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REDAKCJA i ADMINISTRACJA: ul. Dominikańska 4. Telefon Redakcji
Mostowa 1.

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

z wyjątkiem poniedziałków i dni poświątecznych.

i Administracji 448, Drukarni 1244. Adres drukarni:

w niedzielę od 12 — 1 pp.

 

W dniu 26 września r. b. o godz. 8 m. 30 odbędzie
się w kościele po-Bernardyńskim nabożeństwo żałobne za
duszę b. Dyrektora Państwowej Szkoły Rzemieślniczo - Prze-
mysłowej w Wilnie, inżyniera

š. + P.

STANISŁAWA ŻONGOŁŁOWiCZA
O czem krewnych i znajomych powiadamia

* Personel nauczycielski, instruktorski i admi-"
nistracyjny Państwowej Szkoły Rzemieślniczo-

Przemysłowej w Wilnie.

„Tr.
BOLESŁAW TIUNAJTIS

Mistrz Cechu: Ślusarzy. Właściciel zakładu mechanicznego Prze-
wodniczący Komisj! Egzaminacyjnej Czeladniczej przy izbie Rzem.

zmarł dnia 23 września 1930 r.
Wyprowadzenie zwłok z domu żałoby przy zaułku Saraceńskim Nr. 6

(Kalwaryjska 52 — 54) do kościoła S go Rafała odbędzie się dnia 24-go
września o godz. 5 po poł.

O czem zawiadamia swych członków, Kolegów i prosi o wzięcie
udziału w eksportacji

ZARZĄD CECHU ŚLUSARZY.

Wszystkim Krewnym, Przyjaciołom i Znajomym, którzy bądź oso-
biście wzięli w Lidzie udział w oddaniu ostatniej posługi przedwcześnie
zmarłemu

śtPp

STANISŁAWOWI HAGEMAJEROWI,
bądź nadesłali wyrazy współczucia, tą drogą składają serdeczne podzię-
kowanie

RODZICE i ŻONA.

ZORZA|
  

1 pudełko pasty do obuwia
1 blaszankę płynu do metali

| otrzyma kupujący na Il Targach Północnych
1 paczkę zaprawy do podłóg ZORZA za 1 zł. 50 gr.

A

Lipełcie darmo

DOM BANKOWY
M. RYNDZIUŃSKI i K. KAUFMANS

Wilno, ul. Niemiecka 37, tel. 4—40 i 1—70.
„RYNDKAUFBANK“.Adres telegraf:

załatwia wszelkie tranzakcje w zakres bankowości
wchodzące. 714—0 o

Protest obrońców aresztowanych byłych
posłów.

(Telefonem od własnego korespondenta)

WARSZAWA. Obrońcy aresztowanych b. posłów wystosowali
do prasy protest z powodu wywiadu prok. Michałowskiego, zamie-
szezonego w „llustr. Kurjerze* krakowskim w dn. 20 b. m. Obrońcy
oświadczają:

1) że niezgodne z prawdą jest, iż p. prok. Michałowski nie
rozmawiał z nimi z powodu braku formalnej plenipotencji. Prok. Mi-
chalowski rozmawiał dn. 13 b. m. z obrońcami”przez 3 kwadranse
i udzielał informacji w sprawie więźniów w Brześciu n. Bugiem.

2) Niezgodne z prawdą jest, że obrońcy zjawili się u prok. Mi-
chałowskiego bez plenipotencji. Przeciwnie złożyli plenipotencję
dr. Libermana, którą prokurator przyjął i do dnia dzisiejszego jej nie
zwrócił, A więc należy przypuszczać, że załączył ją, zgodnie z wnios-
kiem obrońców, do akt sprawy.

3) Obrońcy z przykrością stwierdzają, że p. Michałowski w wy-
wiadzie pozwolił sobie w stosunku do nich na złośliwości, nie licu-
jące z powagą reprezentowanego przezeń urzędu.

Podpisali protest adwokaci: Nowodworski, Berenson, Smia-
rowski.

- Żądanie pełnomocnika aresztowanego był.
posła Sawickiego.

(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. B. poseł adwokat Hofmokl-Ostrowski, jako pełno-
mocnik Adolfa Sawickiego przesłał do dowództwa wojskowego wię-
zienia śledczego w Brześciu n. Bugiem formularz z oświadczeniem
zgody Sawickiego do postawienia jego kandydatury do Sejmu z proś-
bą o zarządzenie, aby formularz ten przedłożono Sawickiemu do
podpisania i podpisaną deklarację przesłano bezzwłocznie do Cen-
tralnego Komitetu Wyborczego Stronnictwa Chłopskiego.

Żądanie to adw. Hofmokl-Ostrowski opiera w piśmie na zasa-
dzie przyjętej przez ustawy karne, instrukcje prokuratorskie i regu-
lamin więzienny, według których areszt śledczy ma wyłącznie zada-
nie zabezpieczenia wymiaru sprawiedliwosci przez zapobieżenie
ucieczce lub wpływanie na dowody, nie naruszając w niczem praw
obywatelskich, a w szczególności z korzystania z czynnego i bier-
nego prawa wyborczego.

0 pomoc aresztowanym posłom.
dzenie się z aresztowanymi, ani

jakiekolwiek  zaopiekowanie
się nimi, panie zwróciły się do
ks. biskupa pińskiego Łozińskiego
z prośbą o interwencję.

Jedno z pism prowincjonal-
nych donosi, że w Brześciu nad na
Bugiem utworzył się komitet pań
dla niesienia pomocy aresztowa-
nym posłom. Ponieważ nie chcia-
no im dać pozwolenia ani na wi-

Tajemniczy płyn samozapalający się.
(Tel. od własnego korespondenta).

LWÓW. Podczas rewizji i dochodzeń na terenie Małopolski
Wschodniej celem wykrycia sprawców masowego sabotażu ujawniono
istnienie tajemniczego płynu, który używany jest przez sabotażystów
do podpalania budynków i zboża.

Według dotychczasowych informacyj, sabotażyści podpalacze
wkładają w zboże, lub podkładają pod budynki niewielką butelkę,
napełnioną tym płynem, który po kilku godzinach samoczynnie
niszczy korek, a w zetknięciu się następnie z powietrzem sam się
zapala.

Władze bezpieczeństwa z pomocą specjalistów pracują nad
ustaleniem składu chemicznego i pochodzenia piynu samozapala-
jącego się. 4

(ema kamera 20 gr.

Nr 220
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za granicę 8 zł.

PRENUMERATA: miesięczna 4 zł., z odnoszeniem i przesyłką pocztową Zł. 4 gr. 56,

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-
niem miejsca o 28 proc. drożej. Administracja nie bierze odpowiedzialności za

terminowe umieszczenie ogłoszeń. Konto czekowe w P. K. O. Nė 80187.

 

  Wszystkim Kolegom, którzy okazali
pomoc i wszystkim którzy brali
udział w eksportacji zwłok w dniu

Ś.P. BŁAŻEJ NOR
składa najserdeczniejsze Bóg zapłać

RODZINA.

 

      
     

TARGI PÓŁNOCNE
zwiedzającym radzimy obejrzeć

Polską wytwórnię

OBUWIA
WACŁAWA NOWICKIEGO

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

kalosze.

1 Komitetu Budowy Kościoła Św. Te-
resy od Dzieciątka Jezus w Kamionce

pod Wilnem.
W uzupełnieniu wzmianki za-

mieszczonej w niedzielnym nu-
merze 21/IX podajemy do ogól-
nej wiadomości, że wszelkie ofia-
ry na Kościół św. Teresy przyj-
muje „Dziennik Wileński", Wilno
ul. Dominikańska 4. Gdyby jed-
nak ktoś nie mógł, lub nie chciał
tam składać groszowych ofiar,
to dla dogodności wszystkich so-
dalicja św. Piotra Klawera ul.
Zamkowa Nr. 19 zgodziła się
uprzejmie postawić skarbonkę u
siebie. O gdybyż każdy czciciel
św. Teresy zechciał złożyć cho-
ciaż 5 groszy na Jej Kościół,
jakże wielką byłaby pomoc dla
Komitetu Budowy!

Popierajcie Polską
Macierz Szkolną

Wileńska 15—5.

śniegowce,
3

 

 

  

W sprawie odpoczynku niedzielnego
w handlu.

(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Ministerstwo Przemysłu i Handlu komunikuje:
Ukazały się w prasie informacje, jakoby Ministerstwo Przemy-

słu i Handlu opracowywało projekt zniesienia odpoczynku niedziel-
nego w handlu. Informacje te są nieprawdziwe.

Natomiast prawdą jest, że Ministerstwo opracowuje materjały
i projekty dyskusyjne w sprawie przesunięcia godziny zamykania za-
kładów handlowych w dnie robocze z godziny 19-ej na 20-tą, oraz
przesunięcia również o jedną godzinę terminu zamykania tvch za-
kładów handlowych, które już obecnie korzystają z prawa handlu do
godz. 20, względnie 21. Oczywiście już przy ewentualnem przesunię-
ciu terminu zamykania tych zakładów handlowych obowiązujące nor-
my prawne w dziedzinie pracy najemnej będą zachowane.

Również Ministerstwo Przem. i Handlu ma zamiar poddać dy-
'skusji sprawę zbyt rygorystycznych sankcyj karnych, obowiązujących
obecnie w dziedzinie przepisów o terminach zamykania zakładów
handlowych. o

Projekty będą przed ich realizacją poddane dyskusji wszystkich
zainteresowanych organizacyj. .

Memorjał Rady Zrzeszeń Związków
Przemysłowych.

(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Minister kolei p. Kiihn przyjął delegację Rady
Zrzeszeń Związków Przemysłowych w osobach pp. ks. Zamoyskiego
i Bataglji. Delegaci złożyli ministrowi obszerny memorjał, zawierający
postulały kół przemysłowych w kwestji złagodzenia przesilenia gos-
podarczego. Między innemi memorjał zwraca się do zarządu kolei w
sprawie taryf wewnętrznych i eksportowych, przewozów drobnico-
wych, taryfy drzewnej. Memorjał zawiera także kwestje, odnoszące
się do komercjalizacji kolei.

Krwawy dramat małżeński.
(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Wczoraj około godz. 12-ej w mieszkaniu przemy-
słowca Wisłockiego rozegrał się krwawy dramat. Stefan Wisłocki
(lat 55) podczas gwałtownej sprzeczki z żoną wyjął rewolwer i wy-
strzelił, raniąc żonę Marję (26 lat) w klatkę piersiową.

Widząc padającą małżonkę, Wisłocki skierował broń w swoją
głowę i celnym strzałem pozbawił się życia. Ciężko ranną żonę od-
wieziono do lecznicy. Stan jej jest beznadziejny.
 

  

Rozbrajanie bojówek ukraińskich.

  

 

LWÓW. (Pat). W dniu 22 bm.
ekspedycja policyjna przeprowa-
dziła dalszą akcję na terenie oko-
licznych powiatów. W wyniku tej
akcji zakwestjonowano pewną
ilość broni, materjałów wybucho-
wych, oraz kilka wozów sprzętu
wojennego. Jako charakterystyez-
ny moment podnieść należy fakt
znalezienia w czytelni Proświty w
Kozowej 2 granatów i licznego
materjału fwybuchowego, zaś w
czytelni Proświty w Podmichało-
wiecach znaleziono jedynie paczkę
noży, służących do przecinania
drutu kolczastego. Ponadto eks-
pedycja aresztowała w Zawało-
wie 3 osobników, silnie podejrza-
nych o podpalenie stert zboża w
gminie Wierzbnowo, pow. pod-
hajeckiego, aresztowała również
niejakiego Ławtwa, u którego w
miechu kowalskim znaleziono 6

DN RACE WO DADA ME

kawałków łomu; jakimi posługu-
ją się sabotażyści. W Otyniowi-
cach, pow. bóbrskiego areszto-
wano1 mieszkańca za przecho-
wywanie materjału wybuchowe-
go, innego zaś za rozdawanie
ulotek podburzających.

Ludność polska, a także znacz-
na część ludności ruskiej przyję-
ła pojawienie się ekspedycji po-
licyjnej z uznaniem dla energji
władz i radością. Natomiast u
nielicznej części ludności, która
solidaryzuje się z akcją sabota-
żową zauważyć się dało przygnę-
bienie, a nawet popłoch. Ludność
ruska w niektórych miejscowoś-
ciach samorzutnie się uzbraja w
widły i inne narzędzia, ażeby bro-
nić majątków, zagrożonych przez
sabotaż

LWÓW. (Pat). Ekspedycja po-
licyjna w dniu 23 bm. kontynuo-
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na Il TARGACH PÓŁNOCNYCH.
AINATIENTOS

   UWAGA ROLNICY!

