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Opłate pocztowa ulszczona ryczałtem.

Rok XIV. Wilno, Niedziela 21-ao września 1930 r.

 
 

 

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

w niedzielę od 12 — 1 pp.

ul. Dominikańska 4. Telefon Redakcji
Mostowa 1.

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

z wyjątkiem poniedziałków i dni poświątecznych.
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Lanai Wileńskiego Oddziału Związku Ubrony
Mienia Poszkodowanych

przez Wojnę i Rewolucję wzywa wszystkich członków, którzy
zgłosili do Komisji Szacunkowej swoje

STRATY WOJENNE oraz członków posiadających

KSIĄŻECZKI OSZCZĘDNOŚCIOWE
b. rosyjskich Państwowych Kas Oszczędności do przybycia
do biura Związku, Wilno, ulica Zawalna Nr. 1 w godzinach
od 9 do 2-ej najpóźniej do dnia 4 października r. b. w ichU

S
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Lupellie (Almo 1BiaszankępiynudometaiZORZA
otrzyma kupujący na Il Targach Północnych

1 paczkę zaprawy do podłóg ZORZA za 1 zł. 50 gr.

KAPELUSZE_,, „poRv
tanie wytworne CZAPKI

E. MIESZKOWSKI, mickiewicza 22
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Zakłady Wychowawczo-Nau-
kowe Zgromadzenia S. S.
Zmartwychwstania Pańskie-

Osiedliłem się w Wilnie

UL. MICKIEWICZA 49, tel. 15-16

go w Warszawie. LEKARZ-DENTYSTA
Gimnazjum żeńskie Humanistycz-

ne, rozwojowe (I i Il kl.) wraz z in- STANISŁAW UATYŁŁO
ternatem.

Seminarjum Nauczycielskie żeń- major rez.
skie wraz ze szkołą ćwiczeń.

Przedszkole.
Żoliborz, ul. Stołeczna róg Kra-

sińskiego (dojazd tramw. 14 | 15)
Gmach Stow. im. Walerjana Kalinki.

Internaty dla Akademiczek: ul.
Sewerynów 5b, i na Żoliborzu,
Tel. 90—78. 0—o

Godz. przyjęć od 12 — 5 g.

(oprócz świąt). 78720

p
r

JAN BUŁHAK
artysta—fotograf

| Jagiellońska 8, tel. 968 Przyjmuje 9-6.

  

 

 

 

 

 

TARGI PÓŁNOCNE
zwiedzającym radzimy obejrzeć

Polską wytwórnię

OBUWIA
WACŁAWA NOWICKIEGO

Wilno, ul. Wielka Ne 30
Działy wykwintnej konfekcji i galan-
terji. Towary zimowe, śniegowce,

kalosze. 4

Pl. Orzeszkowej 3

„Bibljoteka Nowości”
Dzieła klasyczne

Ostatnie nowości (polskie I obce)
Lektura szkolna

Czynna od 11 do 18. —f
Kaucja 5 zł.

Abonament 2 złot.

Czy Jesteś członkiem L.0.P.P
 

  

 

 

 

ZWIEDZAJĄCY il TARGI PÓŁNOCNE oraz ci,
chcą mieć dobry odbiornik radjowy,
chcą mieć dobre lub dobrze naprawione słuchawki,
dobrze naładowany lub naprawiony akumulator,
niech się zwrócą do firmy

„Ogniwo uzksia.
Telefon 16-06.

Na składzie duży ae Zzsłuchawek I głośników.
Ceny najniższeiwykonanie solidne. adamy również duży wybór

kloszy do lamp elektrycznych oraz żarówki po cenach najtańszych.

„Którzy
606r 

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

DO Nr. DZISIEJSZEGO ZAŁĄCZAMY NASZ BEZPŁATNY DODATEK

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

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

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

NIEDZIELNY p.t. „ŻYCIE” Nr. 38
 

„Naprzód*. W wydanym komunikacie województwa odłasza, że w
wyniku rewizji znaleziono dwa granaty ręczne, jeden karabin woj-
skowy, kilkanaście rewolwerów, szable, bagnety i t. d. Braci Filip-
czaków, u których znaleziono granaty aresztowano.

Konferencja premiera z ministrem skarbu.
(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. P. premjer Piłsudski w sobotę przyjął ministra
skarbu p. Matuszewskiego i odbył z nim dłuższą konferencję.

Wyjazd posła polskiego Patka do Moskwy.
(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Po kilkudniowym pobycie w Warszawie wyjechał
w sobotę dnia 20 b. m. do Moskwy poseł Rzeczypospolitej p. Sta-

nisław Patek.

Zmiany personalne w wojsku.
(Telefonem od własnego korespondenta)

WARSZAWA. Dziennik Personalny M. S. W. z dnia 20 wrze-
śnia przyniósł cały szereg zarządzeń Pana Prezydenta Rzeczypospoli-

tej i Ministra Spraw Wojskowych o zmianach personalnych w

wojsku.
W korpusie generalskim zwolniony został i przeniesiony w stan

spoczynku inspektor armji gen. dywizji Józef Rybak. W stan spo-
czynku z dniem 30 listopada r. b. przeniesiony został gen. brygady

Józef Plisowski.
Z zajmowanych stanowisk zostali zwolnieni i pozostawieni bez

przynależności służbowej z równoczesnem oddaniem do dyspozycji
pat dowódców O. K. ogółem 287 oficerów różnych rodzajów
roni.

Pułk. dypl. J. Beck przeniesiony został w stan nieczynny bez
poborów na przeciąg 6-ciu miesięcy z dniem 31 sierpnia r. b. W stan

„.  stawiciel

 
 

Napad na b. posła M. Niedziałkowskiego.
(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Dziś rano w bufecie sejmowym doszło do nie-

bywałej awantury bardzo charakterystycznej dla dzisiejszych metod

politycznych stosowanych przez sanację.
Do b. posła Mieczysława Niedziałkowskiego naczelnego redak-

tora „Robotnika”, gdy ten sieedział przy stole i był zajęty rozmową

z jednym ze sprawozdawców parlamentarnych, podszedł pułkownik

Wyżeł-Scieżyński, kierownik agencji „Iskra” i uderzył go grubą la-

ską tak silnie, że zranił go i ogłuszył. Równocześnie p. Sciežynski

zawołał: Pan mnie osobiście obraziłeś.
Obecni przy napaści byli posłowie socjalistyczni, siedzący przy

sąsiednim stoliku podbiegli na pomoc napadniętemu p. Niedział-

kowskiemu. i
P. B. Barański uderzył pułkownika Scieżyńskiego a p. Zuławski

wyrwał mu z rąk laskę:
Widocznie w obawie przed (czynną interwencją towarzyszy

p. Niedziałkowskiego, pułk. Scieżyński zawołał: Panowie! Ja tu je-
stem sam jeden.

P. Niedziałkowski ochłonęwszy z oszołomienia zawołał: Kole-

dzy, nie bićl P. Scieżyński nie napastowany już przez nikogo, od-

dalił się w kierunku stolika przy którym siedziało dwóch posłów

B. B. Laskę odebraną pułk. Ścieżyńskiemu zdeponowano jako kor-

pus delicti w kancelarji marszałka Sejmu.

Przyczyna zajścia była, podobno notatka dotycząca osoby

p. Scieżyńskiego zamieszczona w „Robotniku”.

Zwolnienie z więzienia b. posłanki
Kosmowskiej.

(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. B. posłanka „Wyzwolenia* p. Kosmowska została

na skutek zażalenia wniesionego przez obrońców do Sądu Okręgo-

wego wypuszcza z więzienia za kaucję 500 zł. i w sobotę wieczorem

powróciła z Lublina do Warszawy.

Aresztowanie b. senatora Sergjusza
Kozickiego.

(Tel. od własnego korespondenta).

WARSZAWA. W dniu 19 b. m. aresztowany został na, rozkaz

władz prokuratorskich b. senator Sergjusz Kozicki (Sielrob prawica).

Aresztowania i rewizje wśród socjalistów
krakowskich.

(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Z Krakowa donoszą: W nocy z piątku na sobotę

i w sobotę przez cały dzień przeprowadzono rewizje w mieszkaniach

działaczów P. P. S, w Towarzystwie Uniwersytetu Robotniczego

(Tur), w Domu Górniczym i drukarni ludowej, gdzie drukuje się

|

spoczynku przeniesieni zostali

rodzajów broni.

między
czek i ppułkownik Stanisław Babecki

innymi mjr. dypl. Kniazioł-
oraz 68 oficerów wszystkich

Z Ligi Narodów.
Sprawa konferencji rolniczej.—Sprawy mniejszościowe.

GENEWA. (Pat. W przemó-
wieniu, wygłoszonem na komisji
gospodarczej Zgromadzenia, przed-

Polski minister Gliwic
przedłożył w imieniu państw, któ-
re brały udział w konferencji rol-
niczej w Warszawie rezolucję,
domagającą się przeprowadzenia
studjów nad rozwiązaniem spra-
wy nadwyżek produkcji w pań-
stwach rolniczych, a dalej nad
możliwością zniesienia rolniczych
premij eksportowych etc. Rezo-
lucja ta rozpatrywana będzie w
toku ogólnej dyskusji. Następnie
przemawiał minister bułgarski
Molow, który występował prze-
ciwko dumpingowi  rolniczemu

Sprawa Kłajpedy
GENEWA (Pat). — W związku

z niedawnemi wypadkami na te-
renie Kłajpedy, gdzie niedawno
Landtag został rozwiązany, dele-
gacja niemiecka zwróciła się do

uprawianemu przez Rosję sowiec-
ką. W komisji politycznej toczą
się dalsze debaty nad zagadnie-
niem mniejszości. Ministrowie Za-
leski i Marinkowicz wyrazili prze-
Konanie, że debata nie przy-
niesie pożytku sprawie mniej-
szości, gdyż procedura ustalona
w Madrycie nie może ulec zmia-
nie bez zgody państw zainteseso-
wanych. Zarówno Polska, jak Ju-
gosławja traktować będą zagad-
nienie mniejszości z całym libe-
ralizmem, *nie zgadzają się jed-
nak na utworzenie stałej komisji
do spraw mniejszości oraz na
zmianę procedury.

w Lidze Narodów.
sękretarjatu Ligi, aby ta sprawa,
ze względu na naruszenie suwe-
renności okręgu kłajpedzkiego,
została niezwłocznie rozpatrzona
przez Radę Ligi.

Międzynarodowa konferencja żeglugi
na Dunaju.

KRAKÓW. (Pat.). W dn. 20
b. m.  rozpocząła się w gmachu
krakowskiej lzby  Frzemysłowo-
Handlowej międzynarodowa kon-
ferencja w sprawach żeglugi i
transportu na Dunaju. Na konfe-
rencję przybyło około 30 delega-
tów z Anglji, Austrji, Czechoslo-
wacji, Francji, Jugoslawji, Nie-
miec, Rumunji, Węgier i Włoch.

Komuniści
BERLIN. (Pat). Niezwłocznie

po zebraniu się Reichstagu, frak-
cja komunistyczna wystąpi z wnio-
skiem, ażeby rząd Rzeszy zanie-
chał dalszego uiszczania spłat re-
paracyjnych, przewidzianych w
planie Younga. Sprawa ta zasłu-
guje tem bardziej na uwagę, że

Z ramienia Polski biorą udział w
obradach wiceminister przemysłu
i handlu Doleżal. prezes polskie-
go komitetu Międzynarodowej
Izby Przemysłowo: Handlowej Her-
se i inni. Obrady w poszczegól-
nych komisjach rozpoczną się w
poniedziałek i trwać będą przez
cały tydzień.

prowokują.
stronnictwa niemieckie, które w
marcu 1930 r. głosowały prze-
ciwko przyjęciu planu Younga,
mają w obecnym Reichstagu
większość, a mianowicie 305 gło-
sów, podczas, gdy strona przeci-
wna rozporządza tylko 262 gło-
sami.

Krwawe awantury między hitlerowcami
a komunistami.

BERLIN. (Pat.). Miasto Bran-
denburg było wczoraj widownią

krwawych starć ulicznych między
hitlerowcami a komunistami. Sze-
ieg osób zostało aresztowanych.

Jednego z hitlerowców ciężko

zraniono. Komisarz policji, któ-

ry przybył celem zlikwidowania
zajścia musiał schronić się przed
atakiem demonstrantów komuni-
stycznych do pobliskiego sklepu
i przez dłuższy czas z rewolwe-
rem w ręku trzymać w szachu
napierających.

Kradzież materjałów wybuchowych.
BERLIN (Pat) Ubieglej nocy

wlamano się do składu materja-

łów wybuchowych w  Izerlohn

w Westfalji. Skradziono skrzynkę
z 10 beczkami dynamitu oraz 4

beczkami amonżelatyny. Pozatem
złodzieje zabrali 1382 kapsli wy-
buchowych. Sprawcy kradzieży
nie są znani.

Nowy szef Reichswehry.

BERLIN, (Pat.). Biuro Wolffa

donosi: Prezydent Hindenburg

podpisał dekret, mianujący  sze-

fem Reichswehry generała majo-

ra von Hammersteina-Equorta w
miejsce ustępującego z dniem
30 listopada ze służby czynnej
gen. Heyego.

2 prasy.
„Pojedziemy na łów".
„Myśl Niepodległa* przypomi-

na więrszyk Andrzeja Niemojew-
skiego, poświęcony żandarmom
rosyjskim, który ukazał się w
Krakowie, w r. 1907:
Pojedzjemy na łów, na łów,
Thofaszyszu móji
Pocjichutku w noc wpadnjemy
| rywizje urzondzjemy
Thofaszyszu mój!
Ty do bramy zadzwonj, zadzwonj,
Thofaszyszu mój,
Pomów z stróżym, swjatło zdmuchnij,
Ty ad frontu, ja ad kuchnij,
Thofaszyszu mójl
Do miszkania stukaj, stukaj,
Thofaszyszu mój,
Przez drzwji spyta phan lub dhama:
Chto??... Odpowidz: tjeljegrama,
Thofaszyszu mój!
Drzwji otworzo, wtedy, wtedy,
Thofaszyszu mój,
Hurra na nich z żandarmami,
Stójkowymi i swjadkami,
Thofaszyszu mėj!
Po kjeszeniach nejpirw, najpirw,
Thofaszyszu mój,
Potym w wszystkje zakamarki,
W wszystkije dzjury, szpary, szparki,
Thofaszyszu mój
A potem do ksjonżek, ksjonżek,
Thofaszyszu mój!
Som broszurki? Jestj broszurki!
Hdje? U phana, phani, córki,
Thofaszyszu mój!
Tak ty bjeszesz phana, phana,
Thofaszyszu mój,
A ja phanje, córkje, sługje
I w dorožkje jedne, drugje,
Thofaszyszu mój!
Powracamy z łowów, łowów,
Thofaszyszu mój,
Jestj broszurki, rzeczy inne,
Wszystkje wjinne czy niwjinne,
Thofaszyszu mój!
Tak jezdzjimy co noc, co noc,
Thofaszyszu mój...
Lecz za wszystkje ambarasy
Bendzje order niezłyj klasy,
Thofaszyszu mójl
Toż ja tobie mówje, mówje,
Thofaszyszu mój,
Choć njejeden pjenkny dar ma,
Nikt nie ljepszy nad żandarma,
Thofaszyszu mój!

Niech nie wie lewica co

co czyni prawica.

Organ lewicy sanacyjnej, czyli

tak zw. BBS. „Przedświt" wystę-

puje przeciwko konfiskatom pism:

wszelka cenzura, wszelkie konfi-

skaty były zawsza w dziejach tylko wo-

dą na mlyn agitacji i sprawy tych, któ-

rzy są cenzurowani i konfiskowani“.

Bardzo slusznie, widocznie jed-

nak lewica sanacyjna nie wie co

czyni prawica.

Prawo i praworządność.

Na łamach „Gazety Warszaw-

skiej* prof. dr. Rybarski dowo-

dzi, że walka o praworządność,

prowadzona od szeregu lat przez

Stronnictwo Narodowe, dała przy-
najmniej ten rezultat, że obecnie

„najwięksi nawet oportuniści zaczy-

nają uświadamiać sobie, że i dobrobyt

materjalny zawisł od tego, czy jest po-

rządek prawny w państwie, bo bez tego

niema zaufania w nasżą przyszłość ani

V NAA, bizantynizm i
tóri

w kraju, ani zagranicą, niema oszczę-
dności i kredytu. Z drugiej strony wy-
padki ostatnich czasów nagromadziły
tyle jaskrawych ilustracyj naszego po-
stulatu, że nie potrzeba tych przykła-
dów szczegółowo przytaczać”.

Autor przypomina najelemen-
tarniejsze zasady, które powinny
obowiązywać w państwie prawo-
rządnem i kreśli następujące
uwagi:

„Podstawą życia państwa jest
zawsze szanowanie obowiązującego
prawa. Wadliwe prawo należy zmienić
w drodze prawem przepisanej. Nie
wolno go lekceważyć, ie wolno go
deptać. Zdarza się czesami, że narody
zdobywają swój ustrój w ciężkich wal-
kach wewnętrznych. Ale każdy ustrój
musi dbać o umocnienie swoich pod-
staw prawnych, społeczeństwo nie
może żyć lata w warunkach, w których
lekceważy się i łamie obowiązujące
ustawy. Wtedy na miejsce prawa wcho-
dzi siła. PA panowanie siły bez prawa
nie może być trwałe, stanowi przejście
do ararcliji, do stosunków, które obni-
żają powagę państwa i jego znaczenie.
W takich warunkach niepodobna jest
wprowadzać najlepszego nawet ustroju,
bo nie będzie on trwałym, bo stanie
się przedrniotem walk ulicznych. Trzeba
przywrócić moc prawu, jeżeli chce się
przeprowadzić lepsze prawa.

