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Opłaśs pocztowa ulszczona ryczałtam.

Rok XIV. Wilno, Czwartek 25-ao września 1930 r.

 

   
[BM sumere 20 gr.

Nr. 221
 

DZIENNI  
 

REDAKCJA i ADMINISTRACJA:
448, Drukarni

Redaktor przyjmuje od g. 2—4 pp. Administracja otwarta od g. 9—5,

„Dziennik Wileński" wychodzi codziennie,
z wyjątkiem poniedziałków i dni poświątecznych.

i Administracji

w niedziełę od 12 — 1 pp.

 

1244. Adres drukarni:

UWAGA ROLNICY!

DAR KODOWLAN PRZY JH TARÓKCH PÓŁKOCIYCH W WILNIE
w dziale drobiu trwać będą od25do 28b.m. zaś w dziale koni,

bydła i trzody chlewnej od 27 do 28 b. m.

kolejowa w wysokości 50'/,.

ul. Dominikańska 4. Telefon Redakcji
Mostowa 1.

 

Przyjezdnym z prowincji przysługuje w drodze powrotnej zniżka

 

Dwiedaj(i I-io TARGI PÓŁNOCIA

 

i Wystawę Sztuki Ludowej i Przemysłu Ludowego w Wilnie
Pawilony otwarte od g
 

odz. 10 rano d

 

mielony węglan

puszczalnością i  przyswajalnością
wyłąc

. Zarząd w Poznaniu, Al. Marcink

Zamówienia przyjmują:

BACZNOŚĆ ROLNICY !]
SPECJALNE WAPNO NAWOZOWE

wapnia CaCO;
bardzo skuteczne na wszystkie gleby i odznaczające się wielką roz-

przez gleby i
znie.

rośliny dostarcza

Wapniarnia Miasteczko Sp. Akc.
owskiego 13. Tdl. 41-66, fabryka

w Miasteczku n/Notecią, pow. Wyrzysk.
587d

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

W czasie Targów na stoisku firmy w Teatrze Letnim.
 

 

Lupetvie darmo

—
—
—
, 1 pudełko pasty do obuwia

1 blaszankę płynu do metali
otrzyma kupujący na Il Targach Północnych

1 paczkę zaprawy do podłógZORZA za 1 zł. 50 gr.

ZORZA|
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Driewka ogotowe | KAM
Gospodarstwo Sadowe Józefów n/Wisłą (Woje-

wództwo Lubelskie)

MU.

wielokrotnie odznaczone--

o 8, zaś tereny do godz. 10 wieczór. i
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GIEŁDA
WARSZAWA 24.X (Pat.)

Waluty i dewizy:

Dolary 8,94'/,—8,96'/,—8,92'',.
Franki fr. 35,03—35,12—34,94.
Belgja 124,40 —124,71 —124,09.
Gdańsk 173,39—1 2—172,96.
Kopenhaga 238,80—239 40-—230,20,
Londyn 43,36--43,47--43,25.
Nowy York 8,912—8,932—8,892.
Paryż 35,03—35,12—34,94.
Praga 26,47'|,—26,54—26,31.
Szwajcarja 173,08--173,15—172,65.
Wiedeń 125,93—126,24—125,62.
Berlin w obrotach prywatnych 212.51.

Papiery procentowe:

Pożyczka inwestycyjna 110,50, Prem-
jowa dolarowa 57,50, 10”„ kolejowa 103.75
8%, L. Z. Banku Gosp. Kraj. i Banku
Rolgo; ob. B. G. K. 94, Te same 7%
83,25, 8”. obl. B. G. K. budowlane 93,
89%, L. Z. T. K. Przem. Polskiego 89, 8'/,
ziemskie 74,25, 8 /, Łodzi 68.

Akcje:
Bank Polski 166 — 165. B. Zacho-

dni 72. Cukier 30, Lilpop 25, Norblin 45.
Haberbusch 116.

  

   

 

0 przelot „Hr. Zeppelina” nad; Polską.
(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Dowiadujemy się, że kierownictwo sterowca
„Hr. Zeppelin“, który dokonuje lotu propagandowego w państwach
bałtyckich, zwróciło się do władz o pozwolenie na przelot przez te-
rytorjum polskie i odpowiednie pozwolenie bez przeszkód otrzymało.

Echa krwawego dramatu maiżeńskiego.
(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Po przeprowadzeniu w dniu wczorajszym ciężkiej
operacji, stan zdrowia p. Janiny Wisłockiej poprawił się dziś stosun-
kowo znaczne.

Według przypuszczeń lekarzy, o ile nie zajdą komplikacje, uda
się ranną utrzymać przy życiu.

Tragiczny wypadek na stacji Piastów.
(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Dziś o godz. 7 m. 50 na stacji kolejcwej Piastów
zdarzył się straszny wypadek. Przed nadejściem pociągu usiłował
przejść tor urzędnik ministerstwa spraw wewnętrznych, dr. Zygmunt
Gutek, zamieszkały w Piastowie. Nie zdążył jednak przejść toru
i wpadł pod przejeżdżający pociąg.

Na torze został zmasakrowany trup. Koła parowozu oderwały
mu głowę i ręce.

 

eca

541—2 o
gratis na pierwsze żądanie.

(eg
Sprawa bloku Stronnictwa Narodowego

z Centrolewem w Małopolsce Wschodniej.
(Telefonem od własnjego korespondenta).

WARSZAWA. Dziś rano ze Lwowa do Warszawy przybył były
poseł Artur Hausner, który we Lwowie brał udział w rokowaniach,
prowadzonych przez Stronnictwo Narodowe ze Stronnictwami wcho-
dzącemi w skład Centrolewu, nad sprawą utworzenia bloku wybor-
czego tych stronnictw w 3 województwach Małopolski Wschodniej.
P. Hausner referował przebieg rozmów na dzisiejszem posiedzeniu
Centralnego Komitetu Wykonawczego PPS. W dniach najbliższych
rozpatrzy warunki bloku Stronnictwo Narodowe i inne Stronnictwa
Centrolewu, które wyrażają przekonanie, że zatwierdzenie bloku nie
napotka na żadne trudności.

Kobiety mają ratować sanację.
(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Sanacja, która zdaje się powoli orjentować, jak
nieprzychylne są dla niej nastroje w kraju, postanowiła, jak słychać,
ratować się przez kobiety. Na gwałt zwołują się różne zebrania ro-
dzin wojskowych, rodzin policyjnych itd., obiecując im, że będą po-
stawione na listach wyborczych i t
stawicielki tych organizacyj. Obietnice te rozbudziły apetyty.