TIRÓ HODOWLANE PRZY IR TARGACH POŁKOCKYCH W WILNIE
w dziale drobiu trwać będą od 25 do 28b. m. zaś w działe”koni,

bydła i trzody chlewnej od 27 do 28 b. m.
Przyjezdnym z prowincji przysługuje w drodze powrotnej zniżka

kolejowa w wysokości 50'/,.

twiedje I-ie TARGI PÓŁNOCNE
i Wystawę Sztuki Ludowej i Przemysłu Ludowegow Wilnie
awilony otwarte od godz. 10 rano do 8, zaś tereny do godz. 10 wieczór.| aaaie imi

wala swą akcję na terenie powia-
tu rohatyńskiego, bóbreckiego,
podhajeckiego i brzeżańskiego.
W wyniku tej akcji znaleziono
kilka sztuk broni palnej i naboi,
38 metrów drutu telefonicznego,
5 metrów lontu, pocisk armatni,
30 dekagramów prochu strzelni-
czego, oraz trzy furmanki sprzę-
tu wojskowego, wreszcie kore-
spondencję podejrzanej treścii
nielegalną literaturę, Zatrzymano

Wyiazd do
Prasa warszawska donosi:
W końcu ubiegłego tygodnia

zapowiedziano, że w niedzielę
ukaże się nowy wywiad p. Pił-
sudskiego. Na niedzielę wyzna-
czone były też różne posłucha-
nia u prezesa rady ministrów.

Jak wiadomo, wywiad nie u-
kazał się, a posłuchania również
nie odbyły się, mimo, że zapisa-

GF.=j=

DIPROSZA ODWIENIĆ 1
P AWILO
Obrabiarek do Drzewa

 

 

  

    

       

  

  Niu M U

    
    

   

  

8 osób, m. in. byłego posła Ku-
zyka Stefana, byłego posła Ale-
ksandra Jaworskiego, obaj z Un-
du, Eugenjusza Hiadkiego i Pro-
kopa Semaka — dwóch ostatnich
podejrzanych o podpalanie stert.
Ciekawy jest wynik rewizji w lo-
kalu gimnazjum ruskiego w Ro
hatynie, gdzie znaleziono na stry-
chu między innemi jeden granat
i trzy rakiety do podpalania stert.

Sulejówka.
ni sławili się na oznaczoną go-
dzinę.

Przyczyną tego, jak się oka-
zuje, było, że p. Piłsudski w so-
botę rano wyjechał był niespo-
dziewanie do Sulejówka, skąd w
poniedziałek jeszcze nie powrócił.

Podobno prasie rządowej za-
broniono kategorycznie pisać o

wyjeździe. A

Protest Polaków gdańskich przeciwko
germanizacji.

GDAŃSK. (Pat). Na zjeździe
delegatów poszczególnych wiosek
polskich, położonych na terenie
wolnego miasta Gdańska, uchwa-
lono jednogłośnie następującą re-
zolucję:

Zebrani delegaci ludności pol-
skiej na wioskach wolnego mia-
sta Gdańska, po wysłuchaniu re-
feratów o sytuacji gospodarczej
i politycznej, stwierdzają co na-
stępuje: Ludność polska na wio-
skach odczuwa niesłychany na-
cisk ze strony otoczenia, a głów-
nie niemieckiego Gdańska, na
prawa swoje i wolę utrzymania
języka i mowy ojców naszych.
Wzywamy reprezentantów i po-

słów naszych do dalszego ener-
gicznego bronienia ludności pol-
skiej przed germanizacją, Oświad-
czamy, że wszyscy Polacy zgod-
nie oddawać będą głosy swe tyl-
ko na jedną listę polską, wysu-
niętą przez gminę polską. Przyj-
mujemy na siebie obowiązek mę-
żów zaufania i organizatorów na
wioskach. Wyrażamy obecnemu
zarządowi gminy polskiej pełne
zaufanie i przyrzekamy solidarnie
z gminą polską współpracować w
obronie ideałów narodowych i
interesów gospodarczych społe-
czeństwa polskiego. Zjazd zam-
knięto odśpiewaniem hymnu „Bo-
że, coś Polskę".

Komisja studjów do spraw unii euro-
pejskiej.

Czyli pogrzeb 1 klasy poronionego projektu.

GENEWA (Pat.) (Szwajcarska
Ag. Telegr.) Dnia 2%b. m. ze-
brała się na posiedzenie konsty-
tuujące komisja europejska. Po-
siedzenie otworzył generalny se-
kretarz Ligi Narodów sir Eric
Drummond. Na wniosek Hender-
sona, Briand został jednomyślnie
mianowany przewodniczącym ko-
misji, której nadano tytuł „komi-

sji studjów do spraw unji euro-
pejskiej“. Briand, obejmując prze-
wodnictwo, oświadczył, że komi-
sja otwarta jest dla wszystkich
państw, będących członkami Ligi.
Sir Eric Drummond został upo-
ważniony do zebrania na stycz-
niową sesję komisji| potrzebnego
politycznego i gospodarczego
materjału.

TATSIA ANET SIDA ET AISTTORO SP I BRDA
BRAUN dėTAN KITTDMANUO TROSAIJVGA TINA NT IKOSLui is IO

Zarząd Główny Stronnictwa Narodowego przypomina
wszystkim wyborcom, iż od dnia 27 września w obwo-
dowych lokalach 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,
interesujące go osoby.

jak i inne
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pueslaie gopodar
Kapitał i Kredyt.

Niema potrzeby- gromadzenia

faktow, dowodzących, jak ciężkie

jest nasze położenie gospodarcze,

wszyscy o tem dobrze wiedzą.

Jest również widocznem, że i po-

łożenie finansowe w ostatnich

czasach nie jest wesołe. Wszyscy

pragną i wyczekują zmiany. Ale

poprawa sama nie przyjdzie, bez

naszego wysiłku. Zmienna kon-

junktura może przynieść ulgę.

Gdy jednak nie uzdrowi się pod-

staw całego ustroju gospodarcze-

go i nie przeobrazi całej polityki

gospodarczej i finansowej „nasze-

go państwa, nie przywróci się też

wiary i zaufania w jego przyszłość

gospodarczą.

Dalszą przeszkodą naprawy

jest szerzone przez obrońców

dzisiejszej władzy przekonanie, że

trudności gospodarcze i finanso-

we wynikły przedewszystkiem ze

złej konjunktury, a gdy konjun-

ktura się zmieni to wtedy będzie

lepiej. Przesilenie jest w wielu

krajach, jednakże nie we wszyst-

kich. Nie jest prawdą, że gdzie-

indziej jest gorzej, niż w Polsce.

Jest ta różnica, że gdzieindziej

robi się wielkie wysiłki, by wy-

brnąć z trudności, a u nas sto-

suje się doraźne półśrodki, które

nie leczą choroby a tylko prze-

wlekają kryzys. A pozatem czeka

się biernie, aż przyjdzie lepsza

konjunktura,arównocześnie przez

podkopywanie prawa i awantur-

nictwo polityczne utrudnia po-

prawę. Nie wolno czekać z bier-

nym fatalizmem, trzeba działać z

myślą, sięgającą dalej, obliczoną

na coś więcej, niż troska utrzy-

mania się przy władzy.
Nie wystarczy nawet nie po-

pełniać błędów, które się popeł-

niało przez lat parę. Trzeba grun-

townej zmiany polityki gospodar-

czej i finansowej. Zanadto silnie

ciążą na życiu gospodarczem błę-

dy rządów pomajowych, by można

sobie pozwalać na bierność. Nie
wybrnie się z ogromnych trud-

ności, jeżeli do wymagań życia

gospodarczego nie dostosuje się

całej polityki państwowej, tak

wewnętrznej, jak i zewnętrznej,

jeżeli nie zmieni się gruntownie

metod rządzenia i nie przezwy-

cięży dzisiejszej atmosfery mo-

ralnej i politycznej.

W czem tkwi główna trudność,

w czem istota zła gospodarcze-

go? Odpowiedź bardzo prosta.
Ww dzisiejszych warunkach wy-

twórczość w wielu działach za-

miera, ponieważ się nie opłaca.

Cały szereg jej gałęzi sprzedaje

swoje wytwory ze stratami, bo

zupełny zastój przyniósłby straty

jeszcze większe. Być może, że

temu lub innemu powodzi się ja-

ko tako, ale to są małe wysepki

na wielkiem morzu nieoplacal-

ności, Cierpi na tem zarówno
rolnictwo, jak i przemysł, wy-

twórczość wielka jak i mała. Bez-

robocie jest daleko większe, niż

wykazuje je oficjalna statystyka.

A ci, którzy pracują, wiedzą o

tem,że w dzisiejszych warunkach,

bez gruntownej zmiany, długo

pracować nie będą mogili.

W związku ze słabą opłacal-
nością produkcji, a raczej z jej

brakiem, pozostaje brak kapitału,

brak kredytu, dostępnego i tanie-

go. Łatwo jest cyframi wykazać,

że przyrost kapitału w Polsce

jest bardzo słaby, słabszy niż w

innych krajach europejskich, oczy-

wiście wyjąwszy Rosję sowiecką.

Gdy zaś równocześnie wzrasta

silnie ludność, widmo jej paupe-

ryzacji nabiera coraz bardziej re-

alnych kształtów. Wniosek jest

bardzo prosty: należy robić wszyst-

ko, by gromadziły się produk-

tywne oszczędności, by powięk-

szał się kapitał obrotowy wszel-

kiego rodzaju przedsiębiorstw, by

pozbyły się one lichwiarskich dłu-

gów, a mogły korzystać z tanie-

go kredytu.

Kapitały, które są nam po-

trzebne, muszą powstawać w

Polsce, równolegle z ich dopły-

wem z zagranicy. Nie można za-

pożyczać się u obcych, nie wy-

twarzając własnego kapitału. Pro-

wadzi to do wykupywania przez

nich produkcyjnych warsztatów; ':

a w dalszem następstwie do utra-_

ty gospodarczej niezależności. A;
bez niezależności gospodarczej;

niema i politycznej niezależności. *

Nie można również zadłużać się
   
$

,nych skutkach

OZZIE MOOCCZE OCR

List Pasterski Ks. Biskupa Łozińskiego
o wyborach.

Ukazał się właśnie, jako osob-
ny druk, wydany przez
Biskupią w Pińsku, następujący
list pasterski:

List Pasterski Biskupa Pińskie-
go o wyborach do Izb Prawo-
dawczych. -

Zygmunt z Bożej i Stolicy
Apostolskiej łaski Biskup Pinski.

Duchowieństwu i wiernym dje-
cezji pozdrowienie i błogosławień-

stwo w Panu.
Za dwa miesiące mamy znowu

wybierać posłów do Sejmu i de
natu.

Okres przedwyborczy jest za-
wsze: bardzo przykry. Jest to
okres. walki, wzrastających nie-
chęci, wybuchającej nieraz nie-
nawiści. Człowiek spokojny, który
woli pracować, niż krzyczeć, ma

pokusę odsunięcia się od tych
wszystkich kłótni i sporów i
machnięcia ręką na wszelkie wy:
bory.

Ale tego uczynić nie wolno.
Głosowanie jest obowiązkiem
obywatelskim. Sejm i Senat
są lzbami prawodawczemi: obmy-
ślają i układają prawa. Chcemy

wszyscy, aby te prawa były mą-
dre i sprawiedliwe. Nie może
nam więc być obojętnem, kto
będzie prawa stanowił. Kto się
wstrzymuje od głosu, ten nie po-
maga do wybrania dobrych po-
słów i-nie przeszkadza wybraniu
złych i zato jest odpowiedzialny.

Rzecz oczywista, że jeszcze
bardziej odpowiedzialny jest ten,
kto głosuje na posłów złych. Taki
bierze na siebie część winy za
wszystko złe, którego się ci źli
posłowie potem dopuszczają.

, A więc: 1-e trzeba głosować,

2-e trzeba głosować na posłów
dobrych.

Któż jest dobrym posłem?
Tyłko ten, kto chce prawodaw-
stwo i cały porządek życia pań
stwowego budować na zasadach
chrześcijańskich. .

Niema prawa dobrego, mą-
drego, sprawiedliwego,  jeżeliby
się sprzeciwiało woli Bożej i pra-
wu, głoszonemu przez Chrystusa
Pana. Zbawiciel jest naszym naj-
wyższym prawodawcą. On jest
Bogiem naszym i Jego rozkazy
muszą być spełnione. On zresztą
sam jeden jest ucieczką naszą

„ i mocą (Ps. 45), On jedynym na-
szym pewnym Opiekunem:

Kto się w opiekę poda Panu
swemu,

A całem sercem szczerze ufa
jemu,

Smiele rzec może: mam obroń-
cę Boga,

Nie przyjdzie na mnie żadna
straszna trwoga.