Praworządność jest fundamentem
państwa nowożytnego, państwa, opar-
tego na cywilizacji zachodniej Zbyt
dawno już jesteśmy związani z tą cy-
wilizacją, byśmy mieli rozluźniać te
związki. W tym kierunku pracują
u nas wpływy wschodnie. Wschód nie
szanuje ustaw, lecz tylko wolę władcy.
Na wschodzie nie przebierano nieraz
w metodach rządzenia, utrzymaniasię
u władzy. Polska nie może wzorować
się na Iwanie Groźnym i bolszewickich
sposobach. Polska nie może znosić
lekceważenia prawa, któremu, to-

służalczość.
Walka, a teraz toczy się w Polsce,
jest walką <cywilizacji zachodniej z
wpływami wschodniemi. W tej walce
zwycięży Zachód".

Autor nie traci nadziei, że w
Polsce panować będzie prawo.

Projekt ograniczenia praw
Najw. Izby Kontroli.
„Polonia* donosi z Warszawy,

że rząd obraduje nad ogranicze-

niem praw Najw. lzby Kontroli

Państwa. Zaproponowany projekt

przepisu zostawia lzbie tylko pra-

wo badania, czy budżet został
wykonany. Natomiast odbiera jej

prawo.
badania celowości, oraz sposobu

wykonania wydatków w poszczególnych

pozycjach budżetu Jako powód prze-

prowadzenia tej reformy podaje komi-

sja dla usprawnienia administracji moż-

liwość ograniczenia liczby urzędników

w Najw. Izbie Kontroli Państwa w związ-

ku ze zmniejszeniem zakresu jej dzia-

łania. Nie ulega wątpliwości, źe w ra-

zie, gdyby projekt administracji pań-

stwowej został w jakikolwiekbądź spo-

sób wprowadzony w życie, wtedy zni-

kłoby ostatnie ogniwo kontrąli nad wy-

dawaniem sum budżetowych przez

rząd*. i

Na przeszkodziestói wprawdzie

konstytucja (art. 9). Lecz prze-
ciež to „prostituta“...

 

Hitlerowcy przygotowują pucz wojskowy?
BERLIN, 20.9. Dzienniki ber-

lińskie obszernie zajmują się na-

strojami w partji Hitlera. Jedno

z pism komunistycznych przy*

niosło sensacyjną wiadomość o

zamiarze narodowych socjalistów

urządzenia puczu wojskowego.

Temi właśnie przygotowaniami

należy tłumaczyć tak niezwykle

spokojne oświadczenie Hitlera,

złożone we wtorek wieczorem w

cyrku „Krone* w Monachjum.

Mową tą Hitler chciał zamasko-

wać wiaściwe zamiary swej partji.

Tej sensacyjnej wiadomości po-

święcają dużo miejsca niemal

wszystkie dzienniki berlińskie. Ze

strony dobrze  poinformowanej

oświadczają, że sfery rządowe nie

przywiązują do tej wiadomości

żadnego większego znaczenia.

Mimo to z tej samej strony

oświadczają, że rząd pilnie obser-

wuje rozwój wypadków w partji

narodowych socjalistów i nie wi-

dzi narazie powodów do zde-.

nerwowania, gdyż władze pań-

stwowe _ posiadają dostateczną

siłę, aby wszelkie poważniejsze

machinacje zdusić w zarodku.

 

Komunikat Stronnictwa Narodowego.
Zarząd Stronnictwa Narodowego wzywa członków Stronni-

ctwa I sympatyków
21 b. m. o godz 12'/,

Omówione będą i oświetlone wypadki

p. p. redaktor Stanisław Kodź, i b. pos-
nie polityczne.

Przemawiać będą:

na zebranie przedwyborcze w niedzielę

do sali przy ul. Orzeszkowej Nr. 11.
ostatnich dni i położe-

łowie prof. Wacław Komarnicki i Aleksander Zwierzyński.

P. P. członkowie Zarządów kół dzielnicowych proszeni są

o powiadomienie członków I sympatyków o zebraniu.

LTA IEATOUR EZRAZERAEDZIETOROBIE DAS STN
T SSSI IISIOKII
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Zarząd Główny Stronnictwa Narodowego przypomina

wszystkim wyborcom, iż od dnia 27 września w obwo-

dowych iokalach wyborczych wyłożone zostaną Spisy

wyborców i że każdy wyborca ma prawo sprawdzania

w myśl art. 35 Ordynacji Wyborczej, czy został wpisa-

ny do spisu wyborców — zarówno on Sam, jak i inne

interesujące go osoby.
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Diora przed owaczetstwem
Zbliżają się wybory, a z niemi

wstrętna, cuchnąca fala wszela-

kich oszczerstw, w których sza-

fowaniu prześcignęła wszystkich

prasa sanacyjna, sanacyjni „dzia-

łacze".

Jak bronić się przed tą rozpa*

saną orgją szarpania cudzego
honoru, cudzego imienia?

Takie pytanie postawił w osta-

tnim numerze krakowski „Głos

Narodu” i odpowiada na nie bar-

dzo słusznie: „Żądać faktów
dat, cyfr!*. To jest najlepszy

sposób, aby osadzić rozwydrzo-

nego agitatora—oszczercę, czy to

na wiecu, czy przy innej okazji.

Wskaż fakty, poprzyj

cyframi, dowodami, jak np. wy-

rok sądowy, dokument i t. pod.,
a uwierzymy ci,—w przeciwnym

razie jesteś oszczercą, wiadomo

zaś jak postępowano w dawnej

Polsce z oszczercami: zmuszano

ich wležė pod stół, zaszczekač

i powiedzieć: „zełgałem jak pies".

Jakiego zaś rodzaju są te

oszczerstwa, które przeciwko nam

się miota to łatwo wykazać na

kilku pierwszych lepszych przy-

kładach z niedalekiej przeszłości.

Oto po” dokonaniu zamachu

majowego usprawiedliwiała | sa-

nacja ten krok swój rzekomem

mnóstwem kradzieży, sprzeniewie-

rzeń i wszelkich nieprawości po-

pełnionych rzekomo przez po-

przednie rządy. Ztej racji spraw-

cy przewrotu przyjęli nazwę „sa-

natorów", którzy uzdrawiać mieli

moralnie jakoby zabagnione na-

sze stosunki. Jakoż czekaliśmy

kiedy owym złodzie-

jom i  marnotrawcom grosza

publicznego zostaną wytoczone

procesy, wykazana publicznie ich

wina, kiedy poniosą zasłużoną

karę? Nic podobnego nie stało

się. Sanacja, która niewątpliwie
miała w tym względzie najlepsze

chęci, długo szukała dziury w
całem, ostatecznie jak niepyszna

musiała zrezygnować, zadawalnia-

jąc się ogólnikowemi zarzutami

jak np. o „wesołych budżetach".

I znów znaszej strony zażą-

dano wyjaśnień, dowodów, byli

ministrowie wołali o śledztwo i

sąd — tymczasem nic!

Oskarżenie nie zostało popar-

te żadnemi dowodami. Oczernia-
ła prasa sanacyjna w ohydny

sposób generałów Malczewskie-

go, Rozwadowskiego i Zagórskie-

go—ale sądu nie było, nikt spo-
twarzonym nie ydowodnił  naj-

mniejszej winy.

Dziś, mówiąc i pisząc o aresz-

towanych posłach zręcznie mie-

sza się polityczne motywy z kry-
minalnemi przebąkuje coś o kra-

dzieżach, fałszerstwach it. pod.

z czego nieświadomy czytelnik

mógłby wnioskować, że to wła-

śnie Dębskiemu, czy Witosowi

zarzuca się kradzieże i inne brud-

ne sprawy. Tymczasem posądzo-

ny o tego rodzaju kryminalne

przestępstwo, jest jeden tylko —

Baćmaga, akurat członek BB.

Nie ulega wątpliwości, że

wspomniane wyżej oszczerstwa,

jak tysiące innych zostaną z ra-

cji wyborów ponownie odegrzane

przez nieprzebierającą w środkach

prasę sanacyjną, przez sanacyj-

nych agentów. Obrona jednak

nie jest zbyt trudna: żądajmy

faktów, dowodów, cyfr! — A sko

ro odnowią lub zamilkną — bez-

stronny słuchach lub czytelnik

łacno przekona się po czyjej

stronie jest prawda.
Żądając od przeciwnika jedy-

nie faktów stwierdzonych, oczy-

wiście i sami nie powinniśrny

(nawet w dobrej wierze) rzucać
niedość sprawdzonych zarzutów

i oskarżeń. Pod tym względem

jesteśmy jednak spokojni i pe-

wni siebia.
Pisaliśmy niedawno o różnych

majątkach, o Borkach, Zosindwo-
rze i t.p., „sprzedanych” różnym

asom i waletom sanacji literalnie

za grosze. Nasze informacje opar-

te były na dokumentach, faktach,

cyfrach — jakoż nikt im nie za-

przeczył, nikt nie sprostował.

Zarzuty przeciw ministrom z

gabinetów „pomajowych* są też

poparte cyframi. Dokład ie wyli-
czono, ile wziął b. min. Miedziń-

ski z funduszu dyspozycyjnego

i ile miał zwrócić na żądanie

Najw. Izby Kontroli. Na faktach,

na objektywnych sprawozdanich

jest też oparty zarzut wydania 8

miljonów z funduszu dyspozycyj-

nam

cierpliwie,

5ŻARÓWKI

  

elektryczne dla urzędów państwowych i
przedsiębiorstw

Firma «cO GNIW OD»

DL4Z-5AE

prywatnych z

—1 o

komunalnych,
uwzględnieniem największego

W WILNIE ul. Ś-to Jańska 9.
Prosim

oddziałów wojskowych,
rabatu poleca:

— Tel. 16—06.
się przekonać i zażądać oferty.

 

Z Litwy.
Zamordowanie litewskiego kurjera dyplo-

matycznego.
Nocy ubiegłej w pobliżu Olity

został zastrzelony J. Dawialis b.
kurjer dyplomatyczny, litewskie-
go ministerstwa spraw zagranicz-
nych.

Wyroku śmierci dokonali fun-
kcjonarjusze litewskiej policji po-
litycznej. Zamordowanemu zabra-
no nader cenne dokumenty, do-
tyczące tajnej wojskowej umowy
litewsko-niemieckiej, skierowanej
przeciwko Polsce. J. Dawialis rze-

Delegacja biskupów litew-
skich u prezydenta Sme-

tony.
Delegacja biskupów litewskich

w składzie bisk. Staugajtisa i Ka:
 

Pamięci bohaterów
1863 r.

(Z Kurzeńca).
Nie przebrzmiały jeszcze echa

zjazdu, który uroczyście zainau-
gurował w pow. Wilejskim spra-
wę wzniesienia zaprojektowanego
pomnika, mającego uczcić boha-
terskie walki poległych pod Wła-
dykami powstańców z r. 1863,
aliści w parę lat potem w skrom-
nym, niedalekim Kurzeńcu uczczo-
ną została przez miejscowe spo-
łeczeństwo, pamięć tych bojowni-
ków za sprawę narodową, którzy
polegli w nierównej walce z Mo-
skalami pod wsią Lubki. Stąd
cześć się należy inicjatorom tej
ostatniej imprezy  patrjotycznej,
za tak rychłe zapoczątkowanie
i przyprowadzenie do skutku szia-
chetnego przedsięwzięcia.
W Kurzeńcu stanął okazały

monument, dzieło ofiarnego art.
rzeźbiarza Piotra Hermanowicza,
owoc zbiorowych usiłowań przed-
stawicieli gminy  Kurzenieckiej,
miejscowego szkolnictwa, miesz-
czaństwa i obywateli ziemskich.
Już dnia 22 b. m. odbędzie się
odsłonięcie pomnika przy gościń-
cu Połockim, a na samym krańcu
m-ka Kurzeńca; poświęcenia do-
kona J. E. ks. bis. Bandurski.

Spodziewanym jest zjazd licz-
nych gości z okolic jako też
z samego Wilna, skąd zjechać
ma kuratąr Okręgu Szkol. p. Po-
gorzelski, przedstawiciel Urzędu
Grobownictwa Woj., p. Halicki,
art. mal., p. Marjan Kulesza, twórca
pomnika p. Hermanowicz ze swy-
mi uczniami i in.

Sprawę pomnika zorganizowali
gorliwi społecznicy miejscowi,
pp. A. Bielewicz, sekretarz gminy
A. Syrewiczówna, nauczycielka;
W. Hajkowicz, wójt Kurzeniecki.

Pomnik Kurzeniecki przedsta-
wia się jako kolumna uwieńczo-
na krzyżem, bronionym przez
potężnego orła. Pod godłem na-
szej państwowości widnieje tylko
lakoniczna ' data pamiętnego
1863 r.

Calošė monumentu
prawdę imponująca.

Orła wyrzeźbił
zaś części architektoniczne pom-
nika wykonali 4-ej najdzielniejsi
uczniowie znanej wil. Szkoły rze-
miósł artystycznych naszych Pla-
styków.

O ogromie całości pomnika
można wznosić z jego 9-cio met.

jest na-

 
sam artysta, ,

komo miał zamiar zbiec do Pol-
ski i dokument rewelacyjny ogło-
sić prasie polskiej. W obawie
kompromitacji wyższe czynniki
kowieńskie polecily go „zgladzič“.

J. Dawialis pracował w ciągu
trzech lat w wywiadzie dyploma-
tycznym i pełnił funkcje kurjera
dyplomatycznego. S

Wypadek ten wladze litewskie
usiłowały zachować w ścisłej ta-
jemnicy. d

rasia odwiedziła Prezydenta Sme-
tonę i doręczyła mu uchwały
zjazdu biskupów,  protestujące
przeciwko zamknięciu organizacji
uczniowskich politycznych t. zw.
atejtininków.

wysokości i 6-cio met. szerokoś-
ci jego podstawy; każde skrzydło
orła wynosi 3,20 cent. długości.
Monument wykonany jest z ka-
mienia i cementu niepolerowane-
go o barwie szaro-zielonkawej.

Pamiątką tę, ufundowaną przez
społeczeństwo miejscowe ,po-
wszechnie w miasteczku i na wsi
ze szczerem zadowoleniem powi-
tano. Szczególnie należy podkreś-
lić iście obywatelską ofiarność
ert. rzeź. Hermanowicza, który
za przeszło miesięczną, swą pra-
cę kierowniczą nie przyjął! należ-
nego mu wynegrodzenia.

Zaznaczyć tu powinniśmy, że
na cmentarzu przy kościele miejś-
cowym znajduje się grób wspól-
ny 18 powstańców, którzy polegli
w r. 1863 pod Lubkami, i
których zwłoki w nocy przez
ks. Purelewicza ówczesnego pro-
boszcza pochowane zostały w po-
bliżu ołtarza kościelnego. Bez
ochyby należeli ci powstańcy do
partji, która była pod dowódz-
twem Wincentego Koziełł-Poklew-
skiego.

Na ziemiach naszych kresów
północnych brak nam jeszcze
niejednej podobnej pamiątki hi-
storycznej, stanowiącej  remini-
scencję owej Golgoty narodowej,
w której szczególnie się zaznaczył
tragiczny r. 1863. M. Junosza

Drodze wiatsmaści
W suchej Ameryce.

NOWY-YORK. (Pzt.) — 6-ciu
agentów prohibicyjnych podczas
dokonywania rewizji w browarze
„Elisabeth* w New Jersey zostało
nagle zaatakowanych, rozbrojo-
nych i całkowicie obezwładnio-
nych. W chwilę potem wszedł do
browaru oficer straży prohibicyj-
nej, który przedtem pozostawał
na zewnątrz gmachu i rozpoczął
strzelać, natychmiast jadnak padł
trupem ugodzony 8-miu kula-
mi. Napastnicy w samochodach
zbiegli.

Wyroki śmierci.
STANISŁAWÓW. (Pat.) — Na

podstawie werdyktu sądu przy-
sięgłych skazany został na karę
śmierci przez powieszenie nieja-
ki Homyn za zamordowanie
Olekszysyny, którą ściągnął do
rzeki, zanurzył jej głowę w wo-
dzie i w ten sposób utopił.

KRAKÓW. (Pat.) Odbyła się
tu kilkudniowa rozprawa sądowa

 

przeciwko Kasparczykowi i Sowo-
wej, oskarżonym o wielokrotne
morderstwa oraz o napad rabun-
kowy. Kasparczyk skazany został
na karę śmierci przez powiesze-
nie, zaś Sowowa uwolniona zo-
stała od winy i kary.

om —-—
Dla oczyszczenia krwi, pijcie rano

przez kilka dni z rzędu szkiankę na-
turalnej wody gorzkiej „Franciszka-Jó-
zefa“. Żądać w aptekach i drogerjach.

858—s0
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Z POGRANICZA.
Ucieczka do Litwy spraw-
ców napadu na obywatela

polskiego.
Onegdaj donosiliśmy, iż w

pobliżu wsi Warysoki gm. Olkie-
nickiej dokonano zamachu re-
wolwerowego na przechodzącego
przez las Dominika Miukienisa.

Powodem zamachu było tło
polityczne. /

Sprawcy napadu na czele z
niejakim  Milewskim Piotrem ze
wsi Sarkiniszki gm. Olkienickiej
zbiegli do Litwy.

  

 

nego podczas wyborów w r. 1929.
Także przekroczenie budżetu za

czasów p. Czechowicza, niefor-
malna gospodarka za rządów p.