Każda chce mieć mandat.sanacyjnych niewiast zawrzało.
byłych posłanek Waśniewskiej i
utrzyrnanie swego posiadania, prag
switalska, Grzędzińska, Kirtiklisowa
dacie pani generałowa Hubicka.

o na pierwszych miejscach przed-
Wśród
Oprócz

Jaroszewskiej, które walczą o
ną mandatów panie Moraczewska,

i inne. Najbardziej marzy o man-

Dymisja wojewody iubeiskiego.
(Tel. od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Dowiadujemy się,
miszewski został zwolniony ze stan

że wojewoda lubelski p. Re-
owiska, a na jego miejsce będzie

mianowany pułkownik Bolesław Świdziński, obecny szef sztabu DOK
w Krakowie.

Rewizje wśród członków PPS w Pa-
bianicach.

(Telefonem od własn

WARSZAWA. Dziś w nocy policja przeprowadziła

ego korespondenta).

szereg re-
wizji w mieszkaniach członków PPS. i CKW. w Pabjanicach, poszu-
szukując broni. Skonfiskowano kilka sztuk broni oraz odebrano
kilka pozwoleń wydanych przez starostwo.

Dochody i wydatki państwowe w sierp-
niu r. b.

(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Główny urząd statystyczny podaje, że wydatki
państwowe w sierpniu r. b. wynosiły ogółem 214.502 tysiące złotych,
a więc o 17.260 tysięcy mniej, niż
te wynosiły 231.762 tys. złotych.

Dochody państwowe wynosiły

w sierpniu 1929 r., kiedy wydatki

w sierpniu ogółem 215.193 tys.
złotych, podczas gdy w sierpniu 1929 r. — 233.061 tys. zł.

Obrady organizacyj rolniczych.
(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Dnia 25 b. m.
Organizacyj Rolniczych Rzeczypospolitej.
<najdują się sprawy aktualne.

odbędzie się posiedzenie Związku
Na porządku dziennym

Czy rozwiązanie
Z Katowic donoszą pisma: Na

posiedzeniu komisji budżetowej
sejmu śląskiego rozpatrywano
budżet szkół zawodowych (12 milj.
złotych). W punkcie subwencyj
określono zasiłki na szkołę Ma-
cierzy w Bielsku i 10.000 zł. dla
sanacyjn. Tow. Polek. lchwalono
likwidację konserwatorjum muzy-
cznego. Surowej krytyce poddano

Sejmu śląskiego?
muzeum śląskie, na które wydano

300.000 złotych,
Zdaje się, że w związku z po-

wyższemi uchwałami, pojawiły się
w prasie niemieckiej w Bytomiu
i Opolu sensacyjne wiadomości
o mającem nastąpić rozwiązaniu
sejmu śląskiego i aresztowaniu

części posłów.
Wiadomości te wydają się nam

plotką.

Czerwony kogut.
LWOW (Pat.) Prasa przynosi

szereg wiadomości o dalszych
aktach sabotażu na terenie wojew.
lwowskiego i tarhopolskiego. M. i.
w miejscowości Lubień Wielki
podpalono stertę siana. Warto-
wnicy spostrzegli ogień i natych-
miast go ugasili. Na terenie wojew.
tarnopolskiego zanotowano w cią-
gu 2 ostatnich dni 12 podpaleń.
W folwarku Zawałów, pow. poha-
jeckiego spaliło się 170 kop owsa,

należących do b. ministra rolnic-
twa Raczyńskiego.
LWOW (Pat.) Dzienniki dono-

szą, że władze bezpieczeństwa
powiadomiono wczoraj o nowem
usiłowanem podpalenia jednego
z magazynów kolejowych na tu-
tejszym dworcu kolejowym. Nie-
zany sprawca oblał naftą drewnia-
ny magazyn, zawierający mate-
rjały budawlane, nie zdołał jenak
go podpalić. Dalsze dochodzenia
w toku.

Zamach na klasztor we Lwowie.
LWOW (Pat) W nocy z 23 na

24 b. m. około godziny 1-ej, jeden
z braciszków klasztoru grecko-
katolickiego Studytów usłyszał
w odległości kilkunastu metrów
od klasztoru kilka strzałów rewol-
werowych, oraz ogłuszający wy-
buch. O tem wszystkiem zawia-
domił przełożonego klasztoru,
który, nie zbadawszy przyczyny
tych strzałów i wybuchu, zwołał

Po wypuszczeniu
WARSZAWA. 24.4. W ciągu

dni ostatnich szereg osób ze świa-
ta politycznego złożyło wizyty p.
Irenie Kosmowskiej, która, jak
wiadomo, została wypuszczona z
więzienia w Lublinie i powróciła

do Warszawy. W związku z tem
opowiadają, że przed domem,

gdzie mieszka p. Kosmowska, stał

nad ranem tutejszy posterunek
P. P. Przyboły na miejsce patrol
policyjny znalazł w ogrodzie odle-
głym o kilkanaście metrów od
klasztoru wgłębienie, świadczące
o tem, że eksplodował granat
ręczny. Przy dalszem poszukiwa-
niu znaleziono w okienku piwnicy
klasztornej duży pakunek—zawie-
rający materjał wybuchowy.

pos. Kosmowskiej
wywiadowca, który pilnie zapisy-
wał nazwiska wszystkich wcho-
dzących. Widzieć to miał marsza-
łek sejmu, p. Daszyński, który ró-
wnież złożył wizytę p. Kosmow-
skiej. P.. Daszyński zwrócił się do
zapisującego nazwiska i oświad-
czył mu: — Daszyński jestera.

Nowa konferencja rolnicza w Rumunii.
BUKARESZT. (Pat). Rząd ru-

'muński przyjąi propozycję pol-

ską, wedle której przedstawiciele
8-miu państw agrarnych, które
wzięły udział w warszawskiej
konferencji rolniczej,  zebraliby
się ponownie w Bukareszcie w dn.

14.X w celu cemówienia sytuacji
krajów rolniczych po sesji Zgro-
madzenia Ligi Narodów. Dele-
gacja rumuńska do Ligi Narodów
upoważniona została do rozesła-
nia zaproszeń.