(Kochanowski, Ps. 90).
Jeśli chcemy tę opiekę uzy-

skać, musimy zasłużyć na nią
przez miłość i posłuszeństwo.
Jakże będziemy oczekiwali od
Boga pomocy i ratunku, skoro
wolę Jego najświętszą ośmielimy
się lekceważyć? Ale czy niechrze-
ścijanin albo chrześcijanin nie-
wierny, obojętny, będzie dbał o
to, aby z Sejmu i Senatu wycho-
dziły tylko takie prawa, które są
zgodne z nauką ewangeliczną?
Oczywiście nie. I jeśli większość
posłów będzie niechrześcijańska
lub mało chrześcijańska,
żna zawsze oczekiwać i
niechrześcijańskich.

Stąd wniosek konieczny: gło-
sować tylko na prawych, szcze-
rych chrześcijan. Nie chodzio
partję, do której kandydat należy;
nie chodzi o jego zapatrywania
w rzeczach mniejszych. Tu prze-
cie zawsze będą różnice między
ludźmi. Chodzi o to, aby ten,
kogo chcę wysłać do Sejmu czy

praw

Senatu, był nie z imienia, ale
z serca, z woli i z życia praw-
dziwym, uczciwym wy-
znawcą i sługą Chrystusowym
i nie dał się nigdy wcią-
gnąć do roboty niezgodnej z
duchem i z nakazami Chrześci-
jaństwa. A

Musi to zatem być człowiek
mocnego duchainaturalnie
rozumny, dostatecznie oświecony,
bo inny. jakże będzie w Izbie
rozważał i mówił, jeśli nie potrafi
nawet dobrze słuchać i rozumieć,
co mówią inni. Człowiek za mało
rozgarnięty, a także człowiek sła-
bego charakteru nie pójdzie za
rozumnem słowem, ale pierwsze-

ki, bez względu na wysokość
procentu. Kredyt może być uży-
wany tylko na cele wytwórcze i
tylko w warunkach, w których ta

wytwórczość może wytrzymać
współzawodnictwo z obcymi. Kre-
dyt, zużyty w gospodarstwie, któ-
re się nie.opłaca i także dzięki

niemu nie zaczyna się rentować,

jest zabójczym dla tego gospo-.
darstwa. By zaś mieć tani kredyt

zagraniczny, trzeba i w kraju wy-
twarzać kapitał.

Te wielkie niedomagania nie

powstały dzięki złej konjunkturze,

nie w niej mają swoje źródło, a

tylko dzięki niej stały się widocz-

ne dla wszystkich. Rozwiały się
 ; ;, już mgły złudzeń o dobroczyn-

zagranicą bez względu na warnyih rządów pomajo-

to mo-'

mu lepszemu krzykaczowi da się
Kurję + obalamucič.

Głosujcie więc, moi Kochani;
głosujcie wszyscy; ale głosujcie
tylko na listę, na której widzicie
nazwiska chrześcijan prawdziwych,
rozumnych i dzielnych.

Ktoby nie mógł z powodu
głosowania być tego dnia na
mszy, ten zwalnia się od niej,
ieśli ma głosować podług kato-
lickiego sumienia.

Zwracam się następnie do

tych, którzy będą układzli listy

kandydatów. Głosowanie na

listy ma swe wielkie niedogodno-
ści. Nie można głosować na oso-
by oddzielne; trzeba głosować na

jakąś całą listę, tymczasem na

tejże liście są nieraz nazwiska
ludzi godnych i niegodnych. Tem

większa odpowiedzialność leży

na osobach, układających listy.

Mają one obowiązek nie utru-

dniać, ale ułatwiać głosującym

wybór należyty.
Wybierajcież więc i wy su-

miennie kandydatów swoich. Kie-

rujcie się temiż względami, jakie-

mi kierować się obowiązani są

wyborcy. Nie znajdziecie dwojga

ludzi we wszystkiem jednomyśl-

nych. Baczcie nie na szczegóły,
ale na ogólną jakość człowieka,

na jego stosunek do Boga i do
prawa bożego.

Taka metoda wyboru kandy-

datów obroni was od niepotrzeb-

nego mnożenia list wyborczych,

a wyborców nie wystawi na nieu-

niknione niebezpieczeństwo roz-

bicia głosów. miejcie rezygno-
wać z płytkich ambicyjek, stwórz-

cie, jeśli można, jedną wspólną

listę z nazwisk szczerych chrze-

ścijan, aby można było zachęcać

wprost wszystkich do głosowania
na tę jedną naszą listę.

W jednem z miast djecezji

pińskiej odbyły się niedawno wy-
bory do Rady miasta. Wszystkich

głosów chrześcijańskich padło o

kilka więcej niż na jedną zlist

żydowskich. Ale chrześcijanie

głosowali na kilka list i w rezul-

tacie dostali 5 miejsc, a żydzi z

jednej swojej listy otrzymali

miejsce 8. Kilkaset głosów chrze-

ścijańskich poszło na marne przez

niezgodę.
Zresztą, jeśli każdy wyborca,

to przedewszystkiem ci, co Wy-

borami zajmują się bardziej czyn-

nie, powinni szukać nie czego

innego przecie, jak pożytku swe-

go państwa. HA pożytek państwa

nie na tem zależy, aby przeszedl

człowiek z twojej partji, czy to-

bie osobiście miły, czy ty sam,

ale, aby na liście były nazwiska

gwarantujące sumienn-
ność pracy poselskiej, a przy-

tem mogące pociągnąć jaknaj-
więcej głosujących.

Zwracam się wreszcie do tych

kochanych moich djecezjan, któ-
rzy zajmują te, lub inne stanowi-

ska w urzędach i admini-

stracji państwowej. /

Czy mam powtarzač, že mają

oni wszyscy ścisły obowiązek gło-
sować podług swego katolickiego
sumienia, nie podług życzenia,
lub wskazówek myślących inaczej

swoich zwierzchników? Cóż to za
urzędnik, Który dba przedewszy-
stkiem nie o dobro państwa, o

dobro ojczyzny, ale o względy
takiegoż jak on, tylko

chwilowo wyżej od siebie
stojącego urzędnika, który

zresztą może być nazajutrz po

wyborach pozbawiony wszelkiej
władzy i powagi? „Fortuna kołem
się toczy”...

Ale jużci ciężko wykraczają
tak przeciw podstawowym pra-
wom Polski, jak przeciw chrze-
ścijańskiej moralności, także
zwierzchmicy, nadużywa-
jacy swej siły dla zastra-
szenia osób podległych i dla
zmuszania ich, aby. głosowały nie
podług sumienia, ale według ich
widzi mi się, łub według otrzy-
mywanych skądkolwiek bezpra-
wnych nakazów. -

Takie postępowanie kompro-
mituje Rząd polski. Rządu jest
rzeczą dbać w czasie odpowie-
dnim o racjonalną ordynację wy-
borczą, podzielić państwo na
okręgi i przestrzegać porządku
i swobody wyborów. Gdzie wy-
bory swobodne mają być szko-

wych w dziedzinie gospodarczej.

Twarda rzeczywistość nie pozwala

na zasłanianie sobie oczu, ani na

bierne wyczekiwanie. Trzeba no-

wej polityki gospodarczej i finan-

sowej. Trzeba wielu zmian w tem,

co jest dzisiaj. Zmiany te muszą

objąć następujące sprawy:

1) system podatkowy;

2) zakres działalności gospo-
darczej państwa (zagadnienie t.

zw. etatyzmu);
3) ciężary społeczne i polityka

społeczna;

4) prawne podstawy budżetu

i kontrola;

5) oszczędności

stwie publicznem.

w gospodar-

R. Rybarski.

-szcza administracyjne,

„ snowiec) donosi,

ESEE HS K]

dliwe, tam nie naležy do nich do-
puszczać. Jeśli są, muszą byč swo-
bodne. Ogłaszanie wybo-
rów i krępowanie wy-
borców, albo wprowa-
dzanie różnych sztu-
czek,tembardziej gwał-
tów (choćby tylko moralnych) dla
sfałszowania głosu społeczeństwa,
jest małoduszną komedją, niezgo-
dną z powagą państwa. Polityka,
oparta na fałszu, lub nadużywa-
niu siły, nie przynosi nigdy owo-
ców pożytecznych i trwałych.

Dla uniknięcia właśnie wszel-
kich fałszów i obłudy, dla zape-
wnienia swobody głosowania po-
dług sumienia, głosowanie
odbywa się tajnie. Wszyscy
prawidła tego przestrzegać po-
winni. Ale i przy pracy przy-
gotowawczej, w: czasie
przedwyborczym, urzędy, zwla-

powinny
postępować nader oględnie, aby
nie wykroczyć przeciw swym obo-
wiązkom. 2

Nie chciejcie, moi Synowie,
przez nieroztropne nadużywanie
swej powagi, narażać się na to,
aby was pomawiane, że będąć
stróżami prawa i po-
rządku, sami wykracza-
cie przeciw prawu iła-

miecie /porządek; nie
chciejcie ściągać na Rząd, które-
go wysłannikami i wobec ludu
przedstawicielami jesteście, zarzu-
tów obniżenia powagi naszej Oj-
czyzny i kochania więcej swych
stanowisk, niż dobra narodu ca-
łego.

Przez wielkie biedy przeszła
nasza Polska, już wtem dziesię-
cioleciu swego nowego istnienia;
wiele już błędów popełniliśmy,
które biedy te mnożą; wiele, bar-
dzo wiele jest przed nami pracy
koniecznej, a trudnej. Niechże
do niej nie zbraknie rąk i serc.
Przygotowujmy się i przystąpmy
poważnie do wyborów, przejęci
jedynie miłością kraju i narodu,
dążąc do utrwalenia w Polsce
Królestwa Chrystusowego. Nie
siebie szukajmy, ale dobra ogól-
nego; razem kroczmy, silni jed-
nością i łaską bożą, zapewnioną
tym, którzy jej szukają.

Niech błogosławieństwo Bože
zstąpi na was wszystkich, Djece-
zjan moich ukochanych, i na ca-
łą Polskę naszą — w Imię Ojca
i Syna i Ducha św. Amen.

Dan w Pińsku, d. !2 września
1930 r., w dniu Imienia N. Maryi P.

L. 3468. Zygmunt Bp.

Odpowiedź Litwy w sprawie Kłajpedy.
GDAŃSK. (Pat). Sekretarz ge-

neralny Ligi Narodów otrzymał
dziś odpowiedź rządu litewskiego
w sprawie żądania rządu niemiec-
kiego wniesienia w trybie nagłym
na porządek dzienny Rady Ligi
sprawy pogwałcenia praw auto-
noinicznych Kłajpedy.

Rząd litewski wyraża gotowość
złożenia Radzie wszelkich wyja-
śnień na ten temat, kwestjonuje

jednak prawo mieszkańców te-
rytorjum Kłajpedy do skarg od-
nośnie ewentualnych przekroczeń
konwencji kłajpedzkiej, oraz sprze-
ciwia się wniesieniu na porządek.
dzienny Rady powyższej sprawy.

Odpowiedź powyższa została
zakomunikowaną dzisiaj  człon-
kom Rady, którzy prawdopodo-
bnie zbiorą się na poufne posie-
dzenie dla powzięcia decyzji.

Terror pruski w Nadrenii.
Protest separatystów.

BERLIN. (Pat). Według do-
niesień z Metzu, związek separa-
tystów zbiegłych do Lotaryngii
po opróżnieniu Nadrenji, zwrócił
się do Ligi Narodów z następu-
jącą rezolucją: *

Wszyscy nadreńczycy, którzy
musieli opuścić swój kraj z po-
wodu teroru, zawiadamiają Ligę
Narodów, że są nadal stronnikami
idei republiki nadreńskiej. Pro-
testują oni kategorycznie prze-
ciwko gwałtom pruskiego rządu
w stosunku do członków i przy-

jaciół partji separatystów. Nie
mogą oni tolerować, aby pozo-
stałych w kraju ich przyjaciół
szykanowano i uciskano oraz pro-
szą Ligę Narodów, ażeby wpły-
nęła na rząd nierniecki, by za:
niechał w przyszłości wszelkich
*represyj przeciw  separatystom.
Separatyści zaznaczają. wreszcie,
że nie mogą dopuścić do tego,
ażeby nadreńczycy byli teroryzo-
wani przez obcokrajowy element
i uciskani w swoim kraju i ażeby
zabierano im ich majątki.

Nowy krach na giełdzie nowojorskiej.
BERLIN. (Pat). Donoszą z No-

wego Yorku, że w poniedziałek

tamtejsza giełda przeżyła „czarny

dzień" wskutek dzikich tranzakcyj

na giełdzie papierów wartościo-

wych. Straty wynoszą około

miljarda dolarów. We wszyst-
kich działach kursy zupełnie się

załamały. Tysiące papierów war-

tościowych zupełnie straciły swą

wartość.

Ż prasy.
'

Protest legjonisty.
„Robotnik” zamieszcza | list

otwarty, pochodzący z kół woj-

skowych i podpisany „Były Le-
gjonista”. Autor listu nawiązuje do
słów wywiadu, w którym p. prem.
Piłsudski oświadcza, że „mnie

ten pierwszy tydzień wyborczy
dał się we znaki” itd.

„Pragnę zwrócić uwagę na faki —
pisze „Były Legjonista", że na czele
akcji wyborczej, staje Generalny In-
spektor Sił Zbrojnych, czyli człowiek

upatrzony na stanowisko Naczelnego
Wodza na wypadek wojny, człowiek
który w razia zagrożenia granic Pań-
stwa, musiałby odwołać się do narodu

i wezwać go pod broń. Naczelny Wódz
w każdym narodzie winien mieć bez-
względnie szacunek i zaufanie wszyst-
kich obywateli, bo oni pod jego rozkazy
przynoszą życie.

Cóż tymczasem głosi u nas obóz
prorządowy B B.? Ze „walka wyborcza
rozegra się pod hasłem za lub przeciw
marszałkowi Piłsudskiemu”.

Obozycja zblokowana w „Centrole-
wie" podjęła tę walkę w ogłoszonym
manifeście do społeczeństwa z dn. 10
września. Nie ułega wątpliwości, że
i Narodowa Demokracja przyjmie ró-
wnież wyzwanie na tej płaszczyźnie.
I dzięki temu będziemy wkrótce wraz
z całą Europą świadkami tragicznego
dła nas widowiska rzucenia w wir walki
wyborczej — która nie przebiera w
środkach — autorytetu przyszłego ewen-
łualnego Naczelnego Wodza.

doPrzechodząc następnie

ostatnich zarządzeń, jak areszt

posłów z udziałem wojskowych,
kończy autor listu:

„Czy wiedzą autorowie ostatnich

zarządzeń, ilu dziś b. legjonistów zdjęlo
z piersi krżyż legjonowy?"

Kij ma dwa końce...
Władze bezpieczeństwa pod-

jęły w tych dniach wielką akcję
ku zlikwidowaniu  uzbrojonych
bojówek socjalistycznych. Może
istotnie czas byłby położyć kres
„prywatnym wojskom*  partyj-
nym. Ale, rzecz nałurałna —
trzeba  rozbroić wszystkie te
uzbrojone i zuchwełe bandy.
Tymczasem „Kur. Zachodni" (So-

że inne bojów-
ki działają nadal bezkarnie, przy-
czem często-gęsto zachodzą po-
cieszne nieporozumienia. Oto na
wiecu opozycji w Tczewie

„ naczelnika miejskiego wydziału bez-
pieczeństwa, p. Fabiana, który przybył
na wiec jako przedstawiciel władzy,
przez pomyłkę poturbowała bojówka
sanacyjna i aź 4 policjantów z karabi-
nami wyrzuciło go sali. Tak więc w nie-
dzielę rozegrały się na prowincji dwa
akty „komedji omyłek”, której bohate-
rami byli. przedstawiciel władzy, bojów-
ka „sanacyjna” i policja. We Lwowie
poturbowali bojówkarze urzędującego

na zebraniu Stronnictwa chłopskiego
komisarza Wyszatyckiego, a w Tczewie
policja wyrzuciła za drzwi poturbowa-
nego przez bebesowców naczelnika
wydziału bezpieczeństwa, Fabiana.

Każdy kij ma dwa końce!

"Nie nas brać na plewy. -
Ile razy stronnictwa narodowe

spokojnie, rzeczowo zwracały
uwagę na niebezpieczeństwo nie-
mieckie, tyle razy prasa sana*
cyjna zarzucała „krakanie". Dziś
sama sanacja urządza wielce
krzykliwe wiece, zaś sławetny
„Strzelec” zapowiada nawet „ty-
dzień antyniemiecki”. Dowcipnie
odpowiada na to feljetonista
„Słowa Pomorskiego”.

„Bankruci pomejowi, czując, że kraj
cały żywi ku nim nienawiść, a nie czułe
zapały, że z mandatami krucho w listo-
padzie będzię, palneli do narodu siar-
czyste orędzie, w którem wołają:

— „Huzia na Niemca! My z wa-
mi, razem (choć dotąd szłiśrny in-
nemi drogami)! (twórzmy na Po-
morzu jedną wspólną llstę, a bę-
dziem mieć sumienie-spokojne
i czyste”! —

(W krzykach tych nadzieja,
mówiąc całkiem szczerze, że to, co
Niemcy stracą, sanacja zabierze).

w nagły „patrjotyzm* bawi mnie
nielada... Bo jakże? Kio się przeciw
Niemcom opowiada? Ci, co „pierwszą
brygadę* wciąż na ustach meją. Czy
melodja ta nie jest obcą w polskim
kraju? Eilenberg był jej twórcą Przed
wojną, w Berlinie, w operetce pod na-
zwą „Kónig Midas* płynie. Czasu woj-
ny Wilhelma śpiewają żołdacy marsz
„Die blauen Husaren* po bitewnej
„pracy“...

Dzisiaj, u nas, te same pomylone
głowy, które chciałvby widzieć w niej
„hymn narodowy* wzywają: „By zmóc
Niemców, potrzeba nam zgodyłl...*

Na plewy da się nabrać tylko wró-
bel młody!”

Dwa obozy.

Organ kurji warszawskiej „Pol-
ska”, stwierdzając ze smutkiem
podział narodu naszego na dwa
wrogie obozy, zastanawia się nad
przyczynami tego rozdarcia i
stwierdza, że |

„Maj 1926 roku" i jego skutki" to
właściwie tylko formalna przyczyna
podziału. Istota rzeczy tkwi znacznie
głębiej, w samej psychice obozów.

W Polce obecnie toczy się wałka,
w łonie jednego i tego samego narodu,
dwóch pierwiastków psychicznych,
dwóch czynników organicznie sobie
wrogich. Jest to zmaganie, się Zachodu
ze Wschodem...

Czy mamy pytać który z tych obo-
zów odniesie w końcu zwycięstwo osta-
teczne? Jest to pytanie niepotrzebne,
gdyź dzieje wszystkich narodów po-
uczają nas, iż zawsze zwycięża Zachód,
a nigdy Wschód".

tkwi

 

Przywileje, które muszą
upaść... ž

„Przedšwit“ omawia echa wy-
roku lubelskiego na p. Irenę Ko-
smowską i — wyražając žal, že
dzialaczka ta znalazla się po dru-
giej stronie barykady — stwier-
dza zarazem, iž „okres samowoli
i ordynarnej swawoli się kończy".
Dodaje przytem wysoce znamien-
ną uwagę:

Imunitet dawnych działaczy niepo-
dległościowych też musi mieć swoje
granice.

Nie można pozwolić na to, aby na-
wet najbardziej zasłużeni w przeszłości
działacze społeczni i polityczni przeno-
sili na teren Polski niepodlegiej meto-
dy i środki, które stosowali w walce
z najazdem

ltu przeszłość nic nie pomoże.
Miejsca na pozę bohaterstwa tu niema.

Słusznie! Zadna zasługa niko-
go nie uprawnia do tego, aby się
wywyższał ponad prawo, aby
uważał się za uprawnionego do
Iženia i maltretowania przeciwni-
ków, aby napadał bezbronnych i
teroryzował ich itd.
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M. ERDENK!
DOO (Skrzypce).

"V'

Wzgiedy zdrowotne...
FAdministracja pism warszaw-

skich „ABC“ i „Wieczoru War-
szawskiego“ otrzymała ze sta-
rostwa warszawskiego pismo, iž...
na skutek skarg lokatorów ,domu
Nr. 22'przy ul. Nowy Swiat na...
zakłócenie spokoju publicznego
przebywających na podwórzu tej
posesji roznosicieli i kolporterów
gazet, oraz wjeżdżanie ipostój
samochodów, jak również ze
względu na fakt, iż zachowanie
się wymienionych kolporterówi
roznosicieli „zagraża bezpieczeń-
stwu i zdrowiu mieszkańców do-
mu'* — starostwo zarządziło nie-
zwłoczne zamknięcie dostępu dla
kolporterów i sprzedawców pism,
oraz niedopuszczenie wjazdu i
postoju samochodów na podwó-
rzu posesji Nr. 22 przy ul. Nowy
Swiat. 3

W związku z tym zakazem do-
tyczącym ekspedycji pism „ABC”
i „Wieczór Warszawski" (których
redakcje mieszczą się właśnie w
tym domu), „Wieczór Warszaw-
ski* przypomina, że lokal, zajmo-
wany obecnie przez wymienione
redakcje, zajmowany był poprzed-
nio kolejno przez „Kurjer Czer-
wony“, „Express Poranny“, „Glos
Prawdy“ i „Przedświt*, ale wów-
czas ekspedycja pism „nie zagra-
żała bezpieczeństwu i zdrowiu
mieszkańców domu", dopiero
ekspedycja pism opozycyjnych
stała się groźna dla ich zdrowia...

Z POGRANICZA.
Krwawa walka patrolu z
przemytnikami litewskimi.

Onegdajszej nocy na odcinku
granicznym  Marcinkańce patrol
KOP zauważył kilku osobników z
workami, przekraczających niele-
galnie granicę.

Przemytnicy na wezwanie pa-
trolu „stać, kto idzie?” odpowie-
dzieli gęstym ogniem karabino-
wym, żołnierze również użyli bro-
ni. Wywiązała się obustronna
strzelanina, w czasie której jeden
z żołnierzy KOP-u został zranio-
ny w rękę, zaś po stronie prze-
mytników jeden padł z przestrze-
loną głową.

Przemytnicy widząc, iż nie
wytrzymają silnego ognia kopis-
tów, pod gradem kul wycofali się
na teren litewski, zabierając cięż-
ko rannego towarzysza.

Zbiegli porzucili kilka worków
surowego jedwabiu, wartości kil-
ku tysięcy złotych. d

Podpalenie strażnicy so-fi
wieckiej.

„Dnia 21 bm. rano grupa wło-
ścian podpaliła sowiecką strażni-
cę Kalinówka, położoną na od-
€inku granicznym Ilja,

Strażnica spłonęła doszczętnie
wraz
šciowymi.

Bolszewicy urządzili na po-
graniczu formalną obławę, przy-
czem zrewidowano kilkanaście
domów włościan, zamieszkałych
tuż na pograniczu polskiem. 10
osób zatrzymano i wywieziono do
Mińska „na śledztwo”.'

Mdbić Wiadónóści.
Wizyta įlotnikow angiel-

skich.
PUCK. (Pat.). Angielska eskadra

napowietrzna przybyła tu na 4
dużych hydroplanach z załogą
składającą się z 9 oficerów i 10
podoficerów. Wczoraj podejrno-
wani byli goście przez dowódz-
two dywizjonu lotniczego mor-
skiego, dzisiaj torpedowiec ma-
rynarki wojennej zabierze gości
do. Gdyni, gdzie zwiedzą port
wojenny i handlowy, a następnie
podejmowani będą przez  do-
wódcę floty komandora Unruga.

  

z dwoma składami żywno-
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22 JJ) AA biLPA!
POKAŻ PRACY TRAKTORA ROLNICZEGO „FORDSOA”

W PIĄTEK 256 WRZEŚNIA b. r. od 10 rano do 5 po poł.
na polach fermy Uniwersyteckiej „KUPRJANISZKIi** pod Wilnem odbędą się
demonstracyjne pokazy eZ a roli

R
W czasle trwania pokazów będą kursowały między KUPRJANISZ-

Wiinem autobusy, które będą odchodziły z Wilna o godz. 9,30,KAMI i

SKIEGO, Wileńska 23.

„FORDSONA*.

Z
U
M
A

10,30, 11,30 przed południem oraz o 2, 3 i 4 po południu z
Gdańskiej i Wileńskiej. — Zbiórka w biurze inżyniera W. MALINOW-

Uprzejmie prosimy najszerszy ogół panów rolników oraz
zainteresowane motoryzacją pracy w

Autoryzowane Przedstawicielstwo

DOM P-H. W. MALINOWSKI, inż.
531 20 Wilno, Wileńska 23, tel. 310.

MMKUOMAWUKNANW KA ADA

LE

nowoczesnego traktora
SON".

rogu ulic

sfery
rolnictwie na te pokazy pracy

Ž
D

D
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KRONIKA,
Wiadomości kościelne.

— Przesunięcia personaine.
Na mocy zarządzenia J. E. Ks.
Arcybiskupa Metropolity Wileń-
skiego w składzie Duehowień-
stwa archidiecezji zaszły następu-
jące zmiany:

Ks. Władysław Brzozowski,
pref. szkół powszechnych w Wil-
nie, na prob. do Konwaliszek.

Ks. Mikołaj Wagner z archid.
mohylewskiej na wikarego do
Zdzięcioła.

Ks. dr. Leon Brėel-Plater na
wikarego do košciola Wszystkich
Swiętych w Wilnie.

Ks. dr. Henryk Hlebowicz,
wik. kośc. WW. Swiętych w Wil-
nie, na wik. do kośc. pobernar-
*dyńskiego w Wilnie.

Ks. Tadeusz Sieczka, wik.
kośc. Ostrobramskiego, na wik.
do Sokółki.

Ks. Władysław Paczkowski,
wik. z Sokółki, na wik. do Ostrej
Bramy.

Ks. Stefan Kiwiński, wik. z
Komaj, na wik. do Fary gro-
dzieńskiej. ś

Z miasta.
— Budowa Domu Dziecka

na Antokolu. We wtorek p. Wo-
jewoda Raczkiewicz w towarzy-
stwie prezesa wojewódzkiego
Związku Międzykomunalnego p.
Wędziagolskiego oglądał postępy
budowy Domu Dziecka na Anto-
kolu. P. Wojewoda stwierdził
znaczny postęp w budowie, któ-
ry daje gwarancję, że jeszcze
przed nastaniem zimy budowla
będzie doprowadzona pod dach.
— W sprawie banknotów

5-cio złotowych. Coraz częściej
otrzymują władże meldunki o wy-
kupywaniu przez oszustów u nie-
świadomych obywateli wileńskich
wycofanych z obiegu banknotów
5 złotowych po cenie znacznie
niższej. Władze skarbowe pole-
ciły uświadomić ogół, że Bank
Polski w Wilnie banknoty 5 zł. z
datą 1 maja 1925 r. wymienia do
30 czerwca 1931 r. a banknoty z
datą 25 października 1926 r. wy-
mieniane będą do 30 czerwca
1932 r. d

Sprawy miejskie.
— Starania o kredyty na

roboty miejskie. Wydział Opie-
ki Społecznej Magistratu m. Wil-
na czyni obecnie starania u
władz centralnych o uzyskanie
kredytów na dalsze prowadzenie
robót miejskich.

Ministerstwo. Pracy i Opieki
Spolecznej obiecało wyasygno-
wać 60.000 zł. na ten cel.

Obecnie z kredytów Opieki
ki Społecznej zatrudnianych jest
z górą 900 robotników i pracow-
ników umysłowych. (d)
— Listy wyborcze zostały

sporządzone. Pracujące od dłuż-
szego czasu biuro wyborcze przy
Magistracie m. Wilna zakończyło
definitywnie prace nad sporzą-
dzeniem list wyborców.

Po dokonaniu obliczeń usta-

terenie m. Wilna
106 897 wyborców

71.174 osób u-

lano, iż na
znajduję się
do Sejmu oraz
prawnionych do głosowania do
Senatu. ; (d)
— Sposób obliczenia ko-

mornego przez Magistrat. Ma-
gistrat m. Wilna. ustalił komorne
w nowozbudowanym domu ro-
botniczym „na Pióromoncie po
cenie 1 zł. 50 gr. od 1 mtr. z
podłogi. j (d)

Sprawy administracyjne.
— Wojewoda Raczkiewicz

wyjechał we wtorek w sprawach
służbowych na kilka dni do War-
szawy. .

Poczta i telegraf.
— Pogotowie wykorcze na

poczcie. Władze pocztowe otrzy-
mały polecenie urządzenia w Wil-
nie specjalnego pogotowia wy-
borczego, na czele którego stanie
specjalny urzędnik. Pogotowie
wyborcze ma na celu ułatwienie
pilnych połączeń telefonicznych
oraz pomoc w załatwianiu kores-
pondencji wyborczej.

Pogotowie wyborcze w Wilnie
uruchomione zostanie kolo 1
października. d

Ww agencji pocztowej
Niecieczz dniem 17.IX rb. zapro-
wadzono służbę telegraficzną i
telefoniczną.

Sprawy rzemieślnicze.
— Starania o kredyty na

warsztaty rzemieślnicze. Na-
der ciężkie położenie rzemiosła
w województwie wileńskiem skło-
nilo Izbę Rzemieślniczą do zwró-
cenia się do władz centralnych z
prośbą o wyasygnowanie kredy-
tów na prowadzenie warsztatów
rzemieślniczych. (d)

Handei i przemysł.
— Plenarne posiedzenie Iz-

by Przemysłowo-Handlowej w
Wilnie. W niedzielę w klubie
Przemysłowo-Handlowym odbyło
się VI plenarne posiedzenie Izby
Przemysłowo-Handlowej w Wilnie.
Obrady posiedzenia zapoczątko-
wało sprawozdanie z działalności
Izby, od 1 maja do 31 sierpnia
r. b., które zostało przyjęte, jak
również budżet Izby. Następnie
odbyło się zaprzysiężenie siedmiu
buchalterów z Wilna, rzeczoznaw-
ców rachunkowości. Zaprzysięże-
nie buchalterów z prowincji zosta-
ło odroczone na czas późniejszy.

Po zaprzysiężeniu buchalterów
pod obrady wpłynęła kwestja pro-
jektu o popieraniu budownictwa
mieszkaniowego. Projekt ten opra-
cowany przez komisję budow-
nictwa mieszkaniowego przy lzbie
Przem-Handl. w Wilnie, był przed-
miotem ożywionej dyskusji, wresz-
cie zebranie zatwierdziło go, jako
dogodniejszy dla właścicieli i lo-
katorów, niż analogiczne projekty,
opracowane przez inne  lzby
Przem.-Handlowe.

Na ostatku na zebraniu zo-
stała poruszona sprawa budowy

BZ

własnego gmachu Izby. Izba da-
wno już opracowała plan i kosz-
torys gmachu, oraz wybrała
miejsce, na którem ma on
stanąć, dotychczas jednak Mini-
sterstwo Handlu i
do którego |lzba zwróciła się z
tą sprawą, nie dawało odpowie-
dzi i dopiero w tych dniach wy-
dało zezwolenie. Gmach, którego
koszta budowy wyniosą 550 tys.
zł. stanie na rogu ul. Mickiewi-
cza i 3-go maja. Będzie on kosz-
tował łącznie z placem pod bu-
dowę 700 tys. zł.

Posiedzenie wyłoniło komitet
budowlany, który prawdopodob-
nie w końcu jesieni przystąpi do
budowy gmachu. (w)

Sprawy szkolne.
— Z Seminarjum Metropo-

litalnego. Rok akademicki w
Seminarjum Metropolitalnem roz-
poczyna się d. 26 września.
— Ogólny Zjazd Koła Księ-

ży Prefektów archid. wileń-
skiej. Ogólny Zjazd Kola Księ-
ży Prefektów archid. wileńskiej
odbędzie się w dn. 27 września
w lokalu Seminarjum Teologicz-
nego przy U. S. B. w Wilnie (ul.
Uniwersytecka). Początek Zjazdu
o godz. 9 rano. ©
— Kursy wieczorowe jedno-

roczne Meljoracyjne, Miernicze,
Drogowe i Żeńskie Kreślarsko-
Techniczne, oraz półroczne, No-
woczesnej Obróbki Metali i spa-
wania acetylenowego, z dniem
25.X. 1930 r. otwiera Towarzy-
stwo Kursów Technicznych w
Wilnie w gmachu Państwowej
Szkoły Technicznej przy ul. Ho-
lendernia 12. Wykłady rozpoczną
się 25.X. Na Kursy nowoczesnej
obróbki metali przyjmowani są
kandydaci posiadający praktykę
warsztatową i umiejętność czy-
tania i pisania, oraz rachowania
w zakresie 4-ch działań; na po-
zostałe Kursy kandydaci, muszą
mieć świadectwo ukończenia
Szkoły powszechnej, «a nadto
poddani będą egzaminowi spraw-
dzającemu z polskiego i mate-
matyki. Podania od kandydatów
przyjmowane będą do dnia 15X.
Szczegółowych informacyj udzie-
la kancelarja Kursów w godzi-
nach 11 — 19

4 Sprawy kolejowe.
— Osobiste. Dyrektor Kolei

Państwowych inż. Kazimierz Fal-
kowski w dniu 22 września, wy-
jechał na kilka dni w sprawach
służbowych do Warszawy.
— Zakończenie zjazdu pra-

wników kolejowych. *' Wczoraj
został zakończony wszechpolski
zjazd prawników kolejowych, o
którego obradach informowaliśmy
w numerze wczorajszym. O godz.
9.ej odbyło się ostatnie posie-
dzenie plenarne, na którem po
krótkiej dyskusji wymianie zdań
zostały jednogłośnie uchwalone
rezolucje. Streszczają one najży-
wotniejsze potrzeby z różnych
dziedzin życia prawników i kan-
dydatów na prawników kolejo-
wych.

Pierwsza z nich głosi, iż nale-
ży zwrócić się -do rninisterstwa z
wnioskiem, aby młodzi prawnicy,
pracując na kolejach, mogli je-
dnocześnie aplikować-w sądach.
Następna rezolucja domaga się
polepszenia bytu materjalnego
prawników kolejowych.

Dalej, inna wypowiada się za
stworzeniem przy uniwersytetach
katedr kolejowych. Wreszcie dwie
ostatnie rezolucje wysuwają żą-
danie założenia przy dyrekcjach
kolejowych kursów języków ob-
cych i obsadzania wszystkich sta-
nowisk prawniczych. na terenach
dyrekcyj kolejowych wyłącznie
przez prawników.

Po uchwaleniu rezolucyj, zo-
stala omėwiona kwestja następne-

LKBLM

Przemysłu,'

go, Vl-go zjazdu, przyczem zjazd
wyznaczono na czerwiec przy-
szłego roku w Krakowie. Na tem
zjazd się zakończył.

Po przerwie obiadowej ucze-
stnicy zjazdu wyruszyli autobu-
sami na wycieczkę do Trok.

Wieczorem 0 godz. 6-ej od-
była się w sali „Ogniska Kolejo-
wego“ herbatka pożegnalna i te-
goż wieczora część uczestników
rozjechała się. Dzisiaj opuszcza
Wilno reszta uczestników zjazdu.

(w)
Różne.

— Sprostowanie. W nume-
rze wczorajszym w sprawozdaniu
zCorso kwiatowego na Il Targach
Północnych omyłkowo podano,
że traktor rolniczy Fordson wysta-
wiony przez Dom P/H. Inż. Mali-
nowski dekorowany był przez za-
kład ogrodniczy Welera, w  rze-
czywistości zaś ta pomysłowai
piękna dekoracja wykonana zo-
stała ślicznemi kłosami zboża
Państwa Houwaldtów z maj. Mej-
szagoła i kwiatami zakładu ogrod-
niczemi p. Moczulaka, przez per-
sonel Domu P,H. Inż. Malinowski,
pod osobistem. kierownictwem
niestrudzonego długoletniego Dy-
rektora Firmy p. Jasiewicza. Pań-
stwo Houwaldtowie zaofiarowali
zboże w uznanie zasług kilkolet-
niej idealnej pracy u nich trak-
tora Fordsona, to też zupełnie
słusznie traktor ten odznaczony
został tak zaszczytną nagrodą —
złotym medalem.

Kronika policyjna.
— Kradzież w mieszkaniu prof.

Zdziechowskiego. W dniu 22 b. m.
Skoczat Michał, dozorca domu Nr. 42
przy ul. Antokolskiej zameldował, że
łegoż dnia pomiędzy godz. 16,30, a 20
za pomocą otwarcia drzwi
kluczem nieznani złodzieje dokonali
kradzieży garderoby i bielizny wartości
około 500 złotych z mieszkania profe-
sora Zdziechowskiego.

— Tajemiczy wypadek na torze
kolejowym. Na szlaku kolejowym
Orany — Marcińkańce służba kolejowa
znalazła ciężko poranionego mężczyznę,
leżącego tuż przy torze kolejowym,
którego pociągiem pośpiesznym prze-
wieziono do szpitala w Grodnie.

Tożsamości i przyczyn poranienia
narazie nie ustalono. s

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

Dzisiejsza premjera. W dniu dzisiej-
szym wchodzi na repertuar Teatru na
Pohulance nad wyraz interesująca gło-
śna sztuka Szeriff'a, w świetnym prze-
kładzie F. Sobieniewskiego „Kres wę-
drówki*, odźwierciadlająca całą grozę
wojenną, oraz przeżycia duchowe ofice-
rów angielskich podczas wojny šwia-
towej.

Początek o godz. 8 wiecz.
Bilety  kredytowane i zniżkowe

ważne.
w „Lutni*.Teatr Miejski

„Pan Jowiaiski“. Jutro odbędzie się
premiera nieśmiertelnej komedji A. Fre-
dry „Pan Jowialski*, w nowej oryginal-
nej inscenizacji dyr. Zelwerowicza,
wzbogaconej muzyką i pantominą.

Nowe stylizowane dekoracje po-
mysłu J. Hawryłkiewicza. Oryginalna
muzyka kompozycji E. Dziewulskiego.
Początek o godz. 8 w.

Bilety kredytowane i
ważne.

— Przedstawienie popularne w
Teatrach Miejskich. Niedzielne przed-
stawienie popoludniowe po cenach zni-
żonych wypełni: w Teatrze na rohu-
lance komedja J. Blizińskiego „Roz-

zniżkowe

bitki“, w Teatrze „Lutnia* komedja J.
„Rączkowskiego „Nad polskiem mo-
rzem“.

Bilety juž są do nabycia w kasie
zamawiań.

POLSKIE RADJO WILNO.
Fala 385 mtr.

Program:

Środa, dnia 24 września 1930 r.
11.58. Czas.
12,05. Gramofon.
12,30. Audycja dla dzieci.
13,00. Komunikat meteorologiczny.
17,35. Radjokronika i koncert (Utwo-

ry Straussa).
19,00. Ciotka Abinowa mówi.
19,25. „Moje wakacje" — H. Hohen-

dlingerówny.
20,15. Feljeton humorystyczny w

wyk. W. Malinowskiego achkdra,
20,45. Transm. 7 Warsz. Kwadrans

literacki, koncert i muzyka tan.

dobranym
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Skuteczny šro- |

dek przeciwko ;

łysinie polecany

przez lekarzy

Cena tlakonu 9,- zł

JIEMPNIEWICI
POZNAŃ     
 

Ciągnienie loterji pań-
stwowej.

W dwunastym dniu ciągnienia
5-ej kłasy 2l-ej polskiej loterji
państwowej, główniejsze wygrane
padły na numery następujące:

350.000 zł. wygrał nr. 177375.
25.000 zł. — nr. 131204.
Po 10.000 zł. — n-ry: 140192

174470.
Po 5.000 zł. — n-ry: 56307

155661 33204.
Po 3.000 zł. — n-ry: 199211

204108 14616 129794.
Po 2.000 zł. — n-ry: 107297

144422 10711 50570 68521 69919.
Po 1.000 zł. — n-ry: 3644

14528 22401 44577 74950 81497
99837 109889 124048 146432
167900 186562 192372 9830 17374
24677 36394 45136 49294 67002
85667 121107 144686 146774
152844 162168 176023.

Po 600 zł. — n-ry: 12726
18128 20460 33210 44174 45910
57967 108335 109037 111407
119043 124407 124742 128 454
131703 140766 161153 165386
167385 185830 4894 9782 19458
19873 25211 38169 56441 70939
76068 99084 99670 106105 108878
116921 “132858 133366 136752
173939 184334 185260 196418
198143.

WARSZAWA. (Pat). W 13-tym
dniu ciągnienia 5tej klasy 2l-ej
Polskiej Państwowej Loterji Kla-
sowej główniejsze wygrane padły
na numery następujące:

75.000 zł. —30163, 20.000 zł. —
115755, po 10.000 zł. — 28956
92667.

Nie tędy droga.
W numerze 249 „Gazety Pol-

skiej“ ukazał się na naczelnem
miejscu artykuł pod tytułem
„Urzędnicy to czynnik twórczy".
Zadaniem tego wypracowania jest
zwerbowanie rzeszy urzędniczej
do sanacyjnych urn wyborczych.
Pisze więc autor wspomnianego

artykułu, że urzędnik polski,
zwłaszcza.ten pomajowy, to nie
dawny biurokrata-automat, ani
kondotjer co służy temu kto mu
lepiej płaci, ale urzędnik-obywa-

„tel, nie ślepy wykonawca jedynie,
lecz przeciwnie, 'człowiek zdający
sobie jasno sprawę z tego, że
jest współwinnym wszystkiego,
co dzieje się w Ojczyźnie.

Mam wrażenie, że będę bliski
prawdy, jeżeli powiem, że za wy-
jątkiem panów dyrektorów, urzęd-
nik nasz, po przeczftaniu wspomn.
artykułu, powie sobie w duszy
(broń Boże głośno w swoim urzę-
dzie, tam ściany mają uszy): nie
tędy droga, Szanowni Panowiel
Czyż nasza zwierzchność sanacyj-

na, która dziś, przed wyborami,
tak piękne pisze artykuły o urzęd*
niku - obywatelu, nie uczyniła
wszystkiego, ażeby z tego urzęd-
nika zrobić narzędzie swoich, nie
zawsze ku chwale Ojczyzny zmie-
rzających pomysłów; czy nie sta-
rała się gorliwie o to, aby urzęd-
nika-obywatela zeżrzeć z oblicza
ziemi polskiej, bo taki urzędnik-
obywatel, czując w sobie dolę i
niedolę Państwa, często musiał
być w opozycji; wreszcie, czyż
nie wypędzono ducha demokra-
tycznego z naszych urzędów, za-
stępując go wschodnim despo-
tyzmem? I tak naprzykład, kiedy
w instytucjach zakrojonych na
miarę zachodnio-curopejską, prak-
tykowany jest zwyczaj, že na wa-
kujące wyžsze stanowisko, nazna-
cza zarząd tego z pośród pracow-
ników danej instytucji, który, dłu-
goletnią i wypróbowaną pracą na
ten awans sobie zasłużył, bo
takie szlachetne współzawodnictwo
jedynie jestw stanie zapewnić po-
wodzenie i rozwój — to w na-
szych rządowych instytucjach od-
wrotnie: Centrala przysyła „swe-
go” dyrektora, bardzo często czło-
wieka nieodpowiadającego swemu
stanowisku, którego jedyną zale-
tą jest to, że umie rządy swe
niewolniczo stosować do wska-
zówek z góry. A taki pan dyrek-
tor znów, nie mając danych do
wyrobienia sobie autorytetu śród
swoich podwładnych, dobiera so-
bie „swego” pomocnika, który,
często jeszcze wschodem trąci i
w rządach trzyma się metody
„byt' po siemu“.

Fakty takie, a jest ich niema-
lo i są prawdziwe, przekonač mo-
gą, jak srodze autor z san. „Gazety
Polskiej* się myli, gdy przypusz-
cza że urzędnik nasz i tym ra-
zem do urny wyborczej pójdzie
z jedynką. Ten urzędnik—obywa-
tel właśnie, który w panujących
obecnie antidemokratycznych wa-
runkach ocalał, idąc do urny wy-
borczej dobrze będzie miał w
pamięci swoją poniewierkę i do-
brze się zastanowi, jakiej liście
głos swój oddać! VS

Sport.
Podziękowanie.

We wczorajszym numerze, przez
naszą nieuwagę, zostało opuszczo-
ne podziękowanie Zakładowi Fo-
tograficznemu „Fortuna“ p. D.
Lėkszy, Zamkowa 12, za wykona-
nie doskonałych zdjęć fotografi-
cznych w rekordowym czasie,
przedstawiających fragmenty biegu
kolarskiego o puhar przechodni
redakcji naszego pisma. To też
w tym miejscu p. D. Łókszy skła-
damy wyrazy podziękowania.

 

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

Jakkolwiek wielka wygrana pod Grunwaldem,
bezpośrednio dość nikłe przyniosła Polsce owoce—
podniosła ona ogromnie wpływ jej i znaczenie
w całym świecie. Wrogowie jej — w pierwszym
rzędzie Krzyżacy oraz sojusznik ich,
gmunt, otwarcie już przeciwko Polsce nie występu-
ją, lecz pojednawszy się pozornie z Jagiełłą i Wi-
toldem, nieznacznie zdradziecko poczynają sączyć
jad niezgody, który poróżnić miał obu. władców
złączonej Folski i Litwy.

Nienasycona ambicja Witolda stanowiła nieste-
ty grunt podatny dla tego rodzaju machinacyj. Na
dworze Krakowskieo tymczasem zaszły doniosłe
zmiany. Jagiełło po raz czwarty, ożeniony, docze-
kał się z Sonki Olgimuntowiczówny  Holszanskiej
potomka męskiego — tem samem upadały wszel-
kie widoki Witolda uzyskania kiedykolwiek korony
polskiej. Kiedy zaś wytoczona Zofji sprawa o cu-
dzołóstwo, w której Witold wcale nie rycerską ode-
grał rolę, skończyła się całkowitą rehabilitacją kró-
lowej, książę znowu oddaje się, całą potęgą swej
duszy, ulubionej myśli swojej młodości: stworze-
nia dla siebie wielkiego, niezależnego państwa
wschodu.

' W tym celu trzeba mu bylo zabezpieczyč ty-
ły, usposobić jaknajprzychylniej Krzyzaków. Stara
się więc dobrowolnemi ustępstwami złagodzić wa-
runki poprzednich traktatów (melneńskiego) nalega
na króla, aby odstąpił Zakonowi ważny ze wzglę-
dów strategicznych młyn ufortyfikowany Lubicz
nad Drwęcą. ;

Gdy zaś rada polska z oburzeniem odrzuciła
podobną, niczem nieuzasadnioną propozycję zagro-
ził Witold, iż w razie przeciwnym odda Krzyżakom
Połągę, gdyż związał się z Mistrzem słowem.

cesarž Zy-|

Wobec takiej presji ustąpili panowie polscy —
Lubicz przeszedł w ręce Zakonu.

Drobny ten incydent świadczy, .jak obojętną
dla Witolda byłą sprawa właściwej Litwy, skoro
dla mglistych, wschodnich mrzonek nie wahał się
on zaofiarować najcenniejszej perły — Kłajpedy,
która Litwie otwierała przystęp do morza.

* Wytłomaczyć to można jedynie rosnącą w du-
szy Witolda niechęcią do Zachodu i jego kultury.

Sączące się z Polski na Litwę nowe pojęcia
w wolności drażniły orjentalny umysł .księcia, żą-
dny nieograniczonej władzy. Poczuł on przedsmak
tej władzy gdy zięć jego Wasyl moskiewski, umie-
rając polecił jego opiece syna swego, żonę i dzieci.
Faktycznie więc w imieniu dziesięcioletniego wnu-
ka swego począł rządzić Moskwą Witold. >

Podniosło to ogromnie wpływ jego na wscho-
dzie, uzyskuje on zwierzchnictwo nad.Riazaniem,
Prońsk popada w jego zależność. Niedość na
tem, dla nikłego powodu rozpoczyna on wojnę
z Pskowem, jakkolwiek odradzał. jej Zbigniew
Oleśnicki.

Rozsmakowawszy się podejmuje wyprawę prze-
ciwko Wielkiemu Nowogrodowi. Zaznaczyć trzeba,
że w tej jak i poprzedniej wyprawie wybitny udział
bierze rycerstwo polskie, tak np. kampanji nowo-
grodzkiej naczelnym wodzem całego wojska pol-
skiego zarówno jak litewskiego był kasztelan Mię-
dzyrzecki Wincenty z Szamatuł. Wogóle błędem
byłoby przypisywać Witoldowi jakiekolwiek  idee,,
sympatje czy antypatje plemienne.

Polska stała niekiedy na przeszkodzie jego sa-
mowładnych popgdów — wtedy ją zwalczał; wzglę-
dem Polaków najmniejszej niechęci nie żywił, prze-
<iwnie przenosił ich nad swoich rodaków, Litwinów,
chętnie otaczał się nimi w radzie (sekretarzem jego
był Mikołaj Cebulka) i na wojnie, powierzał im
najwyższe w W. Księstwie stanowiska, obronę naj-
ważniejszych zamków, dowództwo nad całą swą
siłą zbrojną.

„ Rozumiał też książe, że wszystkie swe powo-
dzenia zawdzięczał w przeważnej mierze pomocy

polskiej, która dopiero hart nadawała mieczowi je- '
go i była mu tarczą od strony zachodu. Rozumiiał
tó Witold i gdyby wolą losu zamiast Jagiełły, lub
po nim, powołany został tron polski, stałby się nie-
wątpliwie najszczerszym Polakiem i unji gorącym
zwolennikiem — o ile nie uważałby za właściwsze
ostateczne wcielenie Litwy do korony.

Jeżeli zaś obecnie dążył w kierunku wręcz
przeciwnym jaknajwiększego uniezależnienia się od
Polski, czynił to wyłącznie w celu rozszerzenia oso-
bistej swej władzy, dogodzenia chorobliwej ambicji,
której dolegał cień bodaj zależności od Jagiełły —
której roiła się acz w niepewnych, mglistych jesz-
cze kształtach — korona królewska. Obojętnem
mu było czy będzie to korona polska czy ruska
i jakiemi zdobyta drogami.

Zręczny polityk, jak na stosunki litewskie, był
AWitold dzieckiem w jporównaniu z takimi dyplo-
matami jak Zygmunt i jego prawa ręka W. Mistrz
krzyżacki. Znana im była każda słabostka księcia,
to też grają umiejętnie na jego ambicji, łudząc
zwodniczym blaskiem korony, zaprowadzą go w koń-
cu dokąd sami zapragną, uczynią zeń pusłuszne
narzędzie swoich zamysłów.

Sprawa była oddawna napięta, przygotowana'
decydujący jej moment rozegrać się

na pamiętnym + zjeździe 1429 r.
nadzwy-

jak najlepiej,
miał w Łucku;
Wypadek to był w świecie ówczesnym
czajny.

Od czasu Ottona Ill żadnego z cesarzy rzym-
sko-niemieckich stopa nie stanęła na ziemi sło-
wiańskiej w celach pokojowych.

Głównym przedmiotem zjazdu była sprawa
czeska, sprawa europejskiej doniosłości. Ruch hu-
sycki nabrał potężnego rozmachu. Taboryci roz-
bili w kilku krwawych walkach nietylko wojska ce-
sarskie ale zagrozili państwom sąsiednim, w tej
liczbie i Polsce, na którą dokonali zuchwałego na-
padu, opierając się aż o Częstochowę. Wygóle
wyrośli na pierwszorzędne niebezpieczeństwo dla
całego świata katolickiego.

W tak krytycznej chwili Papież Marcin V
zwraca się do Jagiełły, jako najwierniejszego syna
kościoła w jego ręce składając misję uśmierzenia
Czech. Do tego żadną miarą nie chciał dopuścić
Zygmunt, który już wolał niebezpieczeństwo husyc-
kie niż pomoc polską, nadewszystko zaś nie znosił
ingerencji Stolicy Apostolskiej. Była to więc
w gruncie nowa tylko faza w odwiecznej walce
imperjalizmu przeciwko prymasowi papieskiemu,
w której, jak zawsze, król polski znalazł się po
stronie Kościoła.

Chodziło więc Zygmuntowi o to, by uniemożliwić
Jagielle włożone nań przez Papieża zadanie, co się
dawało uskutecznić jedynie przez rozdwajanie Ja:
giełły z Witoldem. Mając za plecami wrogą, lub
niepewną Litwę, nie mogła. Polska żadną miarą
podnieść tak doniosłej misji jaką było uśmierzenie
potężnego ruchu husyckiego.

Oto jakie cele miał zjazd łucki. Już sam
obiór miejsca na zjazd, na terytorjum podległęm
Witoldowi, służyć miał ku pozyskaniu ambitnego
księcia, który mile tem pogłaskany istotnie wystą-
pił jak udzielny monarcha wielkiego państwa.

Na utrzymanie przybyłych monarchów i ksią:
żąt z ich otoczeniem, pocztami, służbą, szafował
Witold codziennie 100 żubrów na pański stół, 700
wołów, 1400 baranów, 700 beczek trunku. |

Zygmunt gładki i wymowny, znający języki
słowiańskie, począł od jednania sobie zwolenników.
Ozwawszy się pogardliwie o duchowieństwie kato-
lickiem temsamom pozyskał schizmatyckich Rusi-
nów. Witolda, którego traktował jak równego so-
bie, od początku miał po swojej stronie, to też
skoro legat papieski wniósł projekt pacyfikacji
Czech przez któla Jagiełłę — oświadczyli się za
projektem tylko panowie polscy. Sprawa więc zo-
stała przesądzona w sensie dla katolicyzmu niepo-
myśnym. ORA

1. 0.
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Z KRAJU.
200-lecie koronacji Obrazu Matki Boskiej

w zyrowicach.
W dniu 21 września w nie-

dzielę do Żyrowic w pow. Sło-
nimskim przybyły tłumy wier-
nych. Według prowizorycznych
obliczeń około 4.000 wiernych
zaległo obszerny ' dziedziniec
klasztorny i kościół. Zyrowice w
w dniu tym obchodziły 200-lecie
koronacji obrazu Matki Boskiej,
O godz. 9-tej rano odprawiona:

została msza św. według obrząd-
ku wschodniego. O godz. 11-tej
rano w kościele św. Krzyża od-
było się uroczyste uabożeństwo
celebrowane przez ks. Biskupa
Bandurskiego, który również wy-
głosił podniosłe kazanie. Po na-
bożeństwie odbyła się uroczysta
akademia.

 

Aresztowania wśród człon=
ków Tow. Szkoły Białoru-

skiej.

Władze bezpieczeństwa pu-
blicznego aresztowały w pow.

Wilejskim 4 członków T-wa Szko-

ły Białoruskiej oskarżonych za

antypaństwową działalność wśród

mieszkańców pow. wilejskiego,

dziśnieńskiego i mołodeczańskie-

go. (d)
Ucieczka włościan z Rosji

jsowieckiej trwa dalej.
Z powiatu Wilejskiego dono-

szą, iż od początku września daje
się zauważyć wzmożona ucieczka
włościan z Rosji do Polski, ucie-
kających przęąd kolektywizacją.
Ucieczka ta odbywa się stale pod
osłoną dłuższych obecnie nocy.
Ostatnio przekracza granicę z
Rosji do Polski kilkanaście osób
tygodniowo i wszyscy prawie
przyprowadzają jednocześnie z
sobą inwentarz żywy. Ulchodźcy
ci są umieszczani w zorganizo-
wanych przez władze polskie obo-
zach. Na terenie gminy Ilskiej
przekroczyła granicę z Rosji do
Polski rodzina Hejno, składająca
się z 7 osób dorosłych, oraz dru-

ga rodzina Naolemskich. Obie te
rodziny przyprowadziły ze sobą
inwentarz żywy. Na terenie gmi-
ny dołhinowskiej przeszła granicę
rodzina Załuskich, złożona z mat-
ki i sześciorga dzieci. N odcinku
Iwieniec chroniąc się przed re-
presjami władzy sowieckiej przy-
były do Polski rodziny: Romano-
wiczów, która posiadała w pow.
mińskim 20 ha ziemi, składająca
się z 3 osób, oraz rodzina Biel-
skich również z mińszczyzny. d

19 tajnych gorzelni.
W ostatnich 2-ch dekadach na

terenie województwa wileńskiego
ujawniono 19 tajnych gorzelni
samogonki. Podczas rewizji zna-
leziono 365 litrów spirytusu oraz
6 beczek rozczynu. d

OSSOWO, pow. Lidzki.
Od kilku lat, corocznie, w cza-

sie feryj letnich, na terenie pow.
Ossowa pojawiają się nieznane
indywidua litewskie, które obcho-
dząc wioski tutejszej parafji, zaj-
mują się namawianiem nieświa-
domych wieśniaków, aby odda-
wali swe dzieci do gimnazjum
litewskiego w Wilnie.

O ile w poprzednich latach
agentów tych można było poli-
czyć na paleach, to w czasie osta-

DOZYVEŻZN NOR

tnich wakacyj każda niemal wio-
ska miała swego agenta.

Agenci ci, ciesząc się aproba-
tą miejscowego proboszcza, ks.
J. Szymkunasa, w czasie osta-
tnich' feryj dokładali wszelkich
starań, aby jaknajwiększą zdobycz,
w postaci dzieci polskich, wywieźć
do Wilna. W pracy swej nie prze-
bierali w środkach, używając nie-
tylko demagogji, lecz nawet po-
suwali się tak daleko, że brali
udział w wieczorynkach i przy
kieliszku z gospodarzami dobijali
targu.

Niestety, dla nich, większość wie
śniaków wódkę wypiła, lecz dzieci
swych agentom litewskim nle za-
przedała, motywując to tem, że
już kilku chłopców uczyło się w
gimnazjum litewskiem w Wilnie,
lecz nic dobrego się nie nauczyli
i obecnie częściej zaglądają do
kieliszka, aniżeli do książki.

Dwóch zaledwie gospodarzy,
a mianowicie J. Dojlidko z Ło-
paciszek Horodenskich i Hajdul
J. z Podziów, uległo agitacji li-
tewskiej i ci tylko wysłali swe
dzieci do Wilna.

Trzeba zaznaczyć, że między
tymi, którzy namawiali do gimna-
zjum litewskiego, był także ks.
dr. Rajstutis z Wilna. Ten ostatni,
aczkolwiek nie z kieliszkiem w
ręku, ale z tytułu swej godności
kapłańskiej, usiłował namówić pod
kościołem w Ossowie jednego z
gospodarzy, ażeby swego syna
oddał do szkoły litewskiej w Wil-
nie. Miejscowy.

Walka o fotel prezydenta
m. Grodna.

Na podstawie reskryptu woje-
wody białostockiego na d. 18 bm.
zwołane zostało organizacyjne po-
siedzenie Rady Miejskiej m. Grod-
na w celu dokonania wyboru pre-
zydenta miasta. Jak nam wia-
domo, wśród radnych istnieje
projekt zaskarżenia do minister-
stwa reskryptu wojewody o nie-

221417 A 41141 41AN-===
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R. SONNERECLO, mowa
ajwiększa w Polste Fabryka Pidnin.
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Wystawia pierwszorzędne pianina na II Targach

Północnych w Wilnie w pawilonie Teatru.

DEANANANO AAA
 

Przed kupnem
kołder, kap, serwet i firanek

proszę obejrzeć

WYSTAWĘ FIRMY G. ARNDT WIELKA

Na wyżej wymienione artykuły od 24 do 30-IX udzielam od 10
rabatu.

do 20,

L
=
=  — Cóż to znaczy, że

pani Wanda juź pół go-
dziny rozmawia z twoją
żoną na schodach?
— Prosiliśmy ją, żeby

weszła do pokoju, ale
powiedziała, że niema
ani minuty czasu. (R. C;)

=——>-===—3i

LEONAS
įKUPNO-

SPRZEDAŽ

KONCERT
codziennie
od 12—2
1 4—6

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

K Dąbrowska
WILNO

ul. Niemiecka 3, m. 6
celem  zademonstro-
wania najlepszych for-
tepianów i pianin kra-

 

WZTOECECH SANST

  

 

KANNAMANNNENNATE| jowych i. zagranicz.
nych. Gy, Woła:

PO]|w RE

i pokoje Ranuszewiczowa.

i 523-91
bi

Pokój r"ygodani WĘGORZE
6.| do wynajęcia. Najchę-  wyborowe otrzymała

tniej urzędnikowi lub firma
urzędniczce. Plac Napo- Zwiedryński

 

były majster firmy

czy.

przystępnej.

W. JUREWICZ

„PAWEŁ BURE "

poleca najlepsze zegarki, sztuć-
ce, obrączki ślubne i inne rze-

Gwarantowana naprawa
zegarków i biżuterjt po cenie

Szacunek kamieni — bezpłatny.
" Wilno, Ad. Mickiewicza4.342—40

 

UERZWS TKSECZNOAUO |. 16.
— Ciekaw jestem, w

 

 

FABRYKI

w KRAKOWIE. Żądajcie wszędzie !

Wileńskie Towarzystwo  Randlowo-Zastawowe

LOMBARD.
Zawiadamia, że w dn. 8, 9 i 10 paž-

dziernika w lokalu lombardu przy ul. Bi-

12, o godz. 5-tej po poł. odbędzie

się licytacja zastawów od Nr. 24238 do
skupiej

Nr. 75431, opłaconych do czerwca
-—

  AKUSZERKI

AKUSZERKA: jdzielam korepetycji w
MarjaLaknerowa U zakresie 3 pierwszych

Przyjmuje od godz klas. Sawicz 16—10.
Kasztanowa 7m._ 5.

z» IWZP69

 

MIEJSKI  KINENATOGRAF |
ka,ul. Ostrobram-Sala Miejs aez strobram

 

TD A kia

Dziśl Monumentalny dramat w-g nieśmier-
telnego arcydzieła VICTORA HUGO

KINO-
TEATR + U X"
ul. Mickiewicza Nr. 11.

AGA, MATKI! Dawajcie Dzieciom
CZEKOLADĘ „ZDROWIA

PIASECKI
jest bardzo pożywna | niedroga.

zzz wie dążysz?

Od dnia 24 do 27 września 1930 roku
włącznie

ianina

343—2  
wodny-turbinowy, py-| najęcia.
tel, krupernię, razów-
kę, krejszegę, ziemi
ornej 20 ha, z zabu-
dowaniami  sprzeda-
my za 5.000 dolarów
Dom H-K. „Zachęta'*
Mickiewicza 1, tel.

9—05. 298—00

1930 r. J ją
—00 A

— Do czego ty właści- haka,

—Cheę znależć środki.
— Jakie środki?
— Środki, żeby do-

brnąć do końca.
— Do jakiego końca?
— Do końca miesiąca

i wypłaty pensji.

będzie wyświetlany film:

Ww śródmieściu do wy-

dy oddzielnie. Ofiarna 2

 

RRTETO

pierwszorzędnych firm
!Sprawy k do wyn-jęcia. Trocka 1,

majątkowe | m. I Jakób Wajnbren.
Tamże duży jasny pokój

i MŁYN zdatny ra biuro do wy-

Unieważnia się
zgubione świadectwo

dojrzałości Janusza Buł-

wydane z gimn.

Mickiewicza w Wilnie 12

maja r. 1928 Nr. 460/198.
601

 

Zs”. dowód
kolej

imię Alfonsa Szyłłak-Szy-
dłowskiego zam. w N.-

390]pzpZEZZ SEZ) Wilejce un. się.

«Martwy węzeł»

530—0 0| Ieona 8, m. 10. 525—50 Wilenska 28, tel. 12—24.
Kilo 14 zł. 3892-0

i Ž najęcia 2-3 do5 i
| EP aki | pokoi luksusowe miesz-O Pó YA so

a kania ze wszystkiemi wy- OSA:
godami. Dowiedzieć się rodowodem wierzchowiec

LEKARZ-DENTYSTA u p. Ad. Frąckiewicza ul. reproduktor — do sprze”
Marja Rauba - Bła- Wiłkomierska 1 m. 11 w aso SER ABS

żejewiczowa x godz. rannych.  840—3 (© q4_16-tej. _ 901—2
powrėcila.—Przyjęcia 3-4
pop.. za wyjątkiem świąt. 2 POKOJE do odnaję- EEK DAINOS 23TTK

Objazdowa 8. m, 2. —906 cla. Mogą być każ — Oj, panie, pański
sklep musiała woda za-
lać w czasie powodzi, —
mówi gość do winiarza.

897—1

jaki sposób Niemcy wy- pocie przyzwoicie u: — Skąd znowul Nie
—| tłumaczą się z czynio- meblowane do od: było u nas żadnej po-

nych im zarzutów cią- najęcia Śniadeckich 3 m wodzi. Dlaczego pan tak
głego zbrojenia się? — 18. 902 myśli?
2 Bądź ka 22 m m m mr  — A, no, ze względu

ch argumenty 'ędą... ńskie wino...
rozbrajające. RÓŻNE Dm a

i fortepiany

i  DRU-
KARNIA

I INTROLIGA-
TORNIA

„DZIEŃKIKA
WILEŃSKIEGO"

899—1

WILNO, UI.Mo-
stowa Ni 1

Telefon 12 - 44.

PRZYJMUJE

WSZELKIE

ROBOTY

w zakres dru-
karstwa

1 Introligator-
'stwa wcho-

dzące.

 

tożsam.
. za Nr. 5356 na

 

903

JESTEM DZIEWCZYNĄ”.

 

Dzwomik 2 Hotre Dome
ś.p. LON CHANEY. Początek o g. l-ej. Ceny miejsc od 40 gr.

Wydawca: ALEKSANDERZWIERZYŃSKI.

+

W roli gł: Elina Sol, Jola Jolanta, K. Juno-
sza-Stępowski i Werl Prati (J. Plater-Zyberk). Dziesięć aktów niezwykłych odd człowieka bez rąk p/a Ato h
jusza J. Hr. Plater-Zyberka. Kasa czynna od q. 3 m. 30. Początek seansów od g. 4. — Następny program: „JA

(CHIŃCZYK) Sensacyjny dramat w 10 akt. |

2 SERJE 12 akt. RAZEM.
maski, ulubieniec starych i młodych, nagle zmarły Wilno,

zatwierdzeniu p. Stępniewskiego
na stanowisko prezydenta. Przed
posiedzeniem Rady odbywały się
konferencje frakcyjne nad wytwo-
rzeną sytuacją. Wysunięto szereg
nowych kandydatur. Frakcja B.B,
stawiła kandydatury p. Łaszkie-
wicza i p. Kozona, niektórzy rad-
ni z Koła Chrz. wysuwali kandy-
datury kompromisowe p. M. Bław-
dziewicza i p. M. O'Brien de
Lacy'ego, socjaliści forsowali kan-
dydaturę p. Podwińskiego. Każda
jędnak z tych kandydatur znaj-
dywała sprzeciwy w łonie frakcji
żydowskiej, bez której zgody wy-
bór prezydenta jest niemożliwy.
Najwięcej atoli widoków na po-
wodzenie miała kandydatura p.
M. O'Brien de Lacy'ego.

Przed rozpoczęciem posiedze-
nia rozeszła się w kuluarach w
tajemnicy przed radnymi wieść,
że frakcja socjalistyczna ma wy-
stąpić z jakimś nagłym wnioskiem,
prawdopodobnie chodziło jej o
demonstracyjny wniosek, doma-
gający się zwolnienia aresztowa-
nych przez rząd posłów.

Istotnie, gdy się rozpoczęło
posiedzenie, socjalisci zażądali
głosu dla złożenia oświadczenia.
Obecna na sali publiczność wy-
stąpienie to powitała oklaskami.
Przewodniczący p. Suchowlański
głosu socjalistom nie udzielił i
zarządził przerwę, w czasie której
usunięto publiczność z sali. Po
przerwie socjaliści znowu zażądali
głosu, a gdy im nato nie pozwo-
lono, opuścili salę, dekompletując
posiedzenie. W ten sposób wy-
bór prezydenta miasta został
przez socjalistów uniemożliwiony.
Krok ten frakcji socjalistycznej
należy uznać za błędny i szkod-

liwy.
Sytuacja w tej chwili przed-

stawia się następująco: Urząd wo-
jewódzki w myśl art. 43 stawy
Miejskiej winien zwołać jeszcze
jedno posiedzenie organizacyjne
w ściśle określonym terminie dla

Po najdłuższe

wyboru prezydenta.
Lecz czy nie spotkają nas nie-

spodzianki — trudno przewidzieć!

Łobuzerskie uszkodzenie
linji telefonicznej.

W nocy z dnia 20 na 21 bm
na odcinku granicznym Sucho“
dowszczyzna — Michałowo uszko”
dzono linję telefoniczną na prze”
strzeni 20 mtr. Przeprowadzone
niezwłocznie dochodzenie wyka-
zało, iż uszkodzenia linji dopuścili
się dwaj chłopcy 17 letni Adam
Gawryluk i 18 letni Michał Szew-
korski. Obu zatrzymano do dal-
szego wyjaśnienia. d

Głębokie.
Powstał tu projekt założenia

powiatowego Związku Młynarzy
Polski, jako oddziału centrali zw.
w Warszawie. W tym celu Komi-
tet organizacyjny uzyskawszy od-
powiednie zezwolenie władz, ro-
zesłał zaproszenia na ogólny
zjazd. młynarzy pow. Dziśnieńskie-
go na dzień 28 b. m. (niedziela)
do Głębokiego na godzinę 11-tą
do. kina „Corso*.

Ze względu na ważne dla mły-
narstwa sprawy, które będą po-
ruszone na zjeździe, organ'zatoro-
wie proszą o przybycie właścicieli
młynów lub upełnomocnionych
zastępców, a dzierżawców z kon-
traktami dzierżaw.

Trudne położenie gospodarcze,
które przeżywa nasz kraj, zmusza
do zrzeszenia się właścicieli w
tak ważnej u nas gałęzi prze-
mysłu, w celu obrony własnych
interesów.

Byłoby pożądane, by i inne
powiaty za przykładem Dziśnień-
skiego stworzyły u siebie po-
dobne związki. Wszelkie wska-
zówki otrzymać można z Centrali
warszawskiej: Związek Młynarzy
Polski, Warszawa, NowySwiat70.

 

 

 

A. 220
Z sali sądowej.

Za zbrodnię szpiegostwa uka-
rana została niebezpieczna

banda.
Władze bezpieczeństwa uja-

wniły zbrodniczą działalność ban-
dy szpiegowskiej, która na tere-
nić pow. dziśnieńskiego i m. Wil-
na grasowała od października
1928 do lipca ub. r.

W rezultacie dochodzenia uję-
to: Aleksego Bielskiego, Teodora
Roslewicza, Aleksandra Darma-
kiewicza, Jana Szendę, Jana Kar-
weckiego, Mikołaja Siniawskiego
i Aleksandra Romaszkę i posta-
wiono w stan oskarżenia pierw-
szych pięciu o to, że zbierali i
dostarczali wywiadowi Rosji so-
wieckiej wiadomości o siłach
zbrojnych, oraz stosunkach gos-
podarczych i politycznych w Pol-
sce, Romaszkę o to, że będąc
szeregowym w 1 p. a. p. przez
niedbalstwo udzielił Bielskiemu
informaeji o organizacji i uzbro-
jeniu niektórych formacyj woj-
skowych oraz Siniawskiego po-
ciągnięto do odpowiedzialności
za to, że wiedząc o zbrodniczej
działalności niektórych członków
bangy, nie powiadomił o tem od-
powiednich władz.

Wydział karny sądu okręgo-
wego, pod przewodnictwem wice
prezesa p. M. Kaduszkiewicza,
sprawę tę rozpatrywał przy
drzwiach zamkniętych.

Po zbadaniu świadków, wysłu-
chaniu biegłego oraz przemówień,
wice-prokuratora p. C. Połowiń-
skiego i obrony podsądnych sąd
wyniósł wyrok, którego mocą
skazał na zamknięcie w ciężkiem
więzieniu Bielskiego przez 10,
Roślewicza przez 8 lat, a Darma-
kiewicza, Szendę Karweckiego na
osadzenie w domu poprawczym
po trzy latą każdego.

Podsądnych  Siniawskiego i
Romaszkę uniewinniono. Kos.
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Nowy Ford został skonstruowany

z myślą o tem, by móc zapewnić

przyjemną jazdę nawet po przebye

wydajność.

mechanicznej

LINCOLN

Hydraulicrne
Amortyratory

Nierdzewiejąca stal
Rasowy wygląd

6-hamulc. system
Niekrusząco się

ciu wielu, wielu tysięcy kilometrów.

Pod jego piękną i elegancką powłoką

kryje się „cudowny* motor—wytwór

doskonałej, precyzyjnej roboty, ce»
niony przez miljony automobili

stów za swą, nigdy niezawodzącą

Wybitna jakość nowego samochodu
Ford oraz niezwykle wysoki stopień

doskonałości powo-
dują, że codziennie znajduje on
tysiące nabywców. To też wszędzie—
w mieście czy na wsi—w górach czy

dolinach — na wszystkich ulicach

idrogach świata można spotkać nowe

samochody Ford i słyszeć o nich

wyłącznie pochwały.

  

 

  
|| Zwycięzca w VIII
| Międzynarodo-
wym Rajdzie w
Polsce, 11 III na-
groda w grupie
samochodów po-
pularnych. Zwy»

cięzca w polskim
„Rajdzie nad Mo-

rze”,

FORD? MOTOR "“COMPAN-

AUTORYZOWANE PRZEDSTAWICIELSTWO

DomP.-H.W.Malinowski,inż.
Wilno, Wileńska 23, tel. 310.

 

 

W roli głównej mistrz ny, pomiary,

ło cerkwi.

Drukarnia „Dziennika Wileńskiego" ul. Mostowa 1.

 

PRACA |

Jroi Kopeć
abs. inżynier. miern. pla-

arcelacje

 

Litewska

otrzebna uczenica do
introligatorni lat 14,

bez rodziców lub opie-
kunów nie przychodzić
Adres w Dzienniku Wi-

jeża S
Potrzebna

służąca do wszystkiego

dacjami

Poszukuję
służącej do wszystkiego
Zgłaszać się z rekomen-

Trocka 11 m. 23.
NĄ
Jackson, przechodząc do wszystkiego, jako słu-
Ks A Js wyj- a przychodząca. Swia-

I ciu gości, spostrzega na dectwa posiadam. Piwna
14 (ko- Zgłaszać się Sw. Filipa podłodze Ba g p

[wi do żony:
— Ciekaw jestem, któ-

ry z naszych gości ma
dziurawą kieszeń?

od  adresem:|
p 163 |DĘ PRAĆ bieliznę na

dom, lub mogę być

stołem 11 m. 15 Hryhorowicz.
3867—5 2 m. 17 od 5—8g. wiecz. srebrną łyżeczkę i mó- gr2

Redaktor odpowiedzialny: JERZY CIESZEWSKI.
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