Switalskiego, "mogą być udo-

wodnione na podstawie bezstron-
nych sprawozdań i wykazów ofi-

c<jalnych. Że szerzy się  protek-

cjonizm, że lekceważy się fa-

chowe kwalifikacje, że usunięto

wielu zasłużonych a tęgich ludzi,

to możnaby udowodnić tysiącami
nazwisk.

A więc z jednej strony goło-

słowne zarzuty — z drugiej da-

ty, fakty nazwiska.

To było i tak będzie.

Pewne ohydne przysłowie po-

ucza wprawdzie: rzucaj wciąż na

przeciwnika oszczerstwa coś

niecoś się przyklei.

Przyklei się przedewszystkiem

do rąk tego, który rzuca te nie-

czystości.

Zobaczymy, kto wyjdzie z wy”

borów z czystemi rękami,

„lecz nawet

MAŁY FELJETON.

Władca obłąkany.
Myliłby się ten, ktoby sądził,

że śród osób, piastujących w róż-
nych krajach najwyższy urząd
państwowy, a nazywanych różne-
mi imionami: królów, cesarzy,
książąt udzielnych, prezydentów
czy dyktatorów, procent obłąka-
nych bywa wyższy, niż śród t. zw.
pospolicie zwykłych / śmiertelni-
ków. Jeśli jednak częściej się
mówi o obłąkanych np. królach,
niż powiedzmy, o obłąkanych
urzędnikach czy ziemianach, kup-
cach czy oficerach, to okolicz-
ność ta pochodzi tak z tego po-
wodu, że monarcha jest na oczach
wszystkich i obłęd jego daleko
więcej szkody może przynieść
otoczeniu, niż obłęd każdego in-
nego obywatela, jak też i dlatego,
że niema właściwie takiej instancji,
któraby mogła unieszkodliwić i
izolować króla-warjata, jak to się
robi zwyczajnie w innych wypad-
kach. Dochodzi tu jeszcze ta
okoliczność, że na takim władcy
obłąkanym zwykle spekulują kro-
cie rozmaitych nikczemnych in-
dywiduów, które, niepomne na
chorobę nominalnego pana kraju,
oraz na olbrzymie szkody, które
przynosi krajowi jego obłęd,
umyślnie trzymają go u steru
włedzy, bo to dogadza ich pry-
watnym interesom.

Z tych to rowodów zdarza się,
że na czele państwa stoi czasem
już nie tylko umiarkowany i ła-
godny paranoik czy schizofrenik,

zdecydowany idjota

czy furjat, jak to było np. kilka-
kroć w Rzymie za czasów ceza-
rów (Kaligula), lub we Francji w
w. XV, gdy przez let 42 rządził
nią zdecydowany obłąkaniec, Ka-
rol VI.

Monarcha ten, zwany Charles
Le Fou, urodzony w r. 1368, od
dzieciństwa już zdradzał skłon-

ności nienormalne, ale jeszcze w

r. 1380, gdy obejmował po ojcu

tron, zdawało się, że to są obja-
wy przejściowe. Będąc człowie-

kiem biernym, pozwalał się po-
wodować  stryjowi, arcyksięciu
Burgundji, który wyzyskuje swą
władzę dla tłumienia ruchów wol-

nościowych w całym kraju, a

zwłaszcza we Flandrji. Dopiero
w r. 1388 ogłasza się Karol VI
władcą absolutnym, i żeni się z
Izabelą Bawarską, która właściwie
rządzi krajem,

czas na turniejach i uroczysto-
ściach, oraz na grze w karty, któ-

re właśnie dla niego zostały wymy-

ślone W tym czasie wypadki obłę-

du stają się u króla coraz częstsze,
zaś lucida intervalla coraz rzadsze
i coraz krótsze, tak że wreszcie
około r. 1400 ogarnia go stan

zupełnego szaleństwa. Ster rzą-

dów, obok królowej, dzierżą ko-

lejno ów stryj, arcyksiąże Bur-

gundji oraz brat, Ludwik Orleań-
ski. Powstaje długotrwała wojna

z Anglją, oraz, co gorsza, wybu-

cha w r. 1411 wojna domowa.
Okoliczności te zmuszają rząd do

pewnych reform i w r. 1413 zo-
stają zwołane Stany Generalne,
jednak pomimo to wybucha bunt
w Paryżu, liczne morderstwa i

zamieszki nie ustają, zwłaszcza
wycieńczają kraj nieustanne wal:
ki pomiędzy t. zw. armagnacami
ibourguignonami. Osłabiony przez
wojnę domową kraj nie był w

stanie odeprzeć w r. 1415 60-ty

siącznej armji Henryka V króla
Anglji, który odnosi walne zwy-
cięstwo pod Azincourt, i zostaje

wreszcie oficjalnie uznany za re-

genta Francji, (1420), z prawem
następstwa po Karolu VI.

Francja cała w owych czasach
była jedną wielką ruiną; głódi

zarazy dziesiątkują ludność i do-
prowadzają ją do nędzy zupełnej
i apatji, Po śmierci Karola VI-go
(22.X. 1422) syn jego i prawowity
następca, Karol VII, nie może
przez czas dłuższy się koronować
(Henryk V umarł jeszcze przed
Karoiem VI), aż dopiero cudownie
natchniona przez Opatrzność św.
Joanna d'Arc zbawia Francję i

wyrzuca z niej Anglików, którzy
już ją byli zajęli prawie całą.

Oto dobitny i jaskrawy  przy-

kład, ile złego może sprawić wład-

ca obłąkany. Kir.

Z sali sądowej.
Firma „A. Mozer i S-nowie“
w obronie swej reputacji.

Na ostatniem posiedzeniu wy-
działu karnego sądu okręgowego

znalazły się aż trzy sprawy wyto-

czone przez zarząd przedsiębiorstw

w Nowej Wilejce pf: „Zakłady
Przemysłowe A. Mozer | S-nowie*
i „Fabryka Drożdży* przeciwko

p. Bronisławowi Sniechowskiemu,

autorowi dyskredytujących tę fir-
mę rewelacyj wprasie, Stefanowi

Kowalskiemu, b. majstrowi w fa-

bryce drożdży oraz odpowiedzial-

nym za pismo, dziś nieegzystujące

„Wieczór Wilenski“ p. Bol. Świę*

ciekiemu i wydawcy Wład. Orlicz-
Orłowskiemu. A

 

Przez cały dzień i aż do póź: yi
p,sięczne więżienie, zawieszając wy*

Asas tej kary na 5 lat. Obroń*
nego wieczora sąd rozpoznawał

sprawę przeciwko p. Święcickie-

mu, który zamieścił w Nr. 9 „Wie-

czór Wil.* z dnia 4 kwietnia 1929 r.

gdy król spędza
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„Nr. 218

Dzisiaį bieg kolarski o puhar „Dziennika Wileńskiego."

Za godzin parę, za chwilę na
wiežy katedralnej zegar wydzwo-
ni 13 godzinę, a na placu Tysz-
kiewicza rozlegnie się głos: „za-
wodnicy na start”! i w jednym
szeregu ustawią się kolarze, by
walczyć o pierwsze miejsce. skła-
dając sprawozdanie z dorobku swej
pracy.
W biegu tym zwycięży nie

ten, kto potrafi rekordową ilość
przebyć kilometrów, kręcąc usta-
wicznie pedałami, ale mistrz dzi-
siejszy prócz wysiłku fizycznego
będzie musiał przezwyciężyć cały
szereg daleko trudniejszych prze-
szkód, niż walka z czasem i prze-
strzenią.

Pamiętajmy, że jest to bieg
uliczny, który wymaga nadzwy-
czajnej uwagi i napięcia nerwów,
jak również misternej jazdy na
kole w celu ominięcia aut, doro-
żek i często gapiących się
przechodniów.

Całe sportowe Wilno- wylegnie
dzisiaj na ulice miasta, by owa-
cyjnie witać uczestników biegu.
Bo przecież w innych miastach

biegi takie mają ogromną popu-
larność i cieszą się nadzwyczaj-
nem powodzeniem. To też przy-
puszczam, że dzisiejsza impreza
jedyna w swoim rodzaju w Wil-
nie wywoła również pokrewne
wrażenia.
W ostatniej chwili napłynęły

nowe zgłoszenia zawodników:
Iwanowski Wł., Dunajew N. i Wa-
silewski J., a więc ilość zgłoszo-
nych przekracza 20 kolarzy. Na
samym starcie przyjmujemy ostat-
nie jeszcze zgłoszenia do biegu.

Przypominamy, że zbiórka za-
wodników o godzinie 12, Królew-
ska 5, u p. Kulewicza A. (zakład
fryzjerski), gdzie mieścić się bę-
dzie szatnia. |

15 min. przed 13: wszyscy ko-
larze przedef:lują przez plac Ka-
tedralny, udając się na start
przed pałac Tyszkiewicza, by
punktualnie o godzinie 13 wyru-
szyć z miejsca.

Sędziowie biegu proszeni są
o przybycie na godzinę 12 na
plac Tyszkiewicza.

Ja. Nie.
 

 

Sport.
Międzynarodowe zawody

iekkoatletyczne;
WARSZAWA (Pat) W dniu

20 b. m. rozpoczęły się na stad-
jonie Legji wielkie międzynaro-
dowe zawody lekkoatletyczne przy
udziale wybitnych zawodników
czeskich, szwedzkich oraz najlep-
szych lekkoatletów polskich. Wy-
niki pierwszego dnia podajemy
poniżej:

100 metrów—pierwszy Engel
(Czechosłowacja) 11 sek., drugi
Trojanowski (AZS) 11,02 sek.
400 m. — Piechocki 52,5 s., Ma-
szewski (Polonia) 53,2 s. 400 m.
przez płotki — Maszewski (Po-
lonia) 58'6 s., Debrakowski (Leg-
ja) 59,6 s. 1500 m. — Petkiewicz
(Warszawianka) 4 m. 1,4 s., Kraft
(Szwecja) 4 m. 5 s., (Łatwe zwy-
cięstwo Petkiewicza nad słynnym
Kraftem). Sztafeta 4100 m. —
AZS. Warszawa 44,9, kombino-
wana drużyna zagraniczna, kom-
binowana drużyna polska. Rzut
kulą — Douda (Czechosłowacja)
14,73 m., Heljasz (Warta) 13,46' »
m., Baran 12,11 m. Skok wzwyż—
Meyro (Polonia) 175 cm., Petkie-
wicz (Legja) 170 cms. Skok wdal
—Nowosielski (Cracovia) 6,55 m.,
Nowak (AZS) 6,33 m. Dokończe-
nie zawodów w niedzielę o go-
gzinie 15 ej.

e WARSZAWA (Pat). — W dn.
20 b. m. rozegrany został na
boisku Legji mecz ligowy pomię-
dzy Legją a Warszawianką. Mecz
zakończy! się  bezapelacyjnem
(Ga wojskowych 6:0

WARSZAWA. (Pat). W dniu
20 b. m. rozpoczął się na kor-
tach Legji finałowy mecz teni-
sowy o drużynowe mistrzostwo
Polski pomiędzy LTK z Łodzi a
Legją. Pierwszy dzień przyniół
niespodziankę w postaci zwycię-
sta Jerzego Stolarowa nad mi-
strzem Polski Tłoczyńskim.

Jerzy Stolarow przeważał przez
cały czas i wygrał bezapelacyj-
nie 6:1, 6:1. Drugie
pomiędzy Maksem Stolarowem a
Jurczyńskim przyniosło zwycię-
stwo pierwszemu 6:3, 6:3.
W grze mieszanej para Dubień-

ska-Tłoczyński zostąła pokonana
przez parę Rychterówna-Maks
Stolarow 6:4, 5:7, 5:7.
Po pierwszym dniu LTK. prowa-
dzi 310. Zakończenie meczu w
niedzieję na kortach Legji.

Japoński Proszek

Katol
jest jedynym radykalnym
środkiem, który nietylko tę-
pi muchy i pchły, lecz zabija

„ski, . Plaskwy, prasaki i karaluchy
my Ządač KATOL w składach

BAW, aptecznych i aptekach.

 

  

 

 

artykuł pt. „Sprawa firmy A Mo-
zer i S-nowie w N. Wilejce", któ-
rym to poczuł się pokrzywdzony
ząrówno osobiście jak też jako
właściciel i kierownik przedsię-
biorstw p. Arnold Mozer.

Podsądny nie uznał swej winy,
i zobowiązał się dowieść, iż za-
rzuty stawiane zarządowi firmy
są prawdziwe.

Sąd wobec tego przystąpił dc
badania świadków w liczbie kilku-**
nastu powołanych przez oskar-
życiela, jak też oskarżonego.

Już póżnym wieczorem za-
brały głos strony.

Pełnomocnik oskarżyciela adw.
Łuczkowski, popierając w calej
rozciągłosci domagał się uznania
podsądnego za wimnego i suro-
wego wyrmiaru kary.

Orońca p. Sniechowskiego
adw. St. Węsławski twierdził, iż
przewód sądowy w znacznym
stopniu potwierdził zarzuty sta-
wiane zarządowi przedsiębiorstw,
a w każdym razie stwierdził, iż
p. Sniechowski działał z dobrą
wiarą, iż podejmuje walkę dla
dobra społecznego. Prosił o unie-
winnienie jego mocodawcy.

Po replikach i ostatniem sło-
wie podsądnego, sąd udał się na
naradę i niebawem wyniósł wy-
rok, którym mocą uznał podsąd-
nego Sniechowskiego za winnego,

;lecz stosując okoliczności łago-
idzące skazał go na trzechmie*

ca zasądzonego zapowiedział skar*
gę apelacyjną.

Inne wyznaczone na tenże
dzień sprawy z powodów natury
forraalnej, zostały odroczone.

Kos.

  

 

CZEKOLADA WYTRAWNA

Ciągnienie loterji pań-
stwowej.

W dziesiątym dniu ciągnienia
5-ej kłasy 21-ej polskiej loterji
państwowej, główniejsze wygrane
padły na numery następujące:

10.000 zł. na Nr. 138250.
5.000 zł. na N-ry: 2241 12868

200591.
3.000 zł. na N-ry: 23898, 31648

105338 111819 162782 195484.
2000 zł. na N-ry 105255 194936

2779 83992 91880 124036 159325
196040.

1.000 zł. na N-ry: 15376 36083
54463 62368 81361 84258 103420
107296 113714 114782 131523
145269 192563 3083 6944 15950
26972 79470 149816 198099 209918

WARSZAWA. (Pat). W 11-tym
dniu ciągnienia 5 kl. 21 Polskiej
Państwowej Loterji Klasowej głów=
niejsze wygrane padły:
25 tysięcy zł. — Nr. 51603, pa
5 tys. — N-ry: 69727 81025 19813
94609 99692, po 3 tys. — N-ry:
10206 182817 41021 98751 116727
193620.
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Przewroty.
Bywały w różnych krajach w

nowoczęsnem życiu zamachy
stanu i przewroty. Zjawiska te są

zresztą rzadkie w dziejach i przej-

ściowe. Nie trzeba ulegać łatwe-
mu dzisiaj wrażeniu, jakby to
było coś powszedniego
w życiu narodów. Wiele państw
najznakomitszych, z Anglją i St.
Zj. Ameryki na czele, obeszło się
doskonale bez tego szczęścia w

ciągu burzliwego okresu blisko
półtora stulecia ostatniego od re-
wolucji francuskiej, a narzekać
na to nie mają powodu.

Gdy jednak zamachem stanu

dokona się gdzieś przewrót,
oczywistem jego dążeniem jest

powrót do spokoju, pra-

widłowości, życia politycznego w
warunkach ustalonych. W ten
sposób przewrót albo zapewnia
sobie trwanie przez jakiś czas,

jednego czy dwu dziesiątkow lat,
aż znowu przyjdzie odgięcie się

i odwet innego trybu, albo też
wogóle wnika w życie i rozpływa
się w rozwoju. Fle dążąc do usa-
dowienia się, każdy taki przewrót,

kierowany świadomie i sprawnie,
za podstawę wszystkiego uważa

jaknajszybsze dojście do

spokoju i prawidłowości.

Natomiast rozwlekanie

zamachu stanu na szereg

zamachów i przewrotu na szereg

przewrotów ani niema wzorów

żachęcających za sobą ani też

nie otwiera przed umysłami roz-

sądnych widoków na przyszłość.

* r *

Najznaczniejszy w ubiegłem

stuleciu był zamach stanu i prze-

wrót Napoleona Ill-go.

Nie można powiedzieć, że był to

przewrót, który miał powodzenie

i dał krajowi powodzenie, bo

ostatecznie przyniósł Francj stra-

szną klęskę i został zmieciony.

Ale ostatecznie utrzymał się

przez blisko dwa dziesiątki lat

od 1851 do 1870.
Jak się jednak ten przewrót

dokonał?
Ludwik Napoleon Banaparte

został naprzód w r. 1848 zupeł-
nie prawidłowo członkiem Izby
Deputowanych, a dnia 10-go
grudnia 1848 także zupełnie pra-
widłowo wybrany został Prezy-
dentem Republiki czyli był na-
czelnikiem państwa bez zamachu
stanu.

Zamachu stanu i przewrotu
dokonał Ludwik Napolen dnia
2-go grudnia 1851. Parlament zo-
stał usunięty, przewódcy  poli-
tyczni aresztowani, w ciągu trzech
dni do 5-g0 grudnia 1851 był
spokój w Paryżu a jeszcze rych-
lej w kraju. Tuż potem, 2l-go
grudnia 1851, głosowanie pow-
szechne 7  miljonami głosów
przeciw 600 tysiącom zatwierdzi-
ło zmianę ustraju w kierunku
wielkiej władzy Prezydenta. A do
roku niespełna, dnia 2-go grud-
nia 1852, zatwierdziło powszech-
ne giosowanie 7.800.000 głosami
przeciw 250.000 przywrócenie Ce-
sarstwa.

Przewrót i zamach dokonany
był zatem jednorazowo,
szybko, w jednym ciągu. Następ-
nie wszystko rozwijało się już na
ustalonych podstawach nowego
ustroju bez nowych wstrząśnień i
nawrotów. W zgromadzeniu (lsta-
wodawczem było z początku tyl-
ko 5-ciu przeciwników, po wybo-
rach w r. 1863 było ich 35-ciu,
w wyborach r. 1867 już rządowi
wybrańcy mieli tylko 1 miljon
głosów więcej niż przeciwnicy. Z
początku r. 1870 ministerstwo się
sparlamentaryzowało i nowe zmia-
ny ustrojowe zostały 8-go maja
1870 potwierdzone 7  miljonami
głosów przeciw 1 miljon 500 tys.
po drugiej stronie.

Przewrót Napoleona |Ill-go nie
był szczęściem dla Francji, osła-
bił ją, rozstroił, pogrążył w
zastój w zestawieniu z innemi
państwami, stał się dla innych

narodów złowrogiem. ostrzeže-
niem.

ROZKWCOSZOKGOTO KADE LATES TIET TNT INN IS RODEM TTTRAINJTITAN KUSS

Pokłosie jubileusz Kochanow-
ekiego.

Byliśmy niedawno świadkami
uroczystości jubileusowych z o-
kazji 400 lecia urodzin. najwięk-
szego poety polskiego renesansu.
W dniach 8 — 10 czerwca r. b.
odbył się w Krakowie zjazd nau-
kowy im. J. Kochanowskiego,
pod auspicjami najwyższej insty-
tucji naukowej w Rzczplitej, Pol-
skiej FAkademji (lmiejętności i
przy licznym udziale wybitnych
fachowców—humanistów. Nie li-
cząc wykładów na posiedzeniach
plenarnych, wygłoszono przeszło
30 referatów z różnych dziedzin
nauki w czterech sekcjach: hist.-
kulturalnej, hist.-społecznej, hist.-
literackiej i twórczości Kocha-
nowskiego. Komitet organizacyj-
ny zjazdu przygotowuje do dru-
ku wielkie dwutomowe dzieło,
mające objąć w t. I. protokóły
zebrań plenarnych i sekcyjnych
oraz referaty, wygłoszne w sekcji
J. Kochanowskiego, w t. II. (p. t.
Kultura staropolska)—resztę refe-
ratów zjazdowych. Wspaniały to
będzie hołd i godny zaiste jubi-
leuszu, którym niewielu poszczy-

 

Ale i ten przewrót mógł się
utrzymać blisko dwadzieścia lat
tylko przez szybkie zmiany i po-
wrót dospokoju, a nie ciągły
zamęt, ciągłą walkę wewnętrz-
ną, ciągłe pogotowie przewrotu.

* Ą *

Najznaczniejszy w naszych cza-
sach jest przewrót, bez wyraźne-
go zamachu stanu, dokonany
przez Mussolini'ego w lia-
lji. Różni się on od wszystkich
innych współczesnych przewro-
tów, czy w Hiszpanii, czy w Gre-
cji, czy jeszcze gdzieindziej, trwa-
łością i oznakami powodzenia.
Ośmioletnie już jego trwanie nie
doznało ani załamania się ani

osłabienia.
Jakie jednak

przewrotu?
Po słynnym marszu na Rzym

z jesieni r. 1922 obejmuje Mus-
solini prawidłowo, z rąk króla,
ster rządów. Od tej chwili, do-
słownie od pierwszej chwili, za-
czyna się budowa nieprzerwa-
na w ciągłej pracy i twórczości.
W ciągu czterech  niespzłna
pierwszych lat, przez kolejne prze-
prowadzenie wzmocnienia wła-
dzy wykonawczej, pierwszą zmia-
nę prawa wyborczego, uzdrowie-
nie skarbowości, i życia gospo-
darczego wraz z uchyleniem bez-
robocia, wzmocnienie wpływów
na gruncie zagranicznym, budowa
ta dochodzi dn ustawy o zrze-
szeniach z 3-go maja 1926, czyli
do nowych podstaw społeczno-
ustrojowych. A w ciągu dalszych
czterech lat dochodzi się już w

są dzieje tego

'r. 1929 do parlamentu opartego
na zrzeszeniach i ostatecznego
ustalenia władz około Wielkiej
Rady, na tle ogromnej pracy go-
spodarczej w kraju i zdobycia
znacznie wzmocnionego stano-
wiska na gruncie międzynarodo-
wym.

Jednem słowem, znamieniem
przewrotu, dokonanego przez
Mussolini'ego, jest odrazu, od Ob-
jęcia władzy, nieprzerwane
pasmo twórczości państwo-
wej we wszystkich dziedzinach.

Ten stan rzeczy sprawił też,
że przewrót Mussolini'ego zdobył
sobie wyjątkowe stanowisko
w umysłach dzisiejszego świata.
Ma on przeciwników w świecie
bardzo stanowczych, ale wszyscy
uznają, że ten przewrót ma
treść nietylko niewątpliwą, ale
doniosłą i wywierającą wpływ
dosyć Szeroko w poglądach
współczesnych. I wtym wypadku
można przypuścić, że ten prze-
wrót wejdzie w życie przez swe
wytężone prace i stanie się pod-
stawą dalszego rozwoju.

„* » *

Znamieniem przewrotu, doko-
nanego w Polsce w drodze
zamachu w połowie maja 1926r.,
jest to, że wlecze się on jako
przewrót już piąty rok, a
zwienionej budowy nie widać.

O zmianie ustroju mówi
się od początku, ale nic po-
ważnego w tym kierun-
ku się nie dzieje. Poja-
wiają się pomysły niedowarzone
i niedojrzałe, które po pewnym
czasie są tylko wyśmiewane, a to
przyczynia się rylko do powol-
nego wzrastania w społaczeństwie
niewiary w możliwość i pożytek
naprawy ustroju wogóle. Rzeczy-
wistość zaś jest taka, że piąty
rok żyje się w rozbracie między
prawem pisanem z rzeczywisto-
ścią. Taki stan rzeczy musi oczy-
wiścię siać spustoszeniai w umy-
słach i w podstawach życia pań-
stwowego.

Zycie z dnia na dzień, bez
pudowy, toczy się też w zakresie
gospodarstwa państwowego
i narodowego wogóle. Niema
mowy o takich podstawowych
zmianach i udoskonaleniach, ja-
kie wytrwaie i umiejętnie doko-
nywały się i dokonują, z godnym
podziwu wysiłkiem, w Italji. U nas
wszystko się przepycha po sta-

cić się może. Zanim jednak wy-
dawnictwo to dostaniemy do rąk,
rzućmy okiem na ten dorobek
roku jubileuszowego, który jest
już dostępny:

Przygotowywano się do tego
święta kultury polskiej od lat kil-
ku. Uzyskaliśmy w wyniku szereg
źródłowych studjów, dotyczących
bądźto biografi poety (Sinko, Kot,
Bruckner), bądźto jego twórczoś-
ci (Hartłeb, Dobrzycki, Brahmer)
oraz pewną ilość doskonałych
przekładów na języki obce a:
gielski, niemiecki i włoski). Wr.b
ukazała się nakł. Krak. S-ki Wyd.
niewielka rozmiarami, ale impo-
nująca syntetycznością ujęcia,
monografja pióra St. Winda-
kiewicza „Jan Kochanowski“ (Kra-
kėw 1930, str. 198), o ktėrej na
tem miejscu przed kilku miesią-
cami pisał T. Grabowski („Dzien.
Wil.“ 1930, Nr. 20). Nie będę tu
zatem wdawał się w ocenę tej

„książki, która spotkała się naogół
z entuzjastycznem przyjęciem, i
przytoczę jedynie ostatnie słowa
monografisty, zawierejące kon-
kluzję jego rozważań: „Stanowi-
sko jego (Kochanowskiego) w
Polsce jest właściwie podobne do
stanowiska Dantego we Włoszech,
pominąwszy oczywiście różnicę

remu, z początku z mniejszą
biedą, gdyż były okoliczności po-

myślne, aod dwu lat w dotkliwej

biedzie. lstotnego pchnięcia życia

gospodarczego i wytwórczości

kraju na nowe tory niema zu-

pełnie. A to przecież jest rdzeń

wzrostu sił i potęgi państwowej.

Taksamo w ustaleniu swego

miejsca na gruncie międzyna-

rodowym nietylko nie widać

postępów, ale są poważne napo-

ry i niepowodzenia.

OK. KO LEKI SU
 

W dodatku zaś, na takiem tle
wcale niepomyślnem, okazuje
się, że przechodzą zaostrze-
nia i jaskrawości, które
oznaczają, że przewrót trwa.

Taki stan rzeczy oczywiście
nie może stworzyć zagranicą te-
go zrozumienia i zaufania, które
jest niezbędne dla pomyślności
państwa. I to jest sprawa naj-
istotniejsza w tem wszyst-
kiem, co się dzieje.

Stanisław Stroński.

 

  
   

  

radjowy.
aparatów, słuchawek,

| Akumulatory-
de radja, samochodów i światła. Radjo-odbiorniki i sprzęt

Fachowe ładowanie i
głośników, woltomierzy, prostowni-
ków i innych.

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

naprawa akumulatorów,

57820

AGENTURY BOLSZEWICKIE W POLSCE.
Mi. Związek Młodzieży Komunistycznej.

Związek Młodzieży - Komuni-
stycznej podlegający KIM-wi (Ko-
munisticzeskij Internacional! Mo-
łodiożi) jest na terenie Polski ox-
ganisacją ściśle podporządkowaną
partji komunistycznej i rekrutują
cą element młody, a więc łatwo
zapalający się i entuzjazmujący
się sprytnie formułowanemi ha-
słami komunizmu. Członkami Z.
M. K. w Polsce są w 70'/, żydzi.
Jeko jedno z naczelnych zadań,
propaguje komitet centralny Z.
M. K. prowadzenie roboty rozkła-
dowej w takich organizacjach mło-
dzieży, jak w Strzelcu, T. (O. R.,
Zw. Młodzieży Wiejskiej, Zw.
Robotn. Stowarzyszeń Sportowych,
Cukunft, Jugend i in., starając się
pozyskać ich członków dla swoich
legalnych ekspozytur i nielegal-
nych kół Z. M. K.

Podobnie jak partja komuni-
styczna, również i Z. M. K. prze-
chodził poważne zewnętrzne wal-
ki frakcyjne, które częściowo zo-
stały już przez Moskwę opano-
wane.

Na IV plenum komitetu een-
tralnego Z. M. K., bardzo silny
nacisk kładziono na działalność
na terenie sportowym. Zdeniem
kierowników komunizmu, teren
sportowy jest najdogodniejszy do
zdobycia dużych mas młodzieży
robotniczej. W tej dziedzinie zo-
stały opracowane przez komuni-
stów wskazania, jak: wałka z przy-
sposobieniem wojskowem, rozbi-
janie oddziałów przysp. wojsko-
wego, niszczenie ich wewnętrznej
dyscypliny, dezorganizowanie i
rozbijanie wszelkich klubów spor-
towych. Jako podstawowe hasło
„czerwonego sporiu* wysunięto:

„Wojna—wojniel“
W dziedzinie agitacji młodzież

/'komunistyczna ma zalecone kon-
centrowanie wysiłków na wielkich
ośrodkach przemysłowych i fol-
warkach, wiążąc walkę młodzieży
z walką starszych robotników na
tle ekonomicznem, przeciwko war-
stwom zamożniejszym i rządowi.
W celu ułatwienia akcji, Z. M. K.
tworzy „czerwone kluby sporto-
we,. Ma też nakazane wykorzy-
stywanie wszelkich możliwych le-
galnych form pracy.

Z. M. K. interesuje się również
sprawami młodzieży wiejskiej i
stara się o zakładanie komórek
(jaczejek) w rozmaitych  legal-
nych organizacjach i tworzenie
frakcyj komunistycznych i frakcyj
 

czerwonych. Szczególną uwagę
zwracają komuniści na: 1) Fede-
racyjny Związek Młodzieży Wiej-
skiej „Siew*, 2) Związek Młodzie-
ży Ludowej, 3) Małopolski Zwią-
zek Młodzieży Wiejskiej, 4) Zwią-
zek Młodzieży „Wici*. Szczegól-
nie duże nadzieje żywią komu-
niści co do opanowania związku
„Wici*, a naogół dążą do przy-
śpieszenia radykalizacji młodzie-
ży wiejskiej.

Osobny dział akcji młodzieży
komunistycznej stanowią dzieci,
organizowane w t. zw. organiza-
cję pionierską. Ten typ pracy
wywrotowej ogarnia przeważnie
dzieci proletarjatu i drobnomiesz-
czaństwa żydowskiego, słabo do-
<ierając do dzieci polskich, ru-
skich i białoruskich. Pionierów
usiłuje się organizować na zasa-
dach „komórek fachowych*, t. j.
na terenie życia i pracy dzie-
ci (np. w szkołach). Dzieci probuje.
się zjednywać aktualnemi hasłami,
np. dożywianie, ciepła 'odzież,
darmowe bilety tramwajowe, sa-
morząd it. p. Komuniści zale-
cają też .tworzenie kół samo-
kształceniowych, antykleryka|-
nych, sportowych,  prosowiec-
kich i t. |p. Również zalecają
zajęcie się dziećmi, sprzedają-
cemi gazety na ulicach, sprze:
dającemi irysy, obwarzanki, za-
trudnionemi na dworcach kolejo-
wych i t. p. Ze względu na to,
że konspiracyjna robota nie daje
wśród dzieci większych rezulta-
tów, zalecają instrukcje komuni-
styczne wykorzystywanie wszel-
kich legalnych możliwości (aka-
demje, wieczorki, odczyty, wy-
cieczki, zloty, sekcje sportowe
przy szkołach i klubach, sekcje
dziecięce przy bibljotekach, legal-
ne lub półlegalne gazetki dzie-
cięce.

Na terenie akademickim w
Krakowie, Warszawie Wilnie, Lwo-
wie i Poznaniu komunistyczna
młodzież usiłuje rozwijać akcję
wywrotową, lecz bez większych
rezultatów.

Corocznie w pierwszą niedzie-
lę września każdego roku Z. M.
K. na całym świecie pióbuje
organizować międzynarodowy
dzień młodzieży, będący dniem
szczególnie silnej propagandy,
agitacji i prób masowych wystą-
pień młodzieży komunistycznej
pod sztandarami bolszewickiej re-
wolucji.

 

Zarząd Okręgowy Stronnictwa Narodowego zwraca

się z gorącym apelem do wszystkich rodaków.zamiesz-

kałych w mieście Wilnie oraz na terenie województw
Wileńskiego i Nowogródzkiego, którym drogie są ideały

narodowe, by stanęli do pracy dia przygotowania zwy-

cięstwa listy narodowej w nadchodzących wyborach do
Sejmu i Senatu. Prosimy o zgłaszanie swojego udziału

przez nadesłanie dokładnego adresu do Sekretarjatu
Stronnictwa Narodowego w Wilnie (Orzeszkowej 11
mieszkanie 19).
Sekretarjat Stronnictwa Narodowego, Orzeszkowej 11, czynny jest

codziennie od godz. 11 do 3 popoł. i od 6 do 8 w.

talentów i artystyczną wartość
dzieł przez obu dokonanych. Dan-
te jest twórcą wielkich dzieł, jak
Michał Anioł, kiedy Kochanowski
jest twórcą artystycznych dro-
biazgów, jak Benvenuto, Cellini.
Ale skoro współcześnie w Polsce
Reja do Dantego porównywano,
to słuszniej będzie przyznać ten
zaszczyt Janowi z Czarnolasu. W
każdym razie, jak Dante w lite-
raturze włoskiej, tak Kochanow-
ski w naszym języku był pierw-
szym artystą z Bożej łaski, od-
dającym się sztuce z zamiłowa-
niem i niezwykłem powodzeniem,
na którego z przyjemnością i
wdzięcznością zwracają wzrok
wszystkie dusze artystyczne w
Polsce.

Cenił go wysoko Mickiewicz,
Słowacki, Matejko, a mniejsze
talenty, jak Brodziński, Zaleski,
Lenartowicz, Kondratowicz po-
święciły mu serdeczne poermnaty
lub do uprzystępnienia jego ła-
cińskiej poezji się przyczyniły. Im
wyżej sztuka stanie w Polsce, tem
więcej będzie ceniony. Z  wzro-
stem potrzeby piękna wzmagać
się będzie jego sława.

Sliczna książka Windakiewicza
jest jakby przygrywką do wła-
šciwych  publikacyj  jubileuszo-

*" ficznym dzieła.

wych. Przyjrzyjmy się im pokrót-
ce, oczywiście uwzględniając tyl-
ko rzeczy najważniejsze w dzie-
dzinie bibljografji, tekstów, opra-
cowań, przekładów i artykułów w
czasopismach zagranicznych.

K. Piekarski zestawił „Bibljo-
grafję dzieł Jana Kochanowskiego.
Wiek XVI i XVII*, gdzie opisuje
szczegółowo wszystkie wydania
dzieł pojedyńczych i zbiorowych,
polskich i łacińskich, począwszy
od pierwodruków z oficyny Ła-
zarzowej. Praca ta jest dowodem,
jak wielkie rezultaty można osiąg-
nąć, operując wyłącznie środka-
mi, pozostającemi do dyspozycji
bibljografa, który pomija filolo-
giczną krytykę tekstu, a opiera
się jedynie na zasobie typogra-

Wartość istotną
tej bibljografji ustala sam autor.
„Oto okazuje się, że nie znaliśmy
dotychczas ani pierwszego wyda-
nia zbioru Jan Kochanowski, ani
Pieśni, że należało dopiero wy-
kazywać, że naprawdę pierwszem
wydaniem Psałferza jest edycja
z 1579, że trzeba było dopiero
przypominać dawno odkryte
pierwsze wydanie Fraszek". Kilka
przykrych błędów  składniowych
we wstępie kładziemy na karb
pośpiechu, z jakim rzecz „prze-

* Europie...

NIE

 
 

KLABUND.

KOBIETA.
Opowiem paniom małą histo-

ryjkę. Mam nadzieję, że panie
nie wezmą mi jej za złe. Zapew-
niam bowiem, że nie miała ona
miejsca w Europie lecz w Indjach,
Skądżeby mogła się zdarzyć w

Wszak u nas jeszcze
żadna kobieta nie dopuściła się
zdrady małżeńskiej.

Było więc tak. Pewien mąż,
imieniem Viradhara, miał piękną
żonę, imieniem  Kamandamini.
Wszystko byłoby dobrze, gdyby
nie okoliczność, że Kamandami-
ni nie przekroczyła jeszcze lat 25,
a jej małżonek, już dawno był po
50-ce, to zn. osiągnął właśnie ten
wiek, o którym staroindyjskie
pizysłowie mówi:
— „Stary osioł

ciągnąć".

To też Kamandamini niezbyt
długo trwała w wierności mał-
żeńskiej. Zresztą nic dziwnego.
My tego w Europie nie znamy,
ale w Indjach krew żywiej pul-
suje w żyłach. | wkrótce o mło-
dej małżonce mówiono tak wiele,
że słowa te dotarły do uszu sta-
rego małżonka. | stary Viradhara
postanowił wystawić swą żonę na
próbę.

Pewnego wieczoru pożegnał
się ze swą żoneczką, obiecał wró-
cić za kilka dnii wybrał sięw pod-
róż. W rzeczywistości natychmiast

już nie może

powrócił oknem i schował się
pod łóżkiem swej żony w sy-
pialni.

Nie upłynęła godzina, gdy
próg sypialni Kamandamini prze-
kroczył pewien młody przystojny
pan. Lecz w chwili, gdy Kaman-
damini zamierzała położyć się do
łóżka, przypadkowo dotknęła no-
gi swego małżonka. Odrazu zro-
zumiała o co chodzi. Kobiety są
zawsze mądre w takich wypad-
kach—oczywiście w Indjach.

Gdy więc kochanek wycią-
gnął do niej ramiona, odepchnę-
ła go i rzekła:

LUNA - PARK
Dawne „Wesołe Miasteczko" na

Czynny przez cały dzień |

na TARGACH PÓŁNOCNYCH
do 12-ej w nocy.

Wejście wyłącznie do Luna Parku
w dnie powszednie od 7-ej wiecz.
w soboty i w niedziele od 3-ej po poł

Wstęp 50 I 30 gr. —00

 

twarza się" z zamierzonego pier-
wotnie katalogu wydań dział
poety.

Zakład Narodowy im. Ossoliń-
skich dał homograficzny prze-
druk „Odprawy”, a lwowska Książ-
nica — Atlas — takież, odtworzone
w światłodruku, wydanie „Saty-
ra” i „Zgody*. Prawdziwie miłą
niespodziankę nietylko history-
kom literatury i bibljofilom, ale i
szerokim warstwom kulturalnego
społeczeństwa sprawiło wydanie
przez Ossolineum  „Trenów*, o-
pracowanych przez H. Gaertnera
i St. Lempickiego i zaopatrzo-
nych w ilustracje Zofji Stryjeń-
skiej, stylizowane na wzór pry-
mitywu ludowego. Cokolwiekby
się powiedziało o inowacji, pole-
gejącej na ozdobieniu tekstu z
w. XVI ultra - modernistecznemi
rytinami, podnieść należy szla-
chetną dążność wydawcy do da-
nia czytelnikowi pięknej, wytwor-
nej książki. Tekst, oddany bez
najmniejszej skazy, poprzedził
Łempicki wstępem syntetycznym
o „Trenach*, wstępem, który się
czyta jednym tchem, może dla-
tego. że jest tak niepodobny do
ciężkostrawnych wywodów  fi-
lologicznych, stawiających  so-
bie za punkt honoru  wy-

— Proszę mnie nie dotykać.
Młody pan, zdziwiony, zapytał:
— Pocóż mnie w takim razie

pani zapraszała?...
— Wyjaśnię to panu — rzekła

Kamandamini. Dziś rano udałam
się do świątyni bogini Kandika.
Modląc się, uszłyszałem nagłe ,
głos:

—,„Nieszczęsna, w ciągu trzech
miesięcy zostaniesz wdową”.

— Przeraziłam się i poczęłam
błagać boginię, by mi poradziła,
jak odmienić okrutny los. | bo-
gini zlitowała się nade mną. Ka-
zała mi znaleźć się w ramionach
innego mężczyzny, a wówczas
śmierć, przeznaczona dla mego
męża spotka owego mężczyznę,
Zaprosiłam więc was, panie, ale
mi żal się zrobiło waszego ży:
wota.

Młody człowiek spojrzał za
wzrokiem kobiety i ujrzał pod
łóżkiem poruszający się cień. To
Viradhara z radości nie mógł
uleżeć spokojnie na miejscu.

— Najchętniej przyjmę na
siebie śmierć potem, jak będę
mógł panią objąć—rzekł młodzie-
niec. | oboje młodzi całowali się
i obejmowali, a pod łóżkiem mał-
żonek wylewał łzy rozczulenia
nad ofiarą, którą jego żona po-
niosła dla niego. ,

__ Gdy wreszcie młody człowiek
skierował się ku wyjściu, Virad-
hara wyszedł z pod łóżka i chwy-
cił go w objęcia.
— O, wybawicielu mego ży-

wota—zawołał,—później zwracając
się do żony:
— Jesteś najwierniejszą żoną,

jaką można znaleźć na ziemi...
Na tem kończy się ta histo-

ryjka. Może się wyda niektórym
zbyt naiwna. Nie jest naiwna. A
zresztą dla uniknięcia wszelkiego
nieporozumienia, dądam raz je-
szcze, że tak niewierne żony, tak
„lekkomyślni* młodzieńcy i tak
zaślepieni, starzy mężowie, goto-
wi uwierzyć w najbardziej naiwną
bajeczkę, znajdują się naturalnie
w Indjach.
 

„Najbiedniejszy człowiek, któ-

rego znam jest ten, który ma tyl- *

ko pieniądze. Gdybym miał wybie-

rać dzisiaj, wolałbym nic nie po-

siadać, a przynajmniej bardzo

mało, ale mieć jakiś cel w życiu”.

John Rockefeller.

 

krycie
stwierdzenie
mi utworami.
jest też parabaza (przegląd po-
szczególnych trenów), umieszczo-
na przy końcu, którąbym nie za-

wzajemnych związków»
filjacyj z  inne-
Pióra Łempickiego

wahał się nazwać tu poetycką
transkrypcją poetyckiego tekstu.
Język „Trenów* i komentarz ję-
zykowy opracował Gaertner, ogra-
niczając się -do rzeczy nainie-
zbędniejszych dla zrozumienia
(i odczucia) języka i stylu poety
czarnoleskiego. W ogólności wy-
danie to można nazwać istnem
cackiem, co prawda  cackiem
dość kosztownem. Mówiąc o wy-
daniach dzieł Kochanowskiego,
warto zaznaczyć, że niedawno
zmarły tragicznie poeta, Juljan
Ejsmond, dokonał w r. 1919
„Przekładu łacińskich utworów
Jana Kochanowskiego". Obecnie
wybór ten w nieco uszczuplonych
rozmiarach ukazał się w nowem
wydaniu Księg. św. Wojciecha,
poprzedzonem przedmową tlu-
macza, o której powiedziano, że
ma charakter jakby maiej roz-
prawki na temat „Przyroda w poe-
zji staropolskiej".

L. Sieakiewicz. į

(D. n.) '  
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SEDAN LIMUZYNA
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OSTRZEŻENIE !
Poniewaź niektóre składy piwa w Wilnie, prze-

lewają bezwartościowe gatunki piwa do wypróżnio-
nych butelek „PATENT* wszechświatowej sławy
Arcyksiążęcego Browaru w Żywcu, wprowadzając
tem samem konsumentów wspomnianego piwa w błąd.

Upraszamy konsumentów prawdziwego

ŻYWIECKIEGO PIWA
o zwracenie bacznej uwagi na oryginalną etykietę I korek z napisem

ARCYKSIĄŻĘCEGO BROWARU w ŻYWCU
celem uchronienia się przed nabyciem bezwartościowego falsyfikatu.

REPREZENTACJA
—0o Wilno, Zarzeczna 19, tel. 18—62.    

 

PIANINA i FORTEPIANY
«K. i A. Fibiger» "e Zaj

Sprzedaż na dogodnych warunkach 5

8

na TARGACH PÓŁNOCNYCH ©7*'ostow-“
i w składzie fortepianówH. ABELOWA, kódsia 4

 

 A JEDNAKZA TE CENY
DOSTARCZAMY SAMOCHODY KOMPLETNIE WYPOSAŻONE WRAZZ WSZELKIEMI
PRZYBORAMI, KTÓRE SPOTYKA SIĘ JEDYNIE NA SAMOCHODACH LUKSUSOWYCH.
KUPUJĄC CITROE NA, WSZELKIE DODATKOWE WYDATKI SĄ ZBYTECZNE.

WYBIERAJĄC CITROENA MA SIĘ PEWNOŚĆ, ŻE SIĘ NABYWA

najwyższą wartość za najniższą cene
POLSKIE TOWARZYSTWO SAMOCHODÓW CITROEN W WARSZAWIE

SKAD"BR szan WILNO, MICKIEWICZA 34. Tel. 15-01. 72120

A

 

LAMPY ŽAROWO - NAFTOWE
na nafcie dla wewnętrznego i zewnętrznego
oświetlenia do 1,500 świec i wszelkie części

zapasowe.

Najstarsza fabryka lamp

J. KREJNGEL
WILNO, Ludwisarska 4. —00 

 

 

 

FABRYKA ŚWIEC

„POLO“
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Właściciel

(D 4 FRANCISZEK HAWLICZEK. mo
£ cza + i

——ZA Warszawa, ul, Czerniakowska 103. om Nagrodzone na |-ch Targach Północnych i Wy- BEBE. ©PAŁ | LEKARZE |

POLECA: | stawie Rolniczo-Przemysłowej w Wilnie 1928 r. | i Akai

ZNANE PATENTOWANE wielkiemi złotemi medalami SKŁADNICA PAŃSTWOWA Dr. K. SOKOŁOWSKI
 MATERJAEKOW DRZEWNYCH| chor. škėrne i wene-

ŽŽ Ž ž ryczne. Przyjm. od 9—12
przy Dyrekcji Lasów Państwowych, | ;5—7ui wileńska 30 n.14
Wilno, ul. Wielka 66, zostaia zao- | T
patrzona w większą ilość suchego KOBIETA-LEKARZ
pierwszorzędnej jakości drewna opa- Dr. JANINA

łowego (brzoza, olcha, sosna). i Ė

Miara dokładna, układka ścisła. Piotrowice Jurczenkova
DOSTAWA GWARANTOWANA.| Choroby skórne i wene-

k ryczne kobiece.
Nabycie za gotówkę na składach ZalZSCIAB PUROBISGPH.
bezpośrednio w każdej ilości do

Podczas trwania Il-ch Targów Północnych
(14.1X — 28.1X)

CENY ZNACZNIE ZNIŻONE
Polecamy przyjeżdżającym naTargi

ODWIEDZENIE naszego SKŁADU FABRYCZNEGO
DZIAŁ OPTYCZNY:

OKULARY i BINOKLE
z najlepszemi 8 ża. LŽ

SZKEAMI A i — g 30 mp. Zakupy większe oraz ope- i
racje kredytowe uskutecznia się Eh
w lokalu D. L. P., Wielka 66, pokój

Nr. 4, telef. 14—49. | Choroby skórne
Kredytu udziela się również 0s0- ze AYN

bom prywatnym. r Ad. Mickiewicza 9 | -
Składy: Podgórna Nr 7 i Piłsud-?5 wolicie zau Sdiadoekict

FACE - A - MAIN,
Nr.1.

LORNETKI TEATRALNE i POLOWE. Ę Sza Kierownik (—) J. Markowskl.=H Dr.Suszyniski

MIKROSKOPY i TRICHINOSKOPY. aisis dain

   

 

Lampki Nagrobkowe
KOLO”

w kolorach: białe, zielone, różcwe i kremowe,

o 100”, ulepszone na rok 1930
przez zastosowanie

"KNOTA METALOWO-BAWEŁNIANEGO
knot prawnie zastrzeżonP y).

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

sowaniu knota metalowo-bawełnianego:

1. 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.
Żądajcie cenników. 789-1-or
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|MUMISI “=FoT0-APARATY TTATTYNA Ullickieniczaso
BUSCH, ZEISS-IKON, + | žinia||

VOIGTLAENDER
i NAGEL

oraz wszelkie artykuły fotograficzne
w największym wyborze.

LEKARZ-DENTYSTA

Marja Rauba - Bła-
żejewiczowa

powróciła.—Przyjęcia 3-6
pop.. za wyjątkiem świąt.
Objazdowa 8. m, 2. - 90

TEODOLITY, (0 POT LEKARZ-DENTYSTA
uiweLaroy, Bl Įuvene!l BBA

5
7
9
0-
or

o
i

SUKNO :
iBLAWAT
l d Powitanie Sez0ni

DZIAŁ GEODEZYJNY:

NAJLEPSZE  
 
 

INSTRUMENTY ASTROLABJE, DONA AŻDY, ZADANYKOLOR V rych ul. Wielka 21. —s0

PAR. d'ORIENT WAsłSZAWA AKUSZERKI
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Nasze rzemiosła na I! Targach Północnych
Kogo  znużył rozgwar jar-

marczny i pstrokacizna na na-
Szych Targach Północnych, kto
Pragnąłby jakieś gruntowniejsze
Wynieść wrażenie o siłach i zdol-
nościach produkcyjnych miasta
naszego — temu radzimy usiinie
zwiedzić zaciszne mury .po ber-
nardyńskie, przylegające tuż do
terenu Targów, gdzie w tym ro-
ku rzemiosła wileńskie zaprodu-
kowały swój dorobek

„Rzemiosła wileńskie" — to
określenie może nieco eufonicz-
ne, nie zupełnie odpowiadające
rzeczywistości. Ktoby o naszem
rzemiośle sądzić chciał wyłącznie
z wystawy w murach pobernar-

ogato rozwiniętem stolarstwem

| gdyńskich, musiałby przyjść do
4 przekonania, že poza šwietniei
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ilno nie posiada prawie žadnych
innych rzemiosł. W istocie tak
nie jest; my starzy wilnianie coś
niecoś o tem wiemy i nawet
dumni bywaliśmy z naszych rze-
miosł i naszych dzielnych rze-
mieślników, którzy niiastu ojczy-
stemu przynosili zawsze prawdzi-
wy zaszczyt. To też z pewnem
zdziwieniem zapytujemy: gdzież

są nasi szewcy, dzielni potomko-
wie Czarnobackiego, co to „zniósł

cały pułk kozacki", gdzie się za-
podziały tradycjeKilińskiego, któ-
ry, jak wiadomo, na poły był Wil-
nianinem. Obuwie nasze nie ustę-

powało nigdy wyrobom warszaw-
skim i znajdywało wszędzie chęt-
nych nabywców, czyżby dziś cech
szewcki wileński nie miał nic
godnego widzenia do wystawie-
nia? A dalej: ślusarze, bronzow-
nicy, zegarmistrze, krawcy i inni?

iemy, że czasy są ciężkie, że

wystawa pociąga za sobą pewne,
nawet dość znaczne wydatki, któ-

re niezawsze ; natychmiast się
zwracają... ale przecie to bądź co
bądź reklama—reklama zaś wcześ-
niej lub później musi się opła-
cić, to jest pewnikiem niejedno-
krotnie stwierdzonym. Zresztą dla
honoru rodzimego rzemiosła i
miasta godziło się chyba ponieść
pewne ofiary.

Honor ten ratował nasz cech
stolarski ratował go chlubnie,

występując prawdziwie okazale.
Brak miejsca nie pozwala nam
bardziej szczegłową ocenę

eksponatów, z konieczności więc
musimy poprzestać na pobieżnych
oględzinach i wymienieniu po-
ważniejszych wystawców.

Więc przedewszystkiem Spół-
dzielnia stolarska wystawiła bar-
dzo ładne urządzenie jadalni o-
rzechowej. Ładne są zwłaszcza
krzesła przypominające kształtem
wiek XVII, może nieco za lekkie,
misterne—ale takie odpowiadają
bardziej dzisiejszym wymaganiom,
a przecie dokładne kopjowa-
nie starych wzorów nie jest na-
kazem dla współczesnego wy-
twórcy.

Mistrz Oszurko, zademonstro-
wał, jakie niezrównane efekty
osiągnąć można przy pomocy

najprostszych środków i naszych
rajowych materjałów. Jego cze-

czotkowy kantorek jest arcydzie-
łem sztuki stolarskiej, wytrzyma-
ny co do stylu w najdrobniej-
szych nawet szczegółach, jedno-
cześnie zaś najzupełniej zadość
czyniący nowoczesnym wymogom
komfortu i wygody. Gabinet je-
sionowy łączy z miłą swojskoś-
cią solidność wykonania i znajo-
mość materjału.

B-cia Danilewscy wystawili
skromną ale solidną sypialnię
wykonaną z dębu jasnego. 2

Sypialnia orzechowa Rekiecia
niezupełnie może wytrzymana
co do stylu, zaleca się dobrem
wykonaniem.

Na szczególne wyróżnienie za-
sługuje gabinet Sienkiewicza,
niemniej też zaleca się dębowy
gabinet Symonowicza. Bardzo
miłe wrażenie robi czyściutka,
skromna sypialnia z jasnego dębu,
którą wykonał Karmazo.

Wysocki wystawił ładne urzą-
» dzenie jadalni oraz instrumenty
muzyczne odznaczające się nad-
zwyczajną precyzją wykonania,
doskonałym tonem, nie ustępu-
jące najlepszym wyrobom zagra-
nicznym. ' ; /

Bardzo okazały jest pokój ja*
. dalny z ciemnego dębu Roman-
kiewicza, niemniej zwraca uwa-
gę każdego amatora pięknych
mebli jadalnia Witolda Hryniew-
skiego.

P. Piekarski dużo mozolnej,
wytrwałej pracy włożył w swe
instruktowane biurko, niestety
nie jest ono ani stylowe, ani ład-

ne i razi swą pstrokacizną i nie-
umiejętnie stosowanym ornamen-
tem.

Motodecki dai meble klubo-
we roboty tapicerskiej, solidne i
wygodne.

Wymienić jeszcze należy bar-
dzo ładną sypialnię topolową
Juckiewicza oraz mniej nieco
udatną mahoniową Juchniewicza.

Ogromnie solidne i ładne w
w swej bezpretensjonalnej pro-
stocie są wyroby ociemniałego
stolarza Nowickiego.

Naogół wszystkie exponaty
cechy stolarskiego odznaczają się
bardzo rzetelną robotą, co je
niezmiernie dodatnio wyróżnia
od wszelakiej tandety, której spo-
ro niestety jest na wystawie, w
innych pawilonach. Znajomość
rzemiosła, znajomość materjału
jest zaletą  niepowszednią na-
szych majstrów. Ze wszechmiar
chlubną jest umiejętność Odpo-
wiedniego wyzyskiwania materja-
łów krajowych:. dąbu, jesionu,
klonu, czeczotki, które niczem
nieustępują drogim, importowa-
nym gatunkom drzewa jak ma-
hoń i orzech.

Słabą natomiast stroną na-
szych majstrów jest niedostatecz-
na znajomość stylów, stąd pew-
ne ubóstwo form, brak rozmaito-
ści, wszystkie meble robią wraże-
nie, jak gdyby wyszły z jednego
warsztatu. Jakże inaczej bywało
przed wojną: kto np zwiedził za-
łożoną przez Montwiłła spółdziel-
nię (przy Banku Ziemskim) miał
prawdziwą, lekcję  poglądową
wszelakich stylów i kstzałtów, po-
czynając od poważnego renesan-
su, po przez bogaty barok, wy-
tworne rokoko, Ludwik XVI, Jea-
cob, aż po empir.

Odpowiednio postawiona szko-
ła rzemieślnicza powinnaby wpły-
nąć ożywczo na naszą wytwór-
czość.

Grunt jest  pierwszorzędny,
warto nad nim popracować.

Na tem miejscu niech mi wol-
nó będzie zrobić pewne spostrze-
żenie, jak to epoka wpływa na
swą wytwórczość. . Oglądając wy-
stawę stolarską widzimy: sypial-
nie, jadalnie, gabinety i t. d. w
kółko — brak zupłnie mebli salo-
nowych.

Winno temu ogólne zubożenie
powojenne, brak mieszkań i
skutkiem tego ich drozyžna, na-
reszcie podatek od luksusu miesz-
kaniowego. Z drugiej strony na-
leży wziąć pod uwagę powojen-
ne rozluźnienie życia rodzinnego,
domowego... życie towarzyskie
przeniosło się z domu do knajpy
czy cukierni.. Salon umarł.

* r *

Słów kilka należy jeszcze po-
święcić innym gałęziom przemy-
słu, zaprawdę niezmiernie słabo
reprezentowanym.

P. Rekieć wystawił piani-
na, które zarówno zewnętrznem
wykonaniem jak i czystością i
dźwięcznością tonu chlubnie
świadczą o jego wytwórni.

Znany rymarz wileński Paw-
łowski dał nieliczne próby tylko
swoich prac — kto ciekaw bliżej
poznać wyroby tej starej, reno-
mowanej firmy, niech  zwiedzi
sklep przy ul. Wileńskiej a znaj-
dzie wszystko, czego potrzebuje,
w najlepszym gatunku. Krawiec-
two reprezentowane jest jedynie
przez szkołę „promienistych".

Honor starodawnego cechu
bednarzy godnie ratował p. Ple-
Ślak, którego solidne, z dobrego,
suchego materjału wykonane
beczki, antałki zasługują na cał-
kowite uznanie fachowców.

Szkoła ociemniałych wysta-
wiła roboty koszykarskie, zaś sa-
mouk z pod Słonimia, Żytkie-
wicz zawstydził naszych facho-
wych ślusarzów dając nieliczne
lecz wyborowe próby swego
kunsztu, pod postacią kolekcji
zamków i zameczków własnej
konstrukeji, dowcipnie pomyślo-
nych i czysto wykonanych.

Swietne były niegdyś i znane
szeroko powozy wyrobu wileń-
skiego. Dziś udział wzięły w wy-
stawie zaledwo trzy firmy wileń-
"skie Pawłowskiego, Kuleszy i
Gasparowicza oraz z Brasławia
Pawłowski. Skromne to, wiej-
skie bryczuszki, chociaż wykona-
ne solidnie.

I to znamienne signum tempo-
ris: na bardziej luksusowe pojaz-
dy nie stać dzisiejszego „obszar-
nika”, zaś w mieście powóz zo-
stał pobity przez zwycięskie auto.

jot.
 

 

Kronika ll Targów
Północnych.

Dzisiejsze atrakcje na Tar-
gach Północnych.

Dzisiejsza niedziela na terenie
Targów obfituje w atrakcje. Sze-
reg atrakcyj rozpoczyna Wileńska
Liga Morska i Rzeczna, która po
wiecu w Sali Miejskiej organizuje
pochód propagandowy po uli-
cach miasta kończący się na te-
renie Targów.

Po ukończeniu tego pochodu
Ligi Morskiej i Rzecznej z Tere-
nu Targów wyruszy Corso Kwia-
towe, barwny pochód. szeregu
aut, powozów, motocykli,  rowe-
rów i wózków dziecięcych, po-

.

 

mysłowo udekorowanych kwiata-
mi.  Najpiękniej udekorowany
ekwipaż
grodę od Jury, a niezależnie od
oficjalnych nagród mile widziane
będą objawy uznania, wyrażone
przez publiczność wileńską, obja-
wy wyrażone w formie oklasków
i obsypywania kwiatami wozów
odznaczających się oryginalnoś-
cią i pomysłowością dekoracyj
kwiatowych. Udział w walce kwia-
towej może brać każden na pod-
stawie biletu wstępu na Targi.

Pojazdy, wózki i rowery bio-
rące udział w Corso mają się sta-
wić o godzinie 2-ej przy bramie
koło kościoła Bernardyńskiego.

Prócz tego na kortach teni-
sowych na terenie Targów odbę-

otrzyma honorową na-

F“U-N-4Ra

dzie się dzisiaj Turniej tennisowy,
składający się z całego szeregu
gier, który niewątpliwie ściągnie
na Targi cały szereg miłośników
tego szlachetnego sportu.

Wieczorem w Luna Parku od-
będą się fajerwerki i urozmaico-
ne ognie sztuczne, połączone z
głośnymi detonacjami, śpieszymy
więc uprzedzić szanowną publicz-
ność, aby się nie przerażała wy-
buchami, które mają radosnyi
wesoły charakter.

Niedopuszczalne metody.
Wszystko wiedząca prasa ży-

dowska podała już w piątkowych
numerach nazwy wystaweów, któ-
rzy otrzymać mają nagrody. Za-
dziwiające jest niezwykłe woto-
wanie wystawców żydów, co da
się chyba tem wytłumaczyć. że
w gronie  sędziowskiem zasia-
dają osoby zainteresowane, co
jest wprost niedopuszczalne. In-
formacje prasy żydowskiej wywo-
łały wielkie wzburzenie śród wy-
stawców Polaków, którzy podo-
bno zażądać mają rewizji krzyw-
dzących uchwał.

1 Komitetu Budowy Kościoła św. Te-
rasy od Dzieciątka Jezas w Kamionce

pod Wilnem.
Wrzesień... miesiąc westchnień

przed ołtarzem św. Teresy od
Dzieciątka Jezus, miesiąc róż zsy-
łanych przez Nią z nieba na bied-

WHEREE NIOM

ną ziemię, rocznica Jej šmierci
i wejścia do nieba, początek łask,
któremi tak hojnie Bóg darzy
wszystkich Jej czcicieli... 21 wrześ-
nia początek nowenny przed ro-
cznicą śmierci św. Teresy. którą
obchodzimy dn. 30 września, jak-
że gorące modły popłyną, o no-
we łaski i dary. Lecz prosząc,
najczęściej też coś obiecujemy
od siebie, składamy jakieś ofiary.
Niechże czciciele Św. Teresy w
tym czasie przypomnimy sobie o
Jej Kościołku w Kamionce, a
chcąc doznać Jej pomocy, niech-
że też nie żałują i dla Niej swego
grosza.

W tym roku w maju cdbyła
się uroczystość poświęcenia dzwo-
nu, dokonana przez J. E. Ks
Arcybiskupa _ Jałbrzykowskiego.
Oszalowano zakrystję, zakupiono
budulec na budowęplebanii, jesz-
cze w tym roku mają być zało-
żone fundamenty, a na wiosnę
zacznie się budowa. Na to wszyst-
ko potrzebne są tysiące złotych,
w kasie zaś są stale pustki. Ko-
mitet ufa jednak, że św. Teresa
dopomoże dokończyć zaczętego
dzieła ku chwale Bożej, a Jej
czciciele dopomogą spłacić wszel-
kie długi zaciągnięte na ten cel.
Kto nic dać nie może, niechże
przynajmniej odmówi „Zdrowaś
Marjo! na tę intencję by Bóg
natchnął tych co wiele mają aby
oni dali, nie żałując na Kościół
św. Teresy w Kamionce.

„Dajcie, a będzie wam dano*.
 

 

KRONIKA.
Aresztowanie kierownika wywiadu litew-

skiego pod Wilnem.
Onegdaj w pobliżu Wilna wła-

dze śledcze aresztowały emisarju-
sza wywiadu litewskiego, który
zamieszkując stale na terenie
Polski pozostawał w stałym i bez- /

pośrednim kontakcie z przedsta-
wicielami wywiadu litewskiego.

Szczegóły śledztwa narazie są
trzymane w tajemnicy. (d)

Konferencja prezesów izb skarbowych
województw północno-wschodnich.

Z inicjatywy  wice-ministra
Skarbu Stefana  Starzyńsklego
onegdaj odbyła się w Wilnie kon-
ferencja prezesów Izb Skarbo-
wych położonych na terenie wo-
jewództw północno-wschodnich.

Na konferencji tejj w której
brali udział prezesi lzb skarbo-
wych: w Nowogródku, Brześciu
nad Bugiem, Białymstoku i w
Wilnie omówiono szereg aktual-
nych zegadnień z dziedziny go-

spodarczej i ustalono ogólne wy-
tyczne Z zakresie polityki podat-
kowej na najbliższą przyszłość.
Ponadto powzięto szereg uchwał
mających na celu ujednostajnie-
nie trybu postępowania admini-
stracyjnego, oraz dotychczasowej
praktyki władz skarbowych w wy-
mienionych okręgach skarbowych.
Po zakończeniu konferencji pre-
zesi zwiedzili Il Targi Północne.

(d)

Z miasta.

— Szef komisji wojskowej
francuskiej w Wilnie. W Wilnie
bawił szef wojskowej komisjifran-
cuskiej w Warszawie gen. Denain.
Gen. Denain podczas swego po-
bytu w Wilnie zwiedził Il Targi
Północne i Wystawę Sztuki Lu-
dowej i Przemysłu Ludowego. (d)

Sprawy administracyjne.
— Kary na kierowców sa-

mochodowych. Starosta Grodzki
w Wilnie ukarał Wulfina Szymo-
na, Trocka 9, właściciela dorożki
samochodowej Nr. 106 grzywną
w wysokości 100 zł. z zamianą
na 14 dni aresztu za nieposiada-
nie zezwolenia na prowadzenie
samochodu, jazdę z nadmierną
szybkością oraz nie dawanie syg-
nałów ostrzegawczych. Łukasze-
wicza Wincentego, Rysia Nr. 22,
właściciela dorożki konnej aresz-
tem na 5 dni za jazdę galopem
po ulicach miasta oraz kierowa-
nie dorożką w stanie pijanym.

Sprawy wojskowe.

— Posiedzenie komisji po-
borowej. Dńia 8 października
r. b. odbędzie się posiedzenie do-
datkowej komisji poborowej dla
tych wszystkich, którzy dotych-
czas nie stawili się do komisji
poborowej. (d)
— Baczność oflcerowie re-

zerwy i pospolitego ruszenia.
Podaję do wiadomości, iż w dniu
4 listopada 1930 r. o godz. 9ej
rano odbędą się raporty kontrol
ne w sali Garnizonowego Kasyna
Oficerskiego w Wilnie, ul. Mickie-
wicza Nr. 13 dla oficerów rezer-
wy i posp. rusz. zamieszkałych
na terenie m. Wilna oraz pow.
wileńsko-trockiego i oszmiańskie-
o.

1. Oficerów rezerwy iposp.
ruszenia «raz b. urzędników woj-
skowych (zwolnionych z czynnej
służby w W. P.) urodz. w r. 1883.

2. Oficerów posp. ruszenia
oraz b. urzędników wojskowych
(zwolnionych z czynnej służby w
W. P.) urodz. w r. 1878.

Jednocześnie powiadamiam, iż
obowiązani do raportów kontrol-
nych odbywają je na koszt własny:
Ponadto:

1. Mają zgłaszać się w umun-
durowaniu wojskowem (strój służ*
bowy) z bronią bočzną i z opo-
rządzeniem polowem (lornetka
polowa, torba oficerska).

2. Mają przynieść ze sobą
książeczkę stanu służby oficer-
skiej i kartę mobilizacyjną wzgl.
inne posiadane dokumenty oso-
biste oraz dowody co do ewen-
tualnych zmian zawodu cywilne-
go i wykształcenia cywilnego,
zaszłych w czasie przebywania w
rezerwie wzgl. w pospolitem ru-
szeniu,

'Zjeżdzie Związku

Punktualność stawiennictwa
obowiązkowa. i

Winni niestawienia się w ozna-
czonym terminie ponoszą usta-
wowo przewidzianą odpowiedzial-
ność. K

Komendant P.K.U. Wilno-Miasto
(—) Ossowski, major.

Sprawy prasowe.
— Zatwierdzenie konfiskat.

Sąd Okręgowy w Wilnie zatwier-
dził areszt nałożony przez Wil.
Star. Grodzkie na Nr. 197 „Dzien-
nika Wileńskiego* za artykuł p. t.
Chamstwo, oraz na Nr. 545 „Na-
szej Zyźni* za umieszczenie ko-
respondencji p. t. Listy z drogi.

Handel i przemysł.
— Staranie o zmniejszenie

kar za zwłokę w opłacaniu
podatków. Wobec upływającego
dn. 30 b. m. terminu, do którego
kary za zwłokę przy wpłacaniu
podatków wynoszą 1'/4% miesię-
cznie, Izba Przemysłowo-Handlo-
wa w Wilnie zwróciła się do władz
skarbowych z prośbą o dalsze
stosowanie zniżonych kar za zwło-
kę przy ustaleniu ich w wysoko-
ści 1”, miesięcznie. (d)

Wylazd delegacji Izby
Przemysłowo - Handlowej do
Warszawy. W dniu dzisiejszym
wyjechała do Warszawy delega-
cja Izby Przemysłowo-Handlowej
w Wilnie, celem wzięcia udziału
w poniedziałkowym (22 b. m.)

Izb Przemysło-

(d)
Sprawy rolne.

— Doroczne Walne Zebra-
nie członków Towarzystwa Do-
świadczeń Rolnych odbędzie się
w dniu 27 września b. r. o godz.
5-ej pop. w lokalu Związku Zie-
mian, Wilno, Zawalna 9.
— Komisja rozjemcza dia

pracowników rolnych. 25, 26,
29, 30 b. m. i 6i 7 października
w Inspektoracie Pracy „komisja'
rozjemcza będzie rozpatrywała
szereg zatargów między chrz. zw.
zaw. pracowników rolnych, a wła-
ścicielami.
— Zakup koni.

dniami ukazały się w prasie
wzmianki o zakupach koni dla
wojska przez Komisję Remonto-
wą w kilku punktach woj. wileń:
skiego. W związku z powyższem,
Wileńskie Towarzystwo Organiza-
cyj i Kółek Rolniczych prosi nas
o zaznaczeniė, že M. S. Wojsk.,
przed kilku dniami, pismem spe-
cjalnem, powiadomiło, iż anuluje
pierwotnie ogłoszone zakupy: w
Wilnie w dniu 7 października, w
Swięgianach w dniu 8 październi-
ka i w Smorgoniach w dniu 10
października. Odbędą się tylko 2
zakupy, a mianowicie: w Wilnie
27 września w czasie Targów Pół-
nocnych i w Oszmianie 9 paż:

wo-Handlowych.

„ (w)
Przed kilku

  

dziernika. O powyższej zmianie
powiadomiono również Sejmiki
Powiatowe i Okręgowe Towarzy-
stwa O. i K. R.

Sprawy akademickie.
— Informatorjum Kota Hi-

storyków dla nowowstępujących
Kol. Kol. czynne codzień od
g. 111, do 13 w lokalu Kola
Zamkowa 11 (obok Koła Praw-
ników).

Sprawy szkolne.
— Dyrekcje i Rady Pedago-

giczne Gimnazjów im. E. Orze-
szkowej, im. Kr. Zygmunta
Augusta i im. J. Lelewela pro-
szą byłych nauczycieli i wycho-
wanków tych szkół o przybycie
na uroczystość 15-lecia byłych
Szkół Stowarzyszenia Nauczyciel-
stwa Polskiego w Wilnie w dniu
22 września 1930 r. Program uro-
czystości: godz. 9ta — nabožen-
stwo w kościele św. Jana, godz.

Y 11-ta — akademja w sali gimna
zjum im. Kr. Zygmunta Augusta,
godz. 8-ma wiecz. towarzyskie
zebranie w lokalu gimnazjum im.
Kr. Zygmunta Fugusta (składka
10 zł. — w kancelarji gimnazjum).
— Kursy Rysunku i Malar-

stwa im. Fr. Smuglewicza Wil.
T-wa Art. Plastyków. Zajęcia
na Kursach już
Zapisy nadal są przyjmowane w
lokalu Kursów św. Anny 13,
od godz. 9-ej do 14-ej.
— Egzamin dojrzałości dla

eksternów w jesiennym terminie
1930 r. rozpocznie się dnia 25
września r. b. w gmachu gimna-
zjum państwowego im. Z. Augu-
sta w Wilnie, M. Pohulanka Nr. 11.

Sprawy robotnicze.
— Zwiększenie bezrobocia.

Według danych, na terenie m.
Wilna w ubiegłym tygodniu zare-
jestrowano 2383 bezrobotnych, w ,
tej liczbie mężczyzn 1619 i ko-
biet 764. Bezrobocie w porówna-
niu z tygodniem poprzednim
zwiększyło się o 14 osób. (d)
— Skarga pracowników bu-

dowlanych. Jak wiadomo, nie-
dawno wydział opieki społecznej
zwolnił 200 bezrobotnych, zatru-
dnionych przy regulacji ulic, ukła-
daniu kabli i t. d. Zwolnionym
nie wypłacono żadnego odszko-
dowania. Obecnie chrz. zw. pra-
cowników budowlanych zwraca
się do opieki społecznej z pro-
śbą 0 odszkodowanie dla tych
robotników, którzy byli zatru-
dnieni bez określenia zgóry ter-
minu ciągłości pracy.
W wypadku, gdyby wydz. opie-

ki społecznej na prośbę tę odpo-
wiedział odmownie, związek za-
mierza dochodzić odszkodowania
na drodze sądowej. (d)

Z życia stowarzyszeń.
Oddział Wileński Ligi

Morskiej i Rzecznej wzywa do
jaknajliczniejszego stawienia się
na wiec w Sali Mieiskiej dziś o
godzinie 12 m. 30. Po wiecu od-
będzie się pochód i kwesta na
budowę łodzi podwodnej, pod
nazwą „Odpowiedź Treviranuso-
wi*. Na pochód Liga M. i R. za-
prasza wszelkie organizacje i szko-
ły ze sztandarami i orkiestrami.

Z życia cechów.
— Walne kwartalne zebra-

nie cechu krawców w Wilnie
odbyło się w środę, dnia 17 wrze-
šnia b. r. o godz. 19-ej w obec-
ności 52 członków Cechu. Prze-
wodniczył podstarszy p. Antoni
Królikowski, asesorowali p. p. J.
Golmont i A. Gleb, protokuł pro-
wadził p. A. Sokołowski.

Odczytano protokuł ostatniego
walnego zebrania, a następnie
p. A. Królikowski zreferował spra-
wę wyświęcenia nowoufundowa-
nogo sztandaru wykonanego w-g
projektu pana profesora Ferdy-
nanda Ruszczyca. Po dłuższej
dyskusji postanowiono wyświęcić
sztandar w dniu 5 października
b. r. w kościele św. Ducha, gdzie
znajduje się ołtarz Cechowy.

Ponieważ członek Cechu p.
Wiktor Zaniewski obchodził jubi-
leusz 50 cia pracy w zawodzie
krawieckim, na wniosek p. A.

się rozpoczęły. +

2

czcić ten dzień, jako uroczystość
cechową i przesiać Jubilatowi,
który obecnie przebywa w War-
szawie pismo w imieniu Cechu,
wyrażające uznanie dla Jego dzia-
łalności społeczno-zawodowej.

Sprawozdanie ogólne i kasowe
zreferował sekretarz Cechu p. A.
Sokołowski, przedstawiając obec-
nym zakres działalności Cechu
za ubiegłe półrocze. Ze sprawo-
zdania wynikło, iż Zarząd Cechu
w swej  ustawicznej bezintere-
sownej pracy dążył do zespolenia
całego rzemiosła krawieckiego,
propagując ideę Cechową, odby-
wał liczne konferencje w spra-
wach podatkowych,  gospodar-
czych i innych z przedstawicie-
lami Izby Rzemieślniczej, która
wykazuje wielkie zainteresowanie
pracą cechową, udzielając wszel-
kich informacyj i pomocy dla
obrony spraw rzemiosła. Pozatem
ze sprawozdania kasowego wyni-
kło, iż Zarząd prowadził bardzo
oszczędną gospodarkę i pomimo
licznych nieprzewidzianych w bud-
żecie wydatków, jak przeprowa-
dzenie kanalizacji w domu cecho-
wym, drobnych remontów, oraz
ufundowanie sztandaru, — saldo
kasy nie zmniejszyło się w po-
równaniu z dniem 1 stycznia
1930 r.

Wszyscy zebrani przez akla-
mację przyjęli sprawozdanie, oraz
udzielili podziękowania Zarządowi
za ofiarną i owocną pracę, oraz
przedstawicielowi Izby Rzemieśl-
niczej za współpracę i nawiązanie
kontaktu. j

Teatr, muzyka I sztuka.
—- Teatr Miejski na Pohulance.

Dziś komedja J. Blizińskiego „Rozbitki“.
Początek o godz. 8 wiecz. Ge.
Jutro' poraz ostatni  „Rozbitki*.

Wszystkie bilety sprzedane.
„Kres wędrówki. W środę

najbliższą wejdzie na repertuar Teatru
na Pohulance nadwyraz interesująca
szłuka z okresu wojny światowej „Kres
wędrówki".

%Yeatr Miejski w „Lutni*.
Poranek artystyczny Marjusza Ma-
szyńskiego. Dziś o godz. l2etej w poł.
znakomity artysta Teatrów War
szawskich wystąpi poraz ostatni na po-
ranku  artystycz ym, przeznaczonym
dla młodzieży szkolnej i najszerszych
warstw społeczeństwa.

Ceny miejsc znacznie zniżone,
30 gr.

— „Nad polskiem morzem. Dziś
w dalszym ciągu komedja J. Rączkow-
skiego „Nad polskiem morzem”.

Jutro „Nad polskiem morzem".
— Dzisiejsze przedstawienie po-

pularne w Teatrze na Pohulance.
Dziś o godz. 3 min. 30 po poł. „Mar-
cowy kawaler" i „Majster i czeladnik”.

Dzisiejsza popołudniówka w
„kLutni*. Dziś o godz. 3 min. 30 po poł.
po cenach zniżonych komedja Zygmun-
ta Kaweckiego „Para nie para“.

POLSKIE RADJO WILNO.
Niedziela, dnia 21 września 1930 r.

10,15. Nabożeństwo .z Bazyliki Wi-
leńskiej. Chór katedralny pod dyr. Wł
Kalinowskiego.

12,05. Gramofon
15,10. Odczyt rolniczy.
15,30. Transm. z Warsz.

odczyt historyczny i koncert.
18,45. „Feljeton humorystyczny* —

w wyk. J. Łubiakowskiego, art. dram.
19,10. „Tygodnik artystyczny” —

prowadzi Jerzy Wyszomirski.
19,30. „Kukulka wileńska”.
20,00. Transm. z Warsz. Kwadrans

literacki, koncert i muzyka tan.

Poniedziałek, dn. 22 września 1930 r.
11,58. Sygnał czasu.
12,05. Gramofon.
15,50. Odczyt tur. : kraj.
17,20. Komunikat sportowy.
17,35. Opowiadania dla dzieci.
18,00. Z Warsz. Koncert.
19,00. Aleksander Zelwerowicz ma

głos. i
19,25. „Paryż muzyczny* — odcz.

wygł. Tadeusz Szeligowski.
20,00. Transm. z Warsz. Operetka

„Ewa“, F. Lehara i muz. taneczna. .

Transmisja międzynarodowych za-
wodów Iekkoatietycznych.
Po nadzwyczaj? udanych transmi-

sjach radjowych takich sensacyj spor-
towych, jak wyścig samochodowy we
Lwowie, zawody lekkoatletek Polski
i Japonji z udziałem Walasiewiczówny,
Konopackiej i Hitomi, mecz tenisowy
Polska — Japonja, międzynarodowe za-
wody kolarskie na Dynasach, oraz bieg
ne 5klm. z udziałem Nurmiego, Petkie-
wicza i Kusocińskiego, „Polskie Radjo"
transmitować będzie w niedzielę, dnia
21 b. m. o godz. 15 przebieg międzyna-
rodowych zawodów lekkocatletycznych,
w których wezmą udział sławy między-
narodowe, a m.in. mistrzowie Szwecji:
Kraft i Peterson, oraz najznakomitsi
lekkoatleci czechosłowaccy.

Przedstawicielami barw polskich bę-
dą m. jn. Petkiewicz i Kusociński.

Stanisiaw Gruszczyński przed mi-
-_ krofonem.

W niedzielę, dnia 21 b. m. o g. 20,15
podczas koncertu wieczornego usłyszą
radjosłuchacze znakomitego tenora
Opery Warszawskiej, Stanisława Grusz-
czyńskiego, który odśpiewa kilka popu-
iarnych aryj operowych jak: arję z op.
„Cyganerja“ Puccini'ego, arię z op.
„Andrzej Chenier* Giordana, oraz arję
„Szumią jodły* z op- „Halka* Mo-

od

Muzyka,

 

ke” 2 B niuszki Przy foriepianie prof. Ludwik
Królikowskiego postanowiono u-  Urstejn.

OszczędnościLOKALE Sprzedam||

OKAL S piekarnię
do wynėjecia, Ofiar-

na 4, u dozorcy. —00 narnii

Sep spożywczy odstą-
pię w centrum mia-

sta. Dowiedzieć się: Cho-
cimska 21, m. 3. 874-s0

į Sprawy.
majątkowe

 

Do sprzedania w śród-
mieściu 2 domy

piętrowe, murowane o
13 mieszkaniach. Cena—
dopłata do długu banko-
wego 40.000 złotych. Dow.
się: Zarzecze 8, m. 6 ad
2—5 pp. 871—0

 

Z powodu
wyjazdu sprzedam plac
z dwoma domami i ogro-
dem owocowym. Adres
w Adm. Dzienika Wileń*
skiego. 881—50

swoje, zlote i dolary, ulo-
kuj na 11 proc. rocznie.
Gotėwka twoja jest za-
bezpieczona złotem, sre- 1, ha
brem i drogiemi kamie- n

LOMBARD, Plac
Katedralny, Biskupia 12.
Wydaje pożyczki pod za-
staw: złota, srebra, bry-
lantów, futer, mebli, pia-
nin, samochodówi wszel-

kich towarów. 537-3
 

D. sprzedania na przed-
miešciu Poplawy dom

drewniany z zabudowa-
niami gospodarskiemi,
nadającemi się na garaż,
z egrodem. O warunkach
dowiedzieć się: Zawalna
16, sklep „Zbyt”. 570-s2
 

Domy z dużym placem
przy ruchliwej arterji ko-
munikacyjnej do sprze-
dania. Dowiedzieć się ul.
3-go Maja 11, m. 1.DrJ.
Podwiński od godz. 5 do
6 pp. codzien.

dom z dzialką ziemi i
ogrodem owocowo - wa-
rzywnym. Druga działka

niezabudowana.
Wiadomość: Kolonja Wi-
leńske, sklep spożywczy,
ul. Dolna 1. 607—s0

Bezpłatnie |
lokujemy wszelką go*
tówkę na mocne za
bezpieczenia hipo-

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

9—05. 306—0 s

W szpitalu.

— llu zmarłych jest
dzisiaj? — pyta dyżurny
lekarz. — Dziewięciu. --
Zdaje mi się, że zapisa-
łem wczoraj 10 recept.
Tak, zgadza się, ale je-
den z ciężej chorych
wzbraniał się przyjąć le-
karstwa i dotąd żyje —
Doprawdy? To bardzo
dziwne.8820-50  



   
   

 

NODE NSM

i i jednoroczne Me'joracyjne,
Sy WIECZOTOWE Miernicze, Drogowe I Zeń-

skie Kreślarsko-Techniczne, oraz półroczne,
Nowoczesnej Obróbki Metali | spawania ace-
tylenowego, z dniem 25.X.1930 r. otwiera To-
warzystwo Kursów Technicznych w Wilnie w
gmachu Państwowej Szkoły Technicznej przy
ul. Holendernia 12. Wykłady roczpoczną się
25.X i trwać będą do 15 maja; po ukończeniu
Kursów i złożeniu egzaminu absolwenci otrzy-
mują świadectwa. Nauka odbywa się od godz.
17-ej do 21-ej. Oprócz wykładów teorety-
cznych, uczniowie soros także ćwiczenia
praktyczne w zakresie swej specjalności. Na
Kursy nowoczesnej obróbki metali przyjmo-
wani są kandydaci posiadający praktykę war-
szłatową i umiefętność czytania i pisania,
oraz rachowania w zakresie 4-ch działań; na
pozostałe Kursy RY muszą mieć świa-
dectwo ukończenia Szkoły powszechnej, a
nadto poddani bądą egzaminowi sprawdzają-
cemu z polskiego i matematyki. Podania od
kandydatów przyjmowane będą do dnia 15.X.
Szczegółowych Informacyj udziela kancelarja 4
Kursów w godzinach 11—19. z—1

„RYGAWAR“
ŠNIEGOWCE i KALOSZE

 

Każdy czytelnik „Dziennika Wileńskiego" po-
winien wykorzystać tak niebywałą okazję.

Firma nasza, znajdująca się w Łodzi i po-
siadająca towary z pierwszego źródła, daje moż-
ność mieszkańcom, oddalonym od centrum prze-
mysłowego,otrzymania wszelkich towarów manufak-
turowych po cenach najniższych fabrycznych
o 50 taniej, aniżeli w waszych miejscowościach.

Jako reklamę wysyła F-ma „Wygodpol* cały
komplet pierwszorzędnych towarow, celem prze-
konania o ich jakości i niskich cenach,

tylko za 55 zł.,
a mianowicie: 3 mtr. dublej kamgarn 140 cmt.

szer. na eleganckie ubranie męskie świąte-
czne w różnych kolorach, 3 mtr. rypsu je-
dwabnego na elegancką suknię świąteczną
w najpiękniejszych kołorach, 1 swetr poulo-
wer męski lub damski w najnowszych an-
gielskich deseniach, 1 koszula zim. tryk,
I gat., 1 koszula damska tryk. zim. | gat.,
7 mtr. flanelki w paseczki lub czysto białej
na bieliznę zimową, 3 chusteczki, 1 mtr. na
fartuch, 1 parę pończoch zim., 1 parę skar-
petek zim., 1 krawat jedwabny.
Całą taką wyprawę wysyłamy tylko za55zł.

za zaliczką pocztową po otrzymaniu listownego
zamówienia (płaci się przy odbiorze na poczcie).

Do każdego zamówienia dolicza się 3,50 gr.,
jako koszta opakowania i opłaty pocztowej.

 

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 aaa 26.

Handlowy

A

 

BZ

S

 

Bez ryzyka, o ile towar się nie podoba,
przyjmujemy z powrotem.

Stoiska na Il-ch TARGACH PÓŁNOCNYCH.

 

   
Adresować prosimy: -

Firma „„WYGODPOL“
Łódź

Skrz. poczt. 60.
P. S. Na żądanie wysyłamy bezpłatne cenniki,

Kto ma życzenie, może się zgłosić jako

i NAUKA |
 

Do matury agent, wszelkie informacje można osiągnąć
$ 2 przez korespondencję. 470—f

i do egzaminów každe-
go typu przygotowuję LERRA TIE IETOEOTIKMIIKĖS

  szybko i tanio. W. Pos
hulanka 25—3. —s0

4
Dr Med. KARIAN WIENICKI

  

 

   
   

PoSZE nauczycielki
muzyki. Oferty pod

„Muzyka“ do Administr.
Dz. Vil“. 880—s0
 

 

Kursy kroju,
szycia, robót ręcznych i

modelowania
S$. Stefanowiczówny,

kiai Wielka 56 m. 3

STARE PLUSZE wytłacza się | odświeża, | Przyjmują zapisy uczenie
ulica Jakóba Jasińskiego Nr. 1, m. 2, róg , Sodziennie. Dla przyjezd-
3-go Maja. Tamże plisowanie i dekatyzo-| nych pomieszczenie za- « i
wodka: ' P ze pewnione. 424—0

       

 

 

 

ADJUNKT KLINIKI SKÓRNO - SYFIL.
UNIWER.

powrócił i wznowił przyjęcia
Wileńska 34, RA ye

Przyjęcia od 4 — 7 po poł.
are NOD 3 ZEM

—00

TANIO
wielki wybór poleca skład

mebli -00

I. Łokycjewśki
Wileńska 23.
 

Od dnia 12 do 23 września 1930 roku
będzie wyświetlany film: „ Berkules Czarnych Gór:

Sała Miejska, ul. Ostrobram-
ska 5

k.

LINCOLN <> FORDSON

FORD MOTOR COMPANY.

Sr

   

 

Ra =
kal  

współczynniki
nowoczesnego, racjonalnego
przewozu towarów. 

w

Racjonalny przewóz to-
warów zależy od pew-
ności silnika, łatwości
przystosowania się cięża-
rówki do wszelkich wa*
runków pracy i od ni-
skich kosztów utrzy*
mania.
Wszystkim tym wyma-
ganiom odpowiada no-
wa ciężarówka Ford. Jej
„cudowny silnik”, bę-
dącyrezultatemdoświad-
czenia konstruktorskie-
go, nabytego przy budo-
wie przeszło 18.000.000
samochodów,jestnajbar=
dziej pewnym motorem,
idealnie nadającym się
dla ciężarówek.
Nowa, czterobiegowa
przenośnia, ulepszona
tylna oś, wzmocniony
przedni most, system
sześciu zamkniętych ha-
mulców, składają się na
to, że ciężarówka Ford
AA z łatwością przysto-
sowuje się do wszelkich
warunków pracy.
Wreszcie wzorowa orga*
nizacja obsługi Ford —
dostępna dla każdego
nabywcy — zapewnia
oszczędną i racjonalną
eksploatację samochodu.

„Ford — to synonim
niezrównanej jakości”,

PB),

4

 

 

* „GOLJAT ARMSTONG“ Sensacyjno-awanturni-

MIEJSKI KINEMATOGRAF 1] włącznie czy dramat w 6 serjach 36-iu aktach. W roli gł.:
| Najsilniejszy człowiek świata ELMO LINCOLN. Serja I i II-Tajemniczy upiór, Na śmierć | życie. Aktów 12. Wy-

program: „MARTWY WĘZEŁ",

  

PIERWSZY DŹWIĘKOWY

«io CH E L10 $> || ZŁOTÓWŁOSY ANIOŁ
ulica Wileńska 38, tel. 926.

 

PIERWSZY DŹWIĘKOWY KIK- TEATA
«H OLL YWOOD»

MICKIEWICZA JG 22

„JA KOCHAM CIĘ* Pieśni śpiewane przez fascynują-
DZIŚ UROCZYSTE OTWARCIE SEZONU!

cą LUPE VE LEZ i GARRY COOPERA tchną żarem

do godziny 6-ej Parter 1 zł., Balkon 80 gr.

 

świetla się od 12 do 15 IX wł. Serja III i IV—W obliczu śmierci. Szalony pościg Elno Lincolna. Aktów 12. Wyświet-
J la się od 16 do 19 IX wł. Serja V i VI — Zdemaskowani. Zwycięstwo Elmo Lincolna nad groźną bandą opryszków.
Aktów 12. Wyświetla się od 20 do 23 IX wł. Kasa czynna od q. 5 m. 30. Początek seansów od g. 6. — Następny

Dziś! Od godziny 4 do 6-ej ceny: Balkon 60 gr. — Parter (2 I 3 m.) 1 zł. Rewelacyjny przebój dźwiękowy!
wielki dramat miłosny. W rol. gł. przepiękna KARINA BELL i ulubieniec
kobiet Gaston MODOT i Michał CZECHÓW. Szlagierowe Pioeenki. Cza-

rujące Tanga. Początek o godzinie 4-ej. Ost. seans o godz. 10,15.

ŚPI
Dźwiękowo =

TAMSIAILAPRELAPPROAS

WIELKI PRZEBÓJ DŹWIĘKOWY!

„Pieśń żywiołów”
EW! ŚPIEW! ŚPIEWI
śpiewny dramat miłosny

W rolach głównych: Urocza LUPE VE-
LEZ i ulubieniec kobiet GARRY COOPER Nad program rewelacyjny dodatek dźwiękowo-śpiewny. Ceny miejsc

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

 

reńre „LU X”
ul. Mickiewicza Nr. 11.

POLSKIEkino. „WANDA'
Ul. WIELKA 30. Tel. 14-81.

| pas: GRZECHY OJCÓW
Początek o g. 4-ej w dnie świąteczne o g.

 

| Jeszcze tylko dziś!
przepiękny dramat w 12 akt.

Zakończenie super-filmu, filmu w-g po-
wieści VICTORA HUGO „NĘDZNICY* p.t.:

W rol. gł. GABRIEL GABRIO, SANDRA MIŁOWANOWA, JAN TOGLONT i inni.

1-ej. Ceny od 40 gr.

«SERCE

Wzruszający dramat życiowy w 10 akt. ilustrujący tragedję człowieka pokutują-
cego za śmierć żony. W roli głównej największy tragik świata EMIL JANNINGS

 

GALERNIKA»

 

Dziś i dni następnych.
Wielki film polski:Kino Kol. „OGNISKO” „rzesza Miłość”

potężny dramat miłosny, na tle przeżyć erotycznych dwóch kobiet i dwóch
mężczyzn w/g głośnej powieści Andrzeja Struga p. t.: „Pokolenie Marka

Swidy" W rolach głównych: królowa ekranu polskiego Jadwiga Smosarska i Miss Polonja r. 1930 Zofja Batycka, oraz
bok Dworca Kolejowego) | znani artyści B. Samborski i J. Kobusz. Mnóstwo sensacji: Burza i wiatr halny w Tatrach! Szarpiący nerwy wyścig samo-

chodu z pociągiem! Imponująca bitwa lotniczal Malownicze wesele na wsil Wspaniały raut arystokratyczny! Początek
seansów o godz. 5 w niedziele i święta o godz. 4 pp. Następny program: „Na zgubnej drodze" z Clarą Bovw roli gł.

 

su UC
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I. SONNENFEL, mus
Największaw Polste Fabryka Pianin.

 

   >.zes

Wystawia pierwszorzędne pianina na Il Targach

Północnych w Wilnie w pawilonie Teatru. =

MANANOAMAMIAKNNANNNNOWNMNANNAMMNANNNOANAAFFE
śródmieściu do wy-Ww D” OKÓJ do wynajęcia.
najęcia 2—3 do 5

zPYSREPTZERZEOARRPTWWAWCY UAT

Mieszkania 1 Oglądeć od 4 do 6
i i pokoi
:pokoje wszystkiemi

2)

wynajęcia 3 nowo-
odremontowane

 

 

  

 

A. PIA

|  „DELICE“
FABRYKI

SECKI
w KRAKOWIE. i

Najsmaczniejszy z batonów! Ma kilka smaków |
Ii kosztuje niedrogo.

Żądajciewszędzie. —0ol
panie 4-pokojo-

we z kuchnią, od-
remontowane do wyna-
jęcia, Finna 3-b udo-
zorcy. 830—s0

De wielkie pokoje do
wynajęcia od zaraz

bez kuchni. Dowiedzieć
się Zygmuntowska 4 m.5
od 4—6 g. 875—s2

Pokój umeblowany
z wygodami

do wynajęcia. Najchę-
tniej urzędnikowi lub

urzędniczce. Plac Napc-
leona 8, m. 10. 525—s2

Do wynajęcia 3 duże
pokoje, mogą być

oddzielnie lub razem,
wszelkie wygody. Cent-
rum miasta. Może być
dla uczącej się młodzieży
z całodziennem utrzyma-

 

 

 

mieszkania, ze mieszkania z 2 pokoi i godz. ul. Dąbrowskie- niem. Oglądaćod 3 do

wygodami kuchni z za o 4 go 10, m. 7. —00 5-ej. Ul. Dąbrowskiego
Dowiedzieć się u p. Ad.jprzy ul. Sw. Filipa. Oglą- A

ZE poszukuje © Frąckiewicza ul. Witko-liać można codziennie o A tė PA Bo
żądane Pa, mierska 1—11 w godz. warunkach CC Pokó i pryjme 2 uczące ślę

Zgłoszenia i warunki naj- [2nnYSh: 840—4 paai ZW R ejw SWZ AR panienki na miesz-
mu do administr. „Dzien. iwa duże, frontowe,PPAGaf tak POR kanie. Można z utrzyma-
Wil.* dla Jórkiewiczowej. słoneczne, umeblo- D. mazi: MIESZ- niem S-to Jakóbska 16

873—0 wane pokoje ze wszyst- ANIE (w pobliżu Pokój m. 3 od 2—4 pp. 872—0
 

uży pokój do wyna- jące się również na biuro odremontowane, złożone pły ze wszystkiemi wy-
jęcia jednej lub dwu od zaraz do wynajęcia. z 3-ch pokoi i kuchni z godami do  odnajęcia.

studentkom.  Zygmun- (l. Jagiellońska 8, m. 16. wygodami Tatarska8—17. Zamkowa 18, m. 13.
towska 8—4. —10 —s0 3878—0 ) 3893—0 o

Wydawca: ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI.

kiemi wygodomi, nada- ui. Mickiewicza) świeżo umeblowany, suchy, cie- :

 

Do wynajęcia |
pokój Mickiewicza 19-12.

879—s0

  
  

po duży z  elek-
trycznością dó wy-

najęcia. Wielka 56, m. 3.
888—s0
 

Pokój
dla samotn. intelig. do
wynaj. Mała Pohułanka
14—4, od 3—6 po poł.

889—0 o

|

   

KUPNO-
SPRZEDAŻ

KOŃCERT
codziennie
od 12—2
14—6

w. Głównym Pawilonie
Il Targów Północnych
w Wilnie urządza F-ma

WILNO
uł. Niemiecka 3, m. 6
celem  zademonstro-
wania najlepszych for-
tepianów i pianin kra-
jowych i. zagranicz-
nych. Udział biorą:
prof. A. Zankiewiczo-
wa i prof. K. Pliszko

Ranuszewiczowa.

523-9f
 

 

Drukarnia „Dziennika Wileńskiego” ul. Mostowa 1.

  

 

e ©

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

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

kremem

„HALINA“
Sprzedaž w Aptekach,
Drogerjach i Skle-

pach Perfumeryjnych.

Z powodu wyjazdu do
sprzedania mahonio-

wa sypialnia z inkrusta-
cją bronzową Wilno, Su-
bocz 2—5. .862—0

  
 

 

 

  

Pianino
w dobrym stanie oka-
zyjnie natychmiast do
sprzedania. Jekóba - Ja-
sińskiego 17, m. 2. 705-0

Fortepian
za 700 zł, natychmiast
okazyjnie sprzedam. Sza-
welska 5, m. 2. 702—0>

Pianino
w b. dobsym stanie oka-
zyjnie do sprzedania nie-
drogo. (l. Wiwulskie=
go 3, m. 3. 704 00
 772——

WĘGORZE
wyborowe otrzymała

Ź firma

Zwiedryński
Wiłeńska 28, tel. 12—24.

Kilo 14 zł. 3892-2
w

WĘGIEL
górnośląski opałowy i

kowalski. Koks, drzewo
szczepowe i rąbane. Do-
stawa niezwłoczna w za-

mykanych wozach

D.H. Wilopał
Styczniowa Nr. 3, tel. rad

—s

lanina najslynniejszej
wszechšwiatowej fir-

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

 

 

 

 

amochód, wykładany
skórą, w b. dobrym

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

884—00
 

6 stylowych krzeseł (go-
tyk) do sprzedania.

N. Świat, ul. Drueta /8,
m_5. 793-0f

WINO rumnńskie
własnego importu */ li-
tra Zl. 3,75.—Francuskie
gronowe cała litrowa bu-

telka Zł 7.—
poleca

D-H. St. BANEL i S-ka
Wilno, Mlekiewicza 23,

tel. 8—49.  528—10

0z"ie do sprzeda-
nia płaszcz z praw-

dziwych fok.  Zwierzy-
niec, Sosnowa 9, m. 10.

886—0 o
ZE
Rośliny pokojowe:

amaryllisy, agawy, kak-
tusy, duży filodendron
etc. tanio sprzedam. Ul.
Mickiewicza 60, m. 5 od
3', do 5 po południu.

s 887—0 o

 

  

Duży salon ozdobi Filo-
dendron o 26 liściach
wielkich. Do sprzedania
niedrogo z braku miej-
+ul. A PoE

r. 1, m. 2róg 3-go maja.
804-—1 o

Uwadze
Pań!

Kwiaty Sztuczne do su-
kien dekoracyjne i inne
wykonane z jedwabiu,
pluszu i batystu poleca

w wielkim wyborze
Wytwórnia 'wiatów
sztucznych Wilno, ul.
Zamkowa 17, m. 12

(obok kościoła św. Jana)
757—10

Kapelusze Damskie,
duży wybór. Obstalunki,
przeróbki, tanio. Zefja
Moszczyńska. = Uwagal
Bernardyński zaułekNe10
m. 1. 869—20

 

PALARNIA KAWY
„Brazylja“ Warszawa.

Poleca swoje pierwszo _
rzędne mieszankia także
rożmaite gatunki kawy.
Co 3-c! dzień świeży

transport.
Ceny od zł. 6,50 za kilo-

gram.
» _ Sprzedaź

D-H. St. BANEL I S-KA
Wilno,.. Mickiewicza

tel. 8—49.

Burka
męska nowa do sprze-
danla. Ciasna 3—10. —00

WĘGIEL
i drzewo poleca Kościał-
kowski, Wileńska 22,
tel. 12—46. Od 0d

—0 o

 

PRACA |
a

Ask rodowity będzie
udzielał od początku

października lekcyj ję-
zyka angielskiego oraz
literatury. Wiadomość już
obecnie: ul. Jakóba Ja-
sińskiego 4, m. 3 w go-
dzinach 9 — II zrana

tel. 555. T19—s0

Pożenka rutynowana
udziela lekcyj języka

francuskiego w zakresie
kursu gimnazjalnego Do-
wiedzieć się ul. św.-Ja-
kóbska 6, m. 5 od 12—15

—lo

jotrzebna bardzo do-
bra kucharka w wie-

ku średnim na wyjazd.
Bez poważnych reko-
mendacji nie zgłaszać
się. Wiadomość—Zawal-
na 22 m. 8 do 11-ej rano.

3863—1

 

 

 

Jon wdowa, wy-
kwalifikowana gospo-

dyni poszukuje posady
u samotnej osoby. Zna
wszystkie gałęzie go-
spodarki kobiecej. Po-
siada dobre świadectwa
i rekomendacje. Wilno,
Giedyminowska 41,Chrza-
nowiczowa dla F. I.

861—0

M'jsca gospodyni wiej-
skiej poszukuje

Franciszka Maciejkiewi-
czowa ul. Ofiarna 2 m. 7.

DZIEWCZYNKA
bezwzględnie uczciwa
dobrych rodziców po-

trzebna w biurze dla po-
sług biurowyeh zgłosić
się DH „Wilsped*, Po-
narska 77 od 10—3. —s0

Chcesz otrzymać
posadę ?

Musisz ukończyć kursy
fachowe  korespon-
dencyjne prof. Sekuło-
wicza, Warszawa, Żóra-
wia 42- Kursy wyuczają
listownie: buchalterji, ra-
chunkowości kupieckiej,
korespondencji handlo-
wej, stenografji, nauk
handlu, prawa, kaligrafji,
pisania na maszynach,
towaroznawstwa, angiel-
skiego, francuskiego,
niemieckiego, pisowni,
gramatyki lskiej oraz
ekonomji. Po skończe-
niu świadectwo. — Żą-
dajcie prospektów. 21l-I3

Sa potrzebna do
wszystkiego. Reko-

 

 

Jóei Kopeć
abs. inżynier. miern. pla-
ny, pomiary, parcelacje.
Wilno, Litewska 14 (ko-
ło cerkwi. 3867—7

AMKA młoda zdrowa
po pierwszem dzie-

cku poszukuje posady

 

Adres ul. Bonifraterska
6 m. 7. 3026—1

TECHNIK
MIERNICZY

przyjmie robotę (koma-
sacja, parcelacja) oraz
roboty kreślarskie Kal-
waryjska 23 m. 15.

602—0

- (B potailųs zaję-
cia do młodszych

dzieci. Łaskawe zgłosze-
nia proszę kierować do
redakcji dła „Bony*. 868

Chłopcy
do terminu potrzebni. Za-
kład Krawiecki $. Krauze
ul. Wileńska 322 | p.

 

 

DZIERŻAWY

 

1 |

Poszukuję AZ,
apteki wiejskiej
Wilno II skrytka poczt. 20

o

ZGUBY |
Zs”. dowód osobisty

wyd. przez Staro-
stwo Grodzkie Wilno na
imię Idy Bazyl, zam przy
ul. Potok 3 un. się. —s0

RÓŻNE
 

PRACOWNIA
STEFANJI
NOSOWICZOWEJ

przeprowadziła się z ul.
Garbarskiej na Domini-
kańską 17, m. 27.

877—3

[KURSY KROJUISZY-|
CIA M. Raczkiewi-j    
<czówny w Wilnie. Za-
pisy przyjmuje się co-
dziennie oprócz świąt
od 10 do 4 pop. przy
ul. Zamkowej 18, RE

—0 o

 

  
    
  
D. sprzedania od zaraz

lub do wydzierža-
wienia folwark Markucie.
Zgłoszenia na miejscu
do właścicielki — Wilno,
ul. Subocz. | —s0

KANAREK
przybłąkał się. Słucka 17
m. 4. 883—s0

Zs": ies wilk. Odpro-
wadzić za wynagro-

dzeniem. Cedrowa 31.

 

 

23, mendacje konieczne. Za- Przywłaszczenie ścigane
527— lo kretowa 7, m. 8. 870—s0 będzie sądownie. 890—s0

+

 
 

  2WENAM Oaabs] S