Moskwa boi się bloku antysowieckiego.
MOSKWA (Agencja Tass do-

nosi z Genewy jakoby miał się

potwierdzać fakt prowadzenia za-

kulisowych rozmów, mających

  

'na celu stworzenie bloku anty-
sowieckiego. Inicjatywa tych roz-
mów wychodzić miała z łona de-
legatów francuskich i rumuńskich,

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

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

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

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

 

Walka z religią w Rosji sowieckiej.
(Kap) Władcy bolszewiccy za-

dali nowy cios religji w Rosji,
postanowiwszy odebrać ludowi
Pismo św., literaturę treści mo-
ralnej i książki do nabożeństwa.
Ogłoszone zostało rozporządzenie,
by wszyscy obywatele oddali pod
grozą surowych kar miejscowym
sowietom wszelkie książki i pisma
religijne. Zarządzenie jest umo-
tywowane tem, że rząd chce do-
pomóc prasie codziennej w jej
kłopotach, związanych z wielkim
brakiem papieru. Ponieważ oby-

watelami państwa są także osoby
duchowne, więc i one również
będą musiały poddać się temu
nakazowi i wydać zachowane do-
tychczas bibijoteki kościelne i
prywatne. W ten sposób los li-
teratury religijnej w Rosji jest
jakby przypieczętowany. Wpraw-
dzie takie drakońskie zarządzenia
nie zdołają wyrwać wiary z duszy
ludu, ale ta okrutna i złośliwa
samowola tyranów sowieckich
jest bądź co bądź bolesnym cio-
sem dla religji.

Skutki polityki pojednawczej w stosunku
do Niemiec.

BERLIN. (Pat.). Landbund zwró-
cił się do rządu Rzeszy z żąda-
niem, ażeby ze względu na poło-
żenie gospodarcze Niemiec ogło-
sił niezwłocznie moratorjum i za-
niechał wysyłania dalszych rat
nakonto reparacyj.

PARYŻ. (Pat. W dzienniku
„La Libertć” Jacques Bainville
daje ujście swym pesymistycz-
nym zapatrywaniom na dobę o-
becną. Należy stwierdzić, —oświad-
cza on — że od chwili ewakuacji

Moguncji sprawy biegną z szyb-
kością zaiste zatrważającą. Po-
wracamy — daleko prędzej, niż
mogli to przypuszczać ludzie naj-
bardziej pesymistycznie nastroje-
ni—do sytuacji, która zadziwiają-
co przypomina lata, które po-
przedziły bezpośrednio rok 1914,
z tą tylko różnicą, iż zamiast
carskiej Rosji są Sowiety i że
nie egzystuje już porozumienie
Francji z Anglją ani z Włochami.

«Kultura» hitlerowców.
(Kap). Organ hitlerowców „Ost-

deutscher Beobachter“ wystąpił
z następującym wnioskiem, šwiad-
czącym: o kulturze nacjonalistów
niemieckich:

„Wszystkie dzieci, które uro-
dziły się na skutek gwałtu, doko-
nanego na Niemkach, winny być
zabite. Dzieci, których wyglądi
cechy wskazują na ojca pocho-
dzenia murzyńskiego, wschodnie-
go, mało azjatyckiego, albo anna-
mickiego powinny być również

zgładzone, celem zapobieżenia;
by krew złej rasy i złe właściwo-
ści duchowe, nie przeniknęły po-
nownie do organizmu narodowe-
go. Matki bastardów winny być
pozbawione płodności. Tylko dzie-
ci żołnierzy z angielskich oddzia-
łów okupacyjnych, winny być za-
chowane przy życiu".

Tak wyglądają pomysły spole-
czne polityków, których naród
niemiecki obdarzył zaufaniem przy
ostatnich wyborach.

Hitler a żydzi.
Żydowska agencja telegraficz-

na podaje:
Jeden z kierowników narodo-

wych socjalistów udzielił przedsta-
wicielom prasy szeregu informacji
odnośnie do programu Hitlera,
który da się zreasumować w na-
stępujących trzech punktach: Usu-
nięcie żydów, anulowanie trakta-
tów pokojowych, zmunicypalizo-
wanie banków. Odnośnie do ży-
dów program Hitlera zawiera na-
stępujące projekty: Wszyscy ży-
dzi, którzy osiedlili się w Niem-

czech po 2 sierpnja 1914 r. po-
winni być wysiedleni z kraju.
Wszyscy żydzi powinni być usu-
nięci z odpowiedzialnych stano-
wisk w życiu publicznem. Za ży-
dów Hitler uważa osoby, których
przodkowie należeli do wyznania
żydowskiego 11 marca 1852 r.

Niemiecka prasa prowincjonal-
na donosi, iż wielu żydów, głó-
wnie w Bawarji opuszcza kraj i
udaje się do Holandji, Szwajcarji
it. p. w obawie przed poważne-
mi ekscesami antysemickiemi.

Hitler pod zarzutem zdrady stanu.
BERLIN. (Pat.). Z Lipska do-

noszą: W toku wczorajszej roz-
prawy przeciw oficerom  hitle-
rowskim, oskarżonym o zdradę
stanu przewodniczący trybunału
oświadczył, że przeciwko przy-
wódcom partji narodowo-socjali-
stycznej, Hitlerowi i Goebelsowi
toczą się dochodzenia o zdradę

stanu. Twierdzenie to poparł pro-
kurator. Również adwokat po-
twierdził to oświadczenie.

Prasa dzisiejsza podkreśla, że
byłoby prawdziwą sensacją, gdy-
by kanclerz Bruening nawiązał
rokowania koalicyjne z frakcją,
której przedstawiciele stoją pod
zarzutem zdrady stanu.

Złe oznaki w kościele angielskim.
(Kap) .W ostatnich czasach

mają miejsce coraz częściej fak-
ty. które świadczą o chaosie w
łonie kościoła anglikańskiego oraz
jego postępującym rozkładzie.
Jedną z takich oznak były wyni-
ki obrad odbytej niedawno kon-
ferencji biskupów anglikańskich
w Lambeth. Zgromadzeni z górą
300 biskupi anglikańscy z całego
świata uznali dopuszczalność
ograniczania urodzeń. W ostat-

nich dniach pojawiła się znowu
w Londynie wiadomość, iż dzie-
kan anglikańskiego kościoła epi-
skopalnego, kaznodzieja w kościele
św. Pawła, Inge, wyraził pogląd,
dopuszczający tak zw. małżeń-
stwa czasowe. Ten duchowny
anglikański uważa mianowicie, iż

powinny istnieć dwa rodzaje mał-
żeństw, takie, które są zawierane
na całe życie i w których śluby
wierności muszą być uważane za
święte, oraz takie małżeństwa,
które są zawierane tylko na pe-
wien okres czasu, ponieważ nie
każdy mężczyzna jest w stanie
ślubować wierność na całe ży-
cie. Te czasowe małżeństwa po-
winny posiadać uznanie ze strony
państwa oraz należy je uważać
za lepsze od chwilowych stosun-
ków i konkubinatu. Jakkolwiek
pozycja Kościoła „jest trudna*, 6
ile chodzi o czasowe małżeństwa,

«jest to jednak „tylko kwestją we-
wnętrznej dyscypliny kościoła”.
Dziekan Inge uważa również, że
należy ułatwiać rozwody.

 

 

Komunikat Klubu Młodych.
W piątek, 'dnia 26 września b. r. w lokalu Klubu Narodowego

(Orzeszkowej 11) odbędzie się 2

OGÓLNE ZEBRANIE KLUBU.
Na porządku dziennym: 1) referat p. t. „Dwa obozy w Polsce”

wygłosi prezes Klubu p. red. St. Kodž; 2) komunikaty organizacyjne»

Początek o godz. 19 min. 30.

Obecność członków obowiązkowa. Sympatycy mile widziani.
Zarząd.

W sobotę, dnia 27 b. m. w sali Klubu Narodowego odbędzie się

WIECZÓR TANECZNY

Przygrywać będzie Jazz-Band.

Wejście wyłącznie za zaproszeniami, które otrzymać można w Sekre-

tarjacie Klubu Młodych codziennie od godz. 19 do 20 min. 30.

Początek wieczoru o godz. 21-ej.

Sękcja Towarzyska.
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REFORMA SYSTE“U
PODATKOWEGO.
Nasz system podatkowy po-

chodzi z czasów, gdy walka

z inflacją pieniądza papierowego

wymagała wysokich stawek po-

datkowych i różnych podatków

nadzwyczajnych, a równocześnie

spadek siły nabywczej pieniądza

łagodził ostrze tego systemu. W

ostatnich kilku latach, mimo bez-

względnej krytyki tego wszyst-

kiego, co przedtem było, nie

wprowadzono żadnych zasadni-

czych zmian w tymsystemie. Je-

dynie tylko fiskalizm, w związku

ze wzrostem budżetu państwowe-

go, doszedł do wysokiego na-
pięcia.

Inno kraje zmieniły już swoje

podatki z okresu inflacji. Polska

tego nie zrobiła. Ze strony ofi-

cjalnej utrzymuje się, że teraz

nie jest czas na wielką reformę

podatków, że należy poprzestać

na ulgach i zmianach raczej dru-

gorzędnych. Otóż należy sobie

zadać pytanie: czy dzisiejszy sy-

stem podatkowy sprzyja ka-

pitalizacji, czy daje możli-

wości gromadzenia oszczędności

i do nich zachęca? Należy sta-

nowczo powiedzieć, że nie. A w

takim razie reforma podatków

jest czemś koniecznem, bez cze-

go nie usunie się źródeł obecne-

go przesilenia.
Nie można z nią zbyt długo zwle-

kać i odkładać na później. Zbyt

wiele jest niepewności w naszem

życiu państwówem, by mogła

trwać dalej także i niepewność

podatkowa.

Niewątpliwie łatwiej było

przeprowadzić tę reformę dwala-

ta temu gdy konjunktura była

lepsza. Dzisiaj wysuwa się argu-

ment, że zasadnicze zmiany wsy-

stemie podatkowym mogą zmniej-

szyć dochody skarbu, które i bez

tego maleją. Jednakże należy pa-

miętać, że wysokie dochody skar-

bu niezawsze idą w parze z wy-

sokiemi stawkami podatko-

wemi i wielością podatków.

Zmniejszenie budżetu przychodzi

jako konieczność życiowa, gdy

wysychają źródła podatko-

we. Bez ożywienia się życia gó-
spodarczego, przedewszystkiem w

rolnictwie, nie będzie poprawy

skarbu. Niższe stawki podatkowe,

które pozwolą na odbudowę ka-

pitału obrotowego, na gromadze-

nie się oszczędności, które umo-

žliwią kalkulację gospodarczą i

przywrócą zaufanie w przyszłość,

oznaczają w ostatecznym wyniku

zwiększenie się dochodów skar-

bowych.

Na pierwszy plan wysunąć na-

leży likwidację podatku od

obrotu. Teoretycznie biorąc,

nie ma już ten podatek żadnego

obrońcy. Oczywiście, żejnie moż-
na go skreślić za jednym zama-

chem, ale należy przewidzieć

przez osobną ustawę jego zu-

pełne zniesienie w ciągu lat kil-
ku. Ubytek dochodów wyrówna

się przez ogólne podniesienie się

zdolności płatniczej  społeczeń-

stwa, gdy odpadnie szczególnie

dokuczliwy ciężar tego podatku;

z drugiej strony trzeba się liczyć

z koniecznemi oszczędnościami w

wydatkach.

Również ważną jest reforma po-

datku dochodowego. Nad-

miernie wysokie stawki nie przy-
noszą skarbowi żadnych korzyści.

Jednakowe traktowanie osób
prawnych, jak i osób fizycznych

odstrasza kapitał obcy, który

zresztą znajduje w tem podnietę,

by ubocznemi drogami wymykać

się z pod podatku. Należy w

obciążeniu podatkiem dochodo-

wym przyznać specjalne ulgi

dochodowi, przeznaczonemu do

dalszej produkcji, a nie na cele

konsumcyjne.
Musi być uregulowana osta-

tecznie sprawa nadzwyczajnego

podatku majątkowego, któ-

ry chociaż faktycznie zamiera

pod naciskiem rzeczywistości go-

spodarczej, wisi wciąż, jak miecz

Damoklesa, nad wielu gospodarst-

wami, przez co powiększa się nie-

pewność i zamieszanie w ich

kalkulacji gospodarczej i kredyto-

wej. Nadzwyczajny podatek, pła-

cony rzeczywiście od majątku,

nie może wlec się przez dłu-

gie lata.

Wymaga reformy także i go-

spodarka w monopolach

państwowych. Nie mogą one

wciąż rozszerzać zakresu swojego

działania, nie można ich rozsze-

mah asist boi a 

PARYŻ. (Pat.). Prasa wykazuje
żywe zainteresowanie genewską
debatą w sprawie mniejszości na-
rodowościowych

„Journal des Debats“ zamiesz-
cza artykuł Gieuvaina, który za-
znacza, że panowie Michalakopu-
los, Zaleski, Marinkowicz oraz
Briand przejrzeli nawskroś kom-
binacje niemieckie i wykazali jas-
no cel Niemiec, jakim jest utrzy-
manie w ugrupowaniach mniej-
szościowych niebezpiecznej dla
pokoju agitacji. Niemcy dążą
obecnie ku wytworzeniu w orga-
niźmie europejskim ran, których
niewolno byłoby leczyć i które
gryzłyby powoli organy otaczają-
ce, niszcząc państwo, do którego
należą.

„Temps* zaznacza, że gdyby
przemogła teza Curtiusa, to po-
zwoliłoby to Niemcom rozszerzyć
ich propagandę i wywołać nastrój,
jaki by się im podobało. Niechaj
nie liczą jednak na to. Liga Na-
rodów mocno się jeszcze zasta-
nowi zanim otworzy Niemcom
drzwi, prowadzące do tego celu.
Mowa, wygłoszona przez Brianda
sprowadziła kwestję do właści-
wych jej granic. Przedstawiciel
Francji wykazał, że Liga Narodów
spełnia należycie swe obowiązki
wobec mniejszości narodowych i
że nikt nie jest zainteresowany w
wywoływaniu wstrząśnień w ja-
kimkolwiek państwie europejskim.
Briand przypomniał, że istniejące
umowy służą do zapewnienia

ADOSZI

Prasa francuska 0 kwestji mniejszościowej. -
pewnych gwarancyj mniejszościom
narodowym i że nie zawarte one
zostały bynajmniej w celu wy-
tworzenia w łonie poszczególnych
państw ognisk rewolucyjnych. Po-
szanowanie istniejących traktatów
stanowi podłoże Ligi Narodów.
Słowa te powinne być usłyszane
przez wszystkich.
W dzienniku „L'Ordre* Emil

Buret narzeka na stratę czasu w
Genewie. Poco bawić się w tę
długą dyskusję. Przecież jasnem
jest, że ci poczciwi Niemcy bro-
nią mniejszości narodowych, któ-
re ich obchodzą tyle co zes”ło-
roczny śnieg i z których kpią so-
bie. Niemcy bronią tych mniej-
szości jedynie w tym celu, ażeby
dobić się rewizji traktatów. Briand
powinien im powiedzieć wyraźnie,
że wobec znacznych korzyści,
które przyniosła Niemcom teorja
Wilsona, mogą oni bez szemrania
znieść i spełnić warunki, wynika-
jące dla nich z wzmiankowanych
teoryj. Przecież Niemcy zostali
pobici i jeszcze chcieliby mieć
wszelkie korzyści z traktatów. Ko-
rytarz gdański być może uszczuplił
prestige Niemców lecz bynajmniej
nie naruszył ich interesów. Nie-
chaj Niemcy błogosławią jeszcze
prezydenta Stanów Zjednoczo-
nych i jego mrzonkę o prawie
narodów do rozporządzania swoimi
losami. Mrzonka ta przeszkodziła
Polsce odzyskać wszystkie ziemie,
które zostały jej zabrane.

 

£ Drasvy.
Diaczego nie byto wywiadu?

Niemal w calej prasie nieza-
leżnej znajdujemy uwagi na te-
mat, dlaczego p. Piłsudski nie dał
wywiadu prasie sanacyjnej na
ubiegłą niedzielę, chociaż z po-
przednich wywiadów można było
wnioskować, iż do końca wybo-
rów każda niedziela będzie nam
przynosiła owe „sensacje”.

Notowałiśmy już wiadomość,
że premjer na niedzielę i ponie-
działek wyjechał do Sulejówka.

Krakowski „Głos Narodu" do-
patruje się powodów nieukazania
się wywiadu w następujących
faktach:

Prasa zwraca uwagę na fakt, że p.
premjer nie dał w ubiegłą niedzielę wy-
wiadu „Gazecie Polskiej". Dlaczego?

Ww wiedeńskiej „Reichspost* znaj-
dujermy następującą wiadomość z War:

więcszawy, datowaną d. 20 września,
w sobotę: A

„Dziennik „Gazeta Polska“ po-
da jutro (|) wywiad swego naczel-
nego redaktora z marsz. Piłsud-
skim, który omawia wydarzenia
ostatniej krwawej niedzieli i mówi
© najbliższej „transzy* posłów, na
których teraz przychodzi kolej".
Wynika z tego, że wywiad był go-

tów i że jego treść była już obmyślana,
skoro wiadomość o nim zakomuniko-
wano pismom zagranicznym. Wywiad
jednak nie doszedł do skutku Dlaczego?

Może pewne światło na tę sprawę
rzuci komunikat „ABC*, który donosi, że

„premjer Piłsudski odbył wczoraj
(w sobotę) długą naradę z kierow-
rikiem ministerstwa skarbu, pułk.
Matuszewskim“.
Byłoby lepiej stanowczo dla intere-

sów państwa, gdyby p. premier, zamiast

Szopki
przedwyborcze.

Wczorajszy „Kurjer Wileński”
podaje dwa komunikaty przed-
wyborcze. Jeden „nauczycielstwa”
woj. wileńskiego i nowogródzkie-
go, ogłaszający światu, żę zawią-
zał się komitet przedwyborczy,
mający skupić nauczycielstwo, w
celu „zgodnego* głosowania w
dn. 16 i 23 listopada. Ze nastę-
pują nazwiska i że o tem się pi-
sze na łamach pisma sanacyjne-
go, domyślać się należy, że ta
„zgoda" ma dotyczyć listy B. B.,
a nie np. komunistycznej. Zu-
pełnie wyraźnie o tem mówi
uchwała innego komitetu przed-
wyborczego, na ten raz urzędni-
ków Poczt i Telegrafów, którzy
też ogłaszają potrzebę „zgodne-
go” głosowania urzędników, oczy-
wiście za listą B. B.

Nie trzeba chyba dodawać, że
cała rzecz ma tylko dwa cele: po
pierwsze, zwrócenie uwagi czyn-
ników decydujących, że te a te
jednostki wysuwają się na czoło
„prawomyślnej* akcji, powtóre
zaś ogłupienia do reszty kilku lub
kilkunastu co naiwniejszych je-
dnostek rzekomo „zgodną" akcją
zespołu. Boć to przecie każdemu

mozolić się nad opracowywaniem „ory-
ginalnych* wywiadów, zadał sobie trud
zaznajomienia się z gospodarczo-finan-
sową sytuacją państwa. Czy mu to ktoś
zdoła wytłómaczyć?

Co będzie, gdy sanacja
zniknie?

W prasie sanacyjnej coraz
częściej wyczuwać się daje oba-
wę przed tem, co nastąpi, gdy
„sanacja“ zejdzie z pola poli-
tycznego w Polsce.
Krakowski konserwatywny „Czas”

usiłuje dowieść, że wówczas na-
stąpiłoby w Polsce zamięszanie,
chaos, anarchja i t. d. Nie po-
dzielamy tych obaw, przeciwnie,
jesteśmy przekonani, że zacznie
się okres wyprowadzania nawy
polskiej z odmętów zamięszania
i chaosu. Na obawy, wyrażane
przez konserwatystów, słusznie
zaznacza „Głos Nar.*:

Jeśliby było prawdą, że po sanacji
przyjdzie komunizm, a przynajmniej
chaos wewnętrzny, to byłby to — są-
dzimy — dość silny argument przeciw
sanacji i argument pchający do naj-
szybszego możliwie obalenia tego poli-
tycznego obozu.

'Cóż bowiem gorszego i zabójczego
można o jakimś obozie politycznym po-
wiedzieć nad to, że zostawia po So-
bie — nic; gorzej: chaos? Cóż sądzić
© obozie politycznym, który mając
czery lata prawdziwej swobody rzą-
dzenia, staje przy końcu czterolecia
bez żadnych rezultatów pomyślnych,
a natomiast ze świadomością, że po
nim wszystko pójdzie w nice?"

Słuszne uwagi. Po tylu „trium-
fach* takie wielkie obawy.

roztropnemu człowiekowi wiado-
mo, że wybory są, chwalić Boga,
tajne i że nikt, ale to absolutnie
nikt nie ma możności zmusić
wolnego obywatela, nauczyciela
czy urzędnika, do głosowania na
tę czy inną listę. Każdemu wolno
głosować wedle sumienia na każ-
dą listę, na którą zechce. Te więc
„zgodne* apele nikogo nie zwio-
dą i jedynym ich skutkiem real-
nym może być „awensik* osób,
co dają swe nazwiska”, ale z na-
dzieją na awans trzeba się będzie
pożegnać, gdy przypadkiem wy-
bory zawiodą.

Jest to jeszcze jedna sztuczka
„bezpartyjnej* partji B. B., na
której już się zresztą poznano.
Żadnego rezultatu to przecież
dać nie może, lecz tylko do resz-
ty dyskwalifikuje „metody* przed-
wyborcze tej partji. Tik.

LUNA - PARK
Dawne „Wesołe Miasteczko" na

.W. K.
Czynny przez cały dzień

na TARGACH PÓŁNOCNYCH
do i2-ej w nocy.

Wejścię 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. —O00

   

          

    
  
     

     

 

 

rzać kosztem przedsiębiorczości
prywatnej. Równocześnie w ostat-

nich paru latach. wzrastają w mo-

nopolach koszty produkcji w da-

leko wyższym stopniu, aniżeli

zysk czysty, co dowodzi nie dość

oszczędnej gospodarki.

(stać winna dowolność w na-

kładaniu podatków samorz ą-

dowych i dodatków do pań-

stwowych podatków. Prawa po-

datkowe samorządu winny być w

ścisły sposób przez ustawę okreś-

lone, a wyrównania deficytów sa-

morządów należy szukać przede-

wszystkiem w bardziej oszczędnej

ich gospodarce. Równocześnie

państwo nie może na samorządy

nakładać coraz to nowych zadań,

którym one nie mogą podołać.

Wreszcie wymiar i pobór

podatków należy oprzeć na Ści-

słych podstawach prawnych, usu-

nąć dowolność administracji skar-

bowej i jej nadmierny fiskalizm.

Należy wykonać i ogólnie zasto-

sować wszelkie rozstrzygnięcia Try-

bunału Administracyjnego, przy-

znające słuszność placącym po-

datki w ich sporach ze skarbem,

a takich rozstrzygnięć jest już

sporo. Nie można też pominąć

sprawy uregulowania ogromnych

zaległości podatkowych i

nadmiernych kar za zwłokę i in-

nych dodatkowych kosztów.

R. Rybarski.

ENN IK M E. NOIS AK

OFIARY
złożone w Administracji „Dziennika

Wileńskiego".

Dla rodziny bardzo potrzebującej

S. W. ks. Jan Złoża w Karnowicach
zł. 5, ks. Władysław Głębocki w Cho-
rzanowie zł. 5.

J najbiedniejszych dzieci

Lewin zł. 5.

Na budowę kościóła Sw. Teresy
Kamionce M. i T. Ziemińscy zł. 10.
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w Małopolsce Wschodniej.
Krukodyle łzy sanatorów.

Prasa sanacyjna ma znowu
sensację: porozumienie wyborcze
między Stronnictwem Narodowem
a Centrolewem w trzech woje-
wództwach Małopolski Wschod-
niej. Wiadomość o tem roz-
kolportowala sanacyjna agencja
„Iskra“, a teraz organy sanacji,
od rewolucyjnego „Przedšwitu“
do zachowawczego „Dnia Polskie-
go* aż się zachłystują z oburze-
nia—jedni na centrolew, , drudzy
na obóz narodowy.

Konserwatywny „Dzień Pciski*
po raz pierwszy od czasu swego
istnienia wydał dodatek nadzwy-
czajny w Warszawie z sensacyj-
nemi tytułami, skierowanemi prze-
ciw demokracji narodowej.

Należy wyjaśnić, iż jak to już
podawaliśmy przed kilkoma dnia-
mi, toczyły się we Lwowie roko-
wania co do jednej niezależnej
listy polskiej na terenie trzech
województw Małopolski Wschod-
niej. Lista taka byłaby odpowie-
dzią na zblokowanie się wszyst-
kich stronnictw ukraińskich i
akcję terorystyczną, uprawianą od
dłuższego czasu na tamtejszym
terenie. W tej sytuacji, gdy prze-
ciwko ludności polskiej łączą się
grecko-katoliccy księża ruscy z
komunistycznym Selrobem, obo-
wiązek narodowy nakazuje skupić
jaknajwięcej sił polskich.
W swoim czasie podaliśmy do

publicznej wiadomości komunikat
Komitetu Politycznego Stronni-
ctwa Narodowego w sprawie na-
szej taktyki wyborczej. W komu-
nikacie tym powiedziane było wy-
raźnie, że idziemy do wyborów
samodzielnie z wyjątkiem woje-
wództw wschodnich, gdzie ze
względów narodowych uznajemy
za wskazane, porozumienie się z
innemi niezależnemi stronnictwa-
mi polskiemi.

„Lwowski
powodu toczących ' się
pisze pod datą 24 b. m.:

Wiadomo z prasy, że inicjatywa
której powiodło się  zcementować

Kurjer Poranny" z
rokowań

szczęśliwie duży odcinek frontu pol-
skiego stała się już faktem. Czy sa-
nacja zechce ze swoją partją przyłą-
czyć się do powstałego bloku pol-
skiego? Czy blok ten byłby skłonny
do współdziałania z nią po ostatnich
wypadkach? Czy byłoby to możliwe
psychologicznie i politycznie? — Prze-
cież opinja publiczna widzi w dzisiej-
szvch stosunkach kresowych, w szale-
jącym sabotażu skutki nieopatrznej po-
lityki sanacyjnej! Wszak jest dotknięta
do głębi sumień dokonanemi ostatnio
aresztowaniami.

Zaś planem sanacji nie jest z pe-
wńością pójście na wspólną, jedną listę
polską. Polega on natomiast na czemś,
co możnaby nażwać próbą terroru,
albo trochę ostrzej — wmawiać się
będzie, że lista sanacji jest listą je-
dności polskiej, przeciwnikom grozić
się będzie represjami i wymyślać od
zdrajców.

„Gazeta Warszawska* w związ-
ku z napaściami sanatorów zracji
rokowań lwowskich słusznie przy-
pomina:

Oburzenie sanatorów jest obłudne.
Trzeba mieć miedziane czoło, aby wy-
stępować z perorami patrjotyczno-reli-
gijnemi pod cudzym adresem, gdy sa-
memu ma się na sumieniu haniebny
„blok trzech narodów*, zawarty przy
wyborach komunalnych z ukraińcami
i źydami. W Przemyślu na wspólrej
liście figurował kolega ks. Radziwiłła
poseł z B. B. p. Garlicki, obok undow-
ca Zahajkiewicza, na którego domu w
święto dziesięciolecia Polski wywieszo-
ne była... czarna chorągiew!

Obecnie sanatorzy, a w szczegół-
ności konserwatyści wschodnio-mało-
polscy zabiegali gorączkowo 0 wspól
ną listę polską, obejmującą wszystkie
stronnictwa polskie razem z nimi. Wte-
dy nie byliby się oni oburzali. Ale właśnie
polityka sanacji wobec ukraińców i jej
groźne skutki sprawiły, że ludność pol-
ska Małopolski Wschodniej odwróciła
się od sanacji i słyszeć o niej nie chce.
Wobec tego najracjonalniejszem z pun-
ktu widzenia narodowego jest połącze-
nie się wszystkich Polaków z wyklu-
czeniem sanacji (Ch. D. na tamtejszym
terenie należy do sanacji).

Narazie zakomunikować może-
my, że sprawa układu nie jest
jeszcze definitywnie załatwiona.
Gdyby układ doszedł do skutku,
to napewno nie byłby on ze szko-
dą Kościoła katolickiego, ani też
interesu narodowego.

Straciliby z jego powodu ukra-
ińcy i „sanacja“.

 

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, jak i inne
interesujące go osoby.

|

W jakich warunkach pracuje prasa nie-
„ zależna.

W numerze wczorajszym in-
formowaliśmy o zarządzeniu Ko-
misarjatu Rządu w Warszawie,
którego mocą zabroniono kolpdr-
tarzom dziennika ABC dostępu
do lokalu ekspedycji

Decyzję swoją Starostwo Grodz
kie motywowało względami „bez-
pieczeństwa i zdrowia".

Zarządzenie Starostwa weszło
w życie z momentem doręczenia
go zarządowi drukarni.

Wobec niedopuszczenia kol-
porterów, administracja „A.B.C.*
przeniosła kolportaż dziennika na
wynajęte wozy, które przewiozły
cały nakład „A. B. C.* na most
Poniatowskiego, gdzie odbył się
kolportaż.
"Ta sama procedura odbyła

się przy kolportowaniu „Wieczo:
ru Warszawskiego*.

Wówczas znowu spadło na
wydawnictwo nowe zarządzenie.

„Drukarnia Literacka", gdzie
są drukowane „A. B. C.* i „Wie-
czór Warszawski", istnieje od lat
czternastu. J

19 b. m. do lokalu drukarni
przybyła komisja sanitarno-tech-
niczna, złożona z kilkunastu osób,
i przystąpiła do szczegółowych
oględzin. Główny nacisk położyła
komisja na zbadanie, czy maszy-
na rotacyjna podczas ruchu nie
wywołuje wstrząsu w domu.

Maszyna rotacyjna stoi już w
tym domu przez lat czternaście.
Dotąd nigdy żadnej wątpliwości
nie budziła.

Badanie swe kotnisja uskutecz-
niała za pomocą szklanki z wo-
dą. W różnych punktach domu
stawiano tę szklankę na podło-
dze i parapetach okna, zaś cała
komisja przyglądała się w sku-
pieniu, czy się woda nie przeleje
wskutek wstrząsu. No i nie prze-
lała się.

Wobec tego udano się z
szklanką do sąsiedniego domu,
przylegającego do drukarni i tam
ponowiono eksperymenty.

We wtorek o godz. 11 Wy-
dział Przemysłowy Kom. Rządu
„zawiadomił „Drukarnię Literacką”,
że w wyniku przeprowadzonej
inspekcji sanitarno - technicznej,
stwierdzono, iż:

funcjonowanie maszyny rota-
cyjnej stwarza hałasy, uciążliwe

dla lokatorów danej i sąsiedniej
posesji,

że urządzenie drukarni stwa-
rza niebezpieczeństwo publiczne
pod względem pożarowym.
W związku z tem zostało wy-

dane zarządzenie niezwłocznego
(w ciągu 24 godzin) unierucho-
mienia drukarni.
W ten sposób, po uniemożli-

wieniu normalnej ekspedycji wy-
dawnictwa, zamknięto warsztat
pracy, drukarnię, tłoczącą pismo,
pozbawiając pracy kilkadziesiąt
osób personelu drukarskiego.

Wszystko to mogło było fun-
kcjonować w ciągu 14 ubiegłych
lat, maszyna rotacyjna mogła
była hałasować w nocy, nie tak,
jak ostatnio przy „ABC* w dzień,
ateraz okazało się, że „nie może”.
Oczywiście, bo to przecież okres
przedwyborczy. i

* *

Wychodzący w Krakowie „Głos
Narodu" podaje też bardzo cha-
rakterystyczną wiadomość o no-
wych metodach, stosowanych wo-
bec pism opozycyjnych. Oto co
pisze:

Zdołaliśmy stwierdzić, że czyn-
niki sanacyjne wywierają silny
nacisk na właścicieli kiosków ga-
zetowych i trafik w tym kierun-
ku, by zaniechali sprzedaży dzien-
ników opozycyjnych, w szczegól-
ności naszego pisma. Nacisk jest
tak silny, że zagrożeni widocznie
represjami trafikanci, zawiadomili
o tem listownie administrację
„Głosu Narodu".

Terror ten wobec sprzedają-
cych nasz dziennik, uprawiany
jest zwłaszcza na prowincji, cho-
ciaż znane nam są fakty, że pe-
wne indywidua sanacyjńe  usiło-
wały próbować tych metod walki
z naszem pismem także na tere-
nie Krakowa.

Odpowiedzią na te haniebne
praktyki sanacji, patrzącej z za-
wiścią na stały wzrost poczytno-
ści opozycyjnego dziennika i usi-
łującej terrorem przeszkodzić do-
tarciu pisma do rąk czytelni-
ków — bedzie, wierzymy, ze
strony tych ostatnich tem silnie-
i tem  energiczniejsze żądanie
„Głosu Narodu" we wszystkich
miejscach sprzedaży dzienników,

 

Iwiązek Pracowników Samorządo-
wych wobec wyborów.

W oniu 18.IX r. 1930 na po-
siedzeniu  Prezydjum Związku
Zrzeszeń pracowników miejskich
Rzeczypospolitej Polskiej zapadła
jednomyślna uchwała w sprawie
ustosunkowania się. do akcji wy-
borczej do ciał ustawodawczych
następującej treści:

„Związek, jako taki nie bierze
żadnego udziału w akcji wybor-
czej nie popiera żadnego Komi-
tetu wyborczego i nie wiąże się
z żadnem ugrupowaniem poli-
tycznem.

Członkom Związku pozosta-
wia się wolną rękę do brania
czynnego i biernego udziału w
akcji wyborczej, bez prawa uży-
wania tytułów godności, piasto-
wanych w organizacji".
 

«Konsulat generalny
w Kłajpedzie».

„Liet. Aidas“ w notatce p. t.
„Wielki konsulat* pisze o pew-
nym tajemniczym „konsulacie ge-
neralnym w Kłajpedzie.

Większość państw w celu
ochrony interesów swych oby-
wateli posiada w Litwie konsu-
laty. Personel:ich stanowią 2—3
osoby. Jedynie „sztab“ pracow-
ników generalnego konsulatu w
Kiajpedzie odpowiada personelo-
wi wielkiego poselstwa. Na czele
generalnego konsulatu stoi do-
świadczony konsul generalny,
który do pomocy posiada dwuch
wicekonsulów, ludzi z wyższem
wykształceniem. Oprócz nich kon-
sulat posiąda kanclerza, który
piowadzi wszystkie sprawy. Po-
zatem w kanceracji konsulatu
pracuje 5 — 6 ludzi. Mógłby kto
spytać, co ci wszyscy pracowni-
cy robią. Oficjanie wydają oni
tylko wizy dla mieszkańców kraju
Kłajpedzkiego. Konsulat odmawia
nawet udzielenia wiz mieszkań-
com centralnej Litwy z pobli-
skich powiatów, jak np. Kretyn
gowskiego, Teiszewsklego i Tau-
rogowskiego.  Nieof.cialnie zaś
pracownicy konsulatu, jak widać,
muszą być bardzo zaabsorbowani
pracą, gdyż tutaj są stałymi
gośćmi członkowie Sejmiku oraz
wszyscy inni politykujący klaj-
pedzianie i pracownicy na polu
kulturalnem. Tutaj, jak widać,
można otrzymać porady we
wszystkich sprawach.

Z Litwy.
OiicerowieReichswehry nie-
mieckiej na manewrach Ii-

tewskich.
Dziś rano na przedpole Olity

i Pren przybyły pierwsze oddziały
wojska litewskiego, mające wziąć
udział w wielkich _manewrach
jesiennych. Do Olity  przybili
również attache państw obcych.
Wśród przybyłych ogólną uwagę
zwraca 3 wyższych oficerów szta-
bu niemieckiej Reichswehry, któ-
rzy będą asystowali przy gene-
ralnym litewskim sztabie w cha-
rakterze doradców wojskowych.
W tegorocznych manewrach

wezmą udział wszystkie rodzaje
broni armji litewskiej oraz od-
działy szaulisów. d

IRiałun sowanie
Masowe rewizje i areszto-
wania na Białorusi So-

wieckiej.
Dziś rano do Wilna nadeszła

wiadomość, iż w nocy z dnia 22

na 23 bm. na terenie Białorusi

Sowieckiej dokonano masowych
rewizji i aresztów w związku z

 

wykryciem rzekomo szeroko roz- ©

gałęzionej organizacji kontrrewo-

lucyjnej w przemyśle wojennym,

kolejnietwie, szkolnictwie i armji

czerwonej.

Aresztowano zgórą 100 osób.

W gronie aresztowanych znajduje

się 10 wojskowych, 2 duchow-
nych oraz 3 dyrektorów prze-

mysłu wojskowego w Mińsku.

Aresztowanych wywieziono do

Mińska. d
 

INTROLIGATORNIA
„DZIENNIKA WILENSKIEGO"
MOSTOWA Nr. 1. TELEFON Nr. 1244
OPRAWY KSIĄŻEK, ROCZNIKÓW,
KSIĄG BUCHALTERYJNYCH
IINNE ROBOTY. WYKONANIE
STARANNE. CENY PRZYSTĘPNE.
OTWARTA OD 8-ej DO 4-ej POP.

  

 

 
 



 

 

Nr. 221

Zjazd Stowarzyszenia Chrz.-Nar. Naucz, Szk.
Powsz. z ziemi wileńskiej w Wilnie.

W niedzielę 21 września w
Wilnie odbył się VIII walny zjazd
delegatów i członków  wileńskie-
go oddziału okręgowego Stowa-
rzyszenia Chrz. Nar. Nauczyciel-
stwa Szkół Powszechnych.

O godz. 9-ej rano w kościele
św. Michała ks. biskup Michalkie-
wicz. odprawił nabożeństwo na
intencję pomyślności zjazdu i
wygłosił przemówienie, w którem
zachęcał nauczycielstwodowskrze-
szenia w duszach ludzkich wiel-
kich ideałów chrześcijańskich.

O godz. 10:ej rano w sali
Śniadeckich odbyło się otwarcie
obrad zjazdu. Przewodniczący
zjazdu p. Romanowski, prezes
Stowarzyszenia, zagajając obrady,
powitał zebranych i w przemó-
wieniu swojem wskazał na ideo-
logiczne podstawy organizacji i
na służbę społeