACA Potrzebny

KONCERT ul Zamkowej 18m.I9.| obrazkami zgubiłam w z natychmiast inteligentny

codziennie SIE -20] kane sierpnia DRA energiczny inkasent - ka

od 12—2 RE CI ME Chcesz otrzymać Zgłaszać się do Biura

14—6 wiiowski žaui siSców i: posadę ? Reklamowego S$. Grabow-
skiego Garbarska 1 od

580—1

 

KATOL nietylko tępi muchy i pchły,
lecz zabija ze: prusaki i kara- |

luc
YUo

Il Targów Północnych

 

 

pó Drukarska maszyna | 4 DL ias SI waj Ę2 ned wWilnie urządza F-ma
><100 w dobrym stanie okazyjnie nledrogo do jr. ąda w żółtem opakowaniu |

sprzedania. —Wilno, Teatralna 7, m. 5. —0o | e*4 _ w. składach aptecznych i aptekach. | usuwa piegi,. wągry. l. l į i I 0W s l d

plamy i t. p. Skutecz- i ua 6

za ność udowodnione na ul. Niemiecka 3, m.

Lekarze- żywej rekiamie na celem  zademonstro-DRZEWO suche przewożone koleją i WĘGIEL,
górnośląski | wania najlepszych for-

Po cenach konkurencyjnych poleca skład drzewa: Dentyści Wystawach P. W. K. tepianów i pianin kra-
| WĘGIEL

 

 

 

 

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

TTT,
Sprawy

majątkowe

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

  Mieszkania
į i pokoje

POKÓJ ssożnem sej:
ściem do wynajęcia. Mo-

fachowe  korespon- SodZ: 4—5 p. p.
dencyjne prof. Sekuło- ?
wicza, Warszawa, Zóra-
wia 42- Kursy wyuczają
listownie: buchalterji, ra-
chunkowości kupieckiej,
korespondencji handlo-
wej, stenogratji, nauk

mani

łoda panienka poszu-
kuje posady do

dziecka z szyciem. Zgo-
dzi się na wyjazd. Rów-
ne Pole 25, zarazy

handlu, prawa, kaligraiji, —————

POTC buchalte-
ryjnej pracy, piszę na

Orzeszko-

 

  

 

 

 

 

    

   

   

 

Z i |i Turystycznej w Po- * towa 7, m. 2. TI5—0
PO WZ górnośląski opałowy i jowych i zagranicz- J I stowa 7, isanii aszynach,

i niu, oraz na Tar- y Katedralny, Biskupia 12. pisania na maszy

« PŁOMIE » Piwna 5. LEKARZ-DENTYSTA A sach Lwowskich, Ka. || nych. Udział biorą: Wydaje pożyczki pod za- "mm towaroznawstwa, angiel-

Sprzedaż również na RATY. —00 (H KRASNOSIELSNI itiwa nieżwięczół w za-| towicklch, a także bę- ay] Lai K Pliszko Ao ed io pil. pokój z utrzymaniem ema dfi jrprod]
dzie demonstrować AU AL. antów, futer, mebii, e iów lub do- p 2 :

aż przyda so MWIJODOR DSN Ta: [L zł 0 paieWS; rosych, Lierac 1-6 jeno, Postotejew JUREW į cz KA wizy |XD.H.Wilopał gach w Wilnie, u któ- 53551 kich towarów. 3 tuż przy  Kuratorjum ekonomi. Wo. skończe

. Do at rego pół twarzy w pie- oka d. szkolnem. 21-13
były majster firm o „m Styczniowa Nr. 3, tel. 1817| gach, zaś druga poło- amochód, wykładany D” Kainas Aj PRO TS dajcie prospektów. 2Il-

"PA E ze| sh odówiętane| M akón, SA ARoYo: drewniany 2zabudowa. | g pokoje. |BUGALIERO“ kremem stanie, na nowych opo- drewni dowi BU

„e TE HALINA" |nach, sprzedam tanio. niami gospodarskiemi, , Šekelis ogródkiem i bilansista przyjmuje do
poleca najlepsze zegarki, sztuć- Spr dażw Aptekach Ofiarna 4, m. 5, tel. 15-08. nadającemi się na garaż, wszelkiemi wygodami do wykonania wszelkie pra-

ce, obrączki ślubne i inne rze- AKUSZERKA ana E 0—f Zz egrodem. o alusa wynajęcia od 15 wrześ- ce wchodzące w zakres

czy. Gwarantowana naprawa M Lak ach Perfumeryjnych. POT d WA zbyt” *570-53 nia zaułek Montwiłłowski księgowości, Zgłoszenia
zegarków i biżuterjt po cenie arja Laknerowa ==oma 1 Spiesznie RR i. , Pu Ś 11 (od 108 pupoł) - Zaułek zońowy na 1

przystępnej. zynki wiejskie suche <= nia samoc . > ZZOZ _ 2 pokoje i skład na drze- od I5—17 godz. codzien-

Szacunek k. ieni — bezpłatn „Przyjmuje od godz. 9 do S s koo na su. Z nowemi oponami, 1500 Dr gruntownie odre wo w suterenie zaraz do nie. 743—
ac amien płatny. 7 w., Kasztanowa 7 m.5. Stoberski, Mickiewi- montowany z ogro ; 2

rowo kilo 620. Boczek zł. Stoberski, Mic wynajęcia w tymże do
Wilno, Ad. Mickiewicza4.342—40 wZP59 suchy przyrastały | kilo za 27. 582-1f dem owocowym rzy ul. mu 753—0 NE

3 i — . Maja w N. Wilejce
— 5 zł Ser z m. p. Bro- 3go J i do majątku urzędnik

KUPNO- chockiego nagłówki320(q stylowych krzesel (go- sprzedam tanic. Ludwi- d s

> . e SPRZEDAŻ poleca firma 6 tyk) do sprzedania. sarska I--12. 813—s0 moc: > Koko popas ZY0

Te Seit M Društa Sj „A kę. Z kosteńia rachunkowości go-

OTEL dla nie mogą- Zwiedrynski „> 793-14 i POnie Za i a A
vanoda oe Wileńska 28.“ 675 50 Pożycz podaniem opisu mieszka-||spodarczej ZalaszasA k j się Do

dania Bobrujska 14. aksówka Chevrolet —| hipoteczne  załatwia- o KAŻ wma za ać Do Hotelu „Euro-

na 8 godz. tygodn. potrzebny 741—0 Ke mniejsze rybo- kareta—do_sprzeda-'| my na dogodnych war| niy, Wileńskiego" „dla w. 26

———— łóstwo względnie nia. Poleska 31, dom runkach. ie
"Milani AEOWYOWA jezioro. Oferty: Kurów kolej., Horąży. 788-f | pom K-K. „Zacheta“ | "Leśnika". D Młod

glad Šių i ANÓIOWA aaa fe Lubelskie Hurtownia Ty- ini dobryrakót Mickiewicza 1, tel.|— —— —— — — pa i GA
e: obrym 'sta- 44 k 3 z i

my „Erard“, oraz Bettin- toniowa, 443 2|prenina M. Z 9—08. 287 s0 do wynajęcia. szukuje poszdy ekspe-
nie,

 

ga i K.A. Fibigera, uzna- Podręczniki drogo do sprzedania. Wi-

W WILNIE paribiosetas szkolne ]. I l. PINKIEWI( leńska 27, m. 5.  411-f

 

warunkach i odnajmuję
Kijowska 4, Rbelow. 4 NICRIEWICZA 2.PO REC

Obicia papier.
s (tapety)
Linoleum

K. Rutski
Wileńska. 38

tel. 9-41.

00

— Uwadze
Pracownia damskich i męskich ubrań |

ZGUBY  
 

 

ul. Biskupia 12.

 

 

Legomacje U. S. B.
Nr. 1327 na imię Ka-Pań!
 

l ięcki |. się.
l G d . į may a ėssu- 00 sprzedania Chodniki 28 SRC8060

len dekoracyjneiinnek. iotrwałe i - . o
. ru ZEWIiCZz wykonane. z, jedwabiu, dzania SkIGGOWA: powie:emit

pluszu i batystu poleca dzieć się w hotelu „Pa- r zmalte NAUKA |
Wilno, Ostrobramska 8—10. w PA.Si A lace", Wielka 47. 413-f Rzeczy podróżne

  

Poleca Sz. Klijenteli nowo otrzymane ma-

 

  1 Juž otrzymano transportierjlų krajovema sezon JesiennyI žimowy.| *Zamkawa 1rme12 Dūlala—ll slomiauų KALOSZY Pojazkkecady sia
nych malerjałów.—Za gotówkę i naraty.| (Obok košciola Sw. Jana) tanio wyrabia St. Sawie- _ kłajowych szej dziewczynki. Zgło-

A : Ceny konkurencyjne. ki. Wilno, Antokol, Il-ga Ceny konkurencyjne. szenia do Dz. Wil. pod
Gz 151—1 Polowa 5. 581-2f 557-2f Nr. 770, —si

okazyjnie nie- '

placu

 
  
murowany w ogrodzie
na przedmieścia
cem około 2000 m* z do:
płatą do długu bankowe-
go 3.000, dolarów sprze-

—
KAMIENICA |

2 piętrowa o 6 miesz-
kaniach i 4 sklepach.

140 sąźni
Dochód 7.000 złotych
rocznie sprzedamy za

5.000 dolarów.
Dom H-K .„Zachęta**
Mickiewicza 1, tet.

9—05.

dam bez
Adres w Administracji

„Dziennika Wileńskiego”

godz. ul.
10 m. 7.

   

    

   

 

kw. D. pokoju wspólnego
przyjmę inteligentną

panienkę. Adres w Admi-

 

288—s0 uczenice;

  

pom 3

pomoc w językach; for-

z pla” ką 19—6.

D
nem wejściem,
światły. Elektryczność.
Piwna 11, m. 2.

wynajęcia pokój u-
pośredników.

791—54

PŚ
Oglądać cd 4 do 6

Dąbrowskiego

76620 swiadectwa Kalwaryjska

nistracji „Dz. Wil.*. —s0

utrzymanie, opieka,

tepian na miejscu. Wiel-
3815—s2
 

meblowany z osob-
suchy,

8Il-s2

djenta, woźnego lub lo-
kaja. Posiada 4-letnie

746—023, m. 16.

 

BZposzukuje sa-
modzielnej posady

stałej lub chwilowej na
godziny. Ul. Żeligowskie-
go 5, m. 30. 785—3

ządca-ekonom samo-
iny z 25 letnią prak-

tyką, znajomością hodo-
wli, ogrodnictwa i eks-
ploatacji . lasów, posia-
dający referencje osób
poważnych poszukuje
pracy ulica Wingry I 2.

- 728-0-J

 

Remingtonie,
wa 3—16.

 

pony poimocnika go-
spodarczego poszu-

kuję. Mam ukończoną
szkołę rolniczo-hodowla-
ną. Posiadam šwiadec-
twa p. Skrzybowce, mtej-
scowošč Iszczolniany,Bie-
gański Włodz. 807—1
— zna

 

otrzebna czysta, ucz-
ciwa, skromnych wy*

magań KUCHARKA do
restauracji. Swiadectwa,
wymagana płaca, prze-
syłać: Nowo - Swięciany,
bufet kolejowy. 447

    
  

   

  

    

  

   

   

 

ORU-
KARNIA

I INTROLIGA-
TORNIA

„DZIENNIKA
WILEŃSKIEGO"
WILNO, Ui.Mo-
stowa Mt 1

Telefon 12 - 44.

PRZYJMUJE

WSZELKIE

ROBOTY

w zakres dru-
karstwa

1 Introligator-
stwa wcho-

dzące.



 

E lbór zrałomityh maszyn
TRAKTORY „Munktells* do ropy naftowej.

MOTORY „Munktells* do ropy naftowej o sile 7,
10, 12 koni i więcej.

MOTORY amerykańskie naftowe „Massey-Harris*
o sile 1'/,, 2, 3, 4/4 i 6 koni mech.

MŁOCARNIE czyszczące motorowe Wichterle i

Kovarzik.

BUKOWNIKI tarki do koniczyny patent

skiego.

TRIEURY do zbóż ozimych i jarych Marotta.

GRZECHOTKI (TRESZCZOTKI) i trieury do siemienia

Inianego Szultego.

MŁYNY gospodarskie „Svea* i inne.
Poleca:

ZYGMUNT NAGRODZKI
Wilno, Zawalna 11-a. —0—0r

Rohow-

    

 

  

   

FABRYKA ŚWIEC

„POLO“
Wiašciciel

FRANCISZEK HAWLICZEK.

Warszawa, ul. Czerniakowska 203.
POLECA:

ZNANE PATENTOWANE

Lampki Nagrobkowe
„ELO“

w kolorach: białe, zielone, różowe i kremowe,

o 100", ulepszone na rok 1930
przez zastosowanie

KNOTA METALOWO-BAWEŁNIANEGO
(knot prawnie zastrzeżony).

Oto 4 zalety
lampek nagrobkowych „POLO”, uzyskane dzięki zasto-

sowaniu knota metalowo-bawełnianego:

l. Palą się o 100 proc. dłużej.

Il. Wytrzymują silny wiatr podczas palenia.

III. Palą się ładnym i równym pomieniem.

IV. Knotek po roztopieniu się całego materjału nie

przewraca się.
789-2-or

TENTOWAŃ:
LAMPKĄ NAGROBKÓW

Żądajcie cenników.
  

 

OSTRZEŻENIE !
Ponieważ niektóre składy Piwa w Wilnie dopuszczają się nadu-

żyć | przelewają bezwartościowe gatunki piwa do wypróżnionych

butelek „Patent* wszechświatowej slawy Arcyksiążęcego Browaru

w „ywcu wprowadzając tem samem konsumentów wspomnianego piwa

w błąd, Arcykiążęcy Browar w Żywcu uczynił już odpowiednie kroki do

zwalczenia tych nadużyć i poskromienia niesumiennych handlarzy piwem.

Ku przestrodze zaś konsumentów prawdziwego Żywieckiego

zaPm o zwracanie bacznej uwagi na ywa ety-

jetę | korek z napisem „Arcyksiążęcy Browar w Żywcu” celem

uchronienia się przed nabyciem bezwartościowego falsyfikatu.

Nieuczciwi konkurenci pociągnięci zostaną do odpowiedzialności.

 

DZ'FNNIK

„RYGAWAR“
ŠNIEGOWCE i KALOSZE

 

 

Trwałe i eleganckie! — Jakość zagraniczna! — Ceny niskie!
Wielki wybór gatunków luksusowych.

Całkowita gwarancja co do jakości kaloszy jak i zamknięcia.

Żądajcie wszędzie! 435or

PRZEDSTAWICIELSTWO i SKŁAD FABRYCZNY
Dom B-cia T R 0 c c Y Wilno, Niemiecka 26.

Handlowy Tel. 625.

Stoiska na Il-ch TARGACH PÓŁNOCNYCH.

2

SUKNO
iBLAWAT
da Powitanie $870NU
Jesienno - Zimowego
Zapraszamy Naszą Szan. Klijentelę ce-
lem zwiedzenia Naszego bogato za-

opatrzonego magazynu.

  

iRE
=

T
N
m
>
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MATURYCZNE | DOKSZTAŁCAJĄCE KURSY

„WIEDZA“
Krakėw, ul. Studencka 14—1.

przygotowujące na ustnych lekcjach zbiorowych w Krakowie, oraz

w drodze korespondencji, zapomocą świeżo, przez fachowych  profe-

sorów opracowanych skryptów, wskazówek, programów i tematów,

przyjmują wpisy na nowy rok szkolny 1930—31 na:
1) Kurs maturyczny gimnazjalny wszystkich typów.

2) Kurs maturyczny seminarjalny.

3) Kurs średni 5-tej i 6-tej klasy gimn.
4) Kurs niższy w zakresie 4 klas gimn.

5) Kurs 7-miu klas szkoły powszechnej.
6) Kurs przygotowujący do egzaminu specjalnego, uprawniającego

do skróconej służby wojskowej.

W roku szkoinym 1929—30 zdali egzamin z pomyślnym

wynikiem następujący uczniowie (-enice) naszych Kursów:
Egzamin dojrzałości: Ochęduszko Bronisław w Państw. Gimn.

w Stanisławowie, Łaś Marjan w Państw. Gimn. VII w Krakowie, Radzicki

Józef w Państw. Gimn. w Poznaniu, Chwistówna Ksawera, Niezgoda Zdzi-

sław Stanisław, Ekstein Moses, Bester Mojżesz, Brandówna Helena, Ma-

zurykówna Paulina, Repeć Marcin, Chrystowski Wacław, Wajdowicz An-

drzej wszyscy w Państw. Gimn. Il, im. Św. Jacka w Krakowie, Witowski

Władysław w Państw. Gimn. Polskiem w Bielsku, Góra Józef egzamin

dojrzałości semin. naucz. w Państw. Semin. w Krakowie, Markowska Ire-

na egz. uzupełniający maturę seminarjalną w Państw. Pedagogjum w

Krakowie.
Egzamin wstępny: Haubenstock Józef, Ciepiela Antoni, Robak

Leon, Obtułowicz Stanisław, wszyscy egzamin wstępny do kl. VII-mej

w Pryw. Gimn. Jaworskiego w Krakowie, Szczygielski Zbigniew egz.

wstępny do V-tej kl. gimn. w Państw. Gimnazjum w Ostrowie, Kotas

Kurst, egzamin wstępny do ki, V-tej gimn. w Państw. Gimn. im. A. Mic-

kiewicza w Rudzie-Śląskiej, Błądziński Władysław, egz. wstępny do kl.

VIII gimn. w Państw. Gimn. im. J. Matejki w Wieliczce.

Egzamin nadzwyczajny z 6-ciu klas gimn.: Krzakowski Bole=

sław, Sternik Stefan w Państw. Gimnazjum im. St. Staszica w Lublinie,

Guthwirth Maks, Podgórski Władysław, Skalska Irena, Wierzejska Jadwi-

ga, Chromy Ludwik, Szymanik Sebastjan, Rączkiewicz Stefan, Rybczyński

Kazimierz, Paleczny Mieczysław, Swierczyńska Jadwiga, Czarnik Karol

wszyscy w Państw. Gimnazjum IV, im. H. Sienkiewicza w Krakowie.

Egzamin nadzwyczajny z 7-miu klas Szkoły Powszechnej:

Stremplówna Henryka, w Żeńskiej Szkole Powsz. Zb. Oleśnickiego w

Krakowie, Morawski Edward przed Państw. Komisją Egzaminacyjną w So-

snowcu, Bobowicz Józef przed Państw. Komisją Egzaminacyjną w_ Kra-

kowie, Głuch Józef przed Państwową Komisją Egzaminacyjną w Chrza-

nowie, Dziadek Władysław przed Państw. Komisją Egzaminacyjną wZłotej.

UWAGA| Uczniowie kursów korespondencyjnych otrzymują co

miesiąc, oprócz całkowitego materjału naukowego, tematy z 5-ciu głów-

nych przedmiotów do opracowania.
Na Kursach „WIEDZA* wykładają najwybitniejsze siły fachowe kra-

kowskich państw. szkół średnich.
Do dyspozycji uczniów (-enic) kursów zbiorowych, oraz korespon-

dencyjnych posiadamy gabinet przyrodniczy i geograficzno - geologiczny,

K. AUTUOWANI | 1. DOMAGAŁA
Wilno, Wielka 47. Tel. 14—02.

MMM“
- PIANINA i FORTEPIANY

«K. i A. Fibiger» "ze w kraju
Sprzedaż na dogodnych warunkach

na TARGACH PÓŁNOCNYCH  €2vilon stow-

i w składzie fortepianów H. ABELOWA, Kijowska 4

UWAGA PRZYJEŹDŹAJĄCYCH
na ll-ie TARGI PÓŁNOCNE

KOŁDRY :
z rozmaitych materjałów i najlepszej sz wyrabia

i sprzedaje po najniższych cenach:
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firma B-cia CHANUTIN
WILNO, NIEMIECKA 23. — Firma egzystuje od r. 1890,

 

  Obstalunki są wykonywane w ciągu 24 godzin.  

   jak również bogatą bibijotekę.

Żądaćbezpłatnych prospektów. 20 
 Wydawcs: ALEKSANDERZWIERZYŃSKI.

 

 

LAMPY ŻAROWO - NAFTOWE
na nafcie dla wewnętrznego i zewnętrznego i

oświetlenia do 1,500 świec i wszelkie części
zapasowe.

Najstarsza fabryka lamp

WILNO, Ludwisarska 4. -00

ow owykonk maj” Ua —-————

8 Posiad jfirma.DOBICRA 15-42 wybór materjeów || LEKARZE
(właściciela J. Dubicka wełnianych,jedwa"

a nych. pletnaróżne, DI. M. SOKOŁOWSKI
w sklepie swoim kołdry, kapy, Chor. skórne I wene-

przy ulicy chustki, ręczniki ryczne. Przyjm.od9—12
į Wileńskiej Nr. i t. p. i 5—7.ul. Wileńska30 n.14

KOBIETA-LEKARZ
Dr. JANINA

Piotrowicz- Jurczenkowa
ordyn. Szpitala Sawicz.
Choroby skórne i wene-

ryczne kobiece.
Zarzecze 5, m. 70d4-6 PP:

I. LUklEMIU
Choroby skórne

I weneryczne
przyjm. od 1—2 15—7 pp.
ul. Ad. Mickiewicza 9 —
Rze z ul. Sniadeckich

r.

V Jak zwykle po cenach umiarkowanych.

ZEE BŁ 3612—2971

 

 

Kursy Kierowców Samochodowych
STOWARZYSZENIA TECHNIKÓW POLSKICH

w WILNIE
ul. Holendernia 12, tel. 13—230.

Kurs specjalny dla p. p. Urzędników roz-
poczyna się dn. 15 b. m.

Wykłady odbywać się będą przy ul. Wileń-
skiej 33.

Jazdy w godzinach dowolnych.
Informacji udziela i zapisy przyjmuje Sekre-

tarjat Kursów od godz. 10-1e:ej,
ul. Holendernia 12 tel. 13—30. -00

Drukarnia „Dziennika Wileńskiego” ul Mostowa 1

W ILEA$ K i_
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BUSCH Nagrodzone na |-ch Targach Północnych i Wy- NEYDE
stawie Rolniczo - Przemysłowej w Wilnie 1928 r.

wielkiemi złotemi medalami
= Podczas trwania li-ch Targów Północnych —
= (14.1X — 28.1X) =
E CENY ZNACZNIE ZNIŻONE =

Polecamy
przyjeżdżającym na Targi ODWIEDZENIE naszego SKŁADU FABRYCZNEGO

DZIAŁ OPTYCZNY:

OKULARY i BINOKLE
z najlepszemi

SZKŁAMI

 

FACE - A - MAIN,

LORNETKI "TEATRALNE i POLOWE.

MIKROSKOPY i TRICHINOSKOPY.

DZIAŁ FOTOGRAF.:

FOTO-APARATY
BUSCH, ZEISS - IKON,

VOIGTLAENDER
i NAGEL

oraz wszelkie artykuły fotograficzne
w największym wyborze.

  

  DZIAŁ GEODEZYJNY:

NAJLEPSZE

INSTRUMENTY

GEODEZYJNE:

TEODOLITY,

NIWELATORY,

ASTROLABJE,

GONIOMETRY,

PLANIMETRY
i etc.

GUSTAW. HEYDE ll
Taśmy miernicze, ruletki i przybory kreślarskie w wielkim

wyborze
Najstarsza flrma w kraju

„OPTYK RUBIN*
Wilno, ul. Dominikańska 17, Tel. 10—58. (Egz. od 1840 r.).

    
  
  

   
  
  

  

powszechnie
znanej firmy
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Wystawia pierwszorzedne pianina na II Targach

Północnych w Wilnie w pawilonie Teatru.
TLLOADAAA I

APARATY FOTOGRAFICZNE ui il. 30
Poleca

największy skład na kresach aparatów i przyborów
fotograficznych

M. Rabinowicz, Wilno
ul. Wielka 12, - - - tel. 759.

Ceny tanie! Ceny tanie!

Szybkie i solidne wykonanie wszelkich zleceń P. p.
Amatorów. Własny podręcznik fotografji z tabelką

naświetlań — 50 gr. or

TANIO
wielki wybór poleca skład

101
000
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mebli —00] SKŁADNICA PAŃSTWOWA
| Łokiciewyki MATERJAŁÓW DRZEWNYCH
ej Dyrekcji Lasów Państ h,

Wileńska 23. Gitzo, uł.. Wielka 68, zostala, zao-
 patrzona w większą ilość suchego

pierwszorzędnej jakości drewna opa-
łowego (brzoza, olcha, sosna).

Miara dokładna, układka ścisła.
DOSTAWA GWARANTOWANA.

Nabycie za gotówkę na składach
bezpośrednio w każdej ilości do
30 mpźZakupy większe oraz ope-
racje kredytowe uskutecznia się
w lokalu D. L. P., Wielka 66, pokój

Nr 4, telef. 14—49.

Kredytu udziela się również oso-
bom prywatnym.

Składy: Podgórna Nr 7 i Piłsu
skiego 67, czynne od7 rano do5p

Kierownik (—) J. Markowski.

d-
p.
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NAJLEP-s WĘGIEL
górnośląski koncernu „Progress'* oraz KOKS
wagonowo | od jednej tonny w szczelnie zam-
kniętych i zaplombowanych wozach dostarcza
Przedsiębiorstwo panow:rzynya |

egzystuje od roku |
M. DEULL SE ias, Jaglelionska3,

tel. 811. Składy: Slowackiego 27, tel. 14—46 —0 |

 

 

 

STYLOWE|
i nowoczesne

w wielkim wy=
borze polecają B-cia OLKIN.
Wilno, ulica Niemiecka 3, telefon 362.
» Nadeszło dużo nowości!

| Meble

 
Redaktor odpowiedzialny: JERZY CIESZEWSKI,

 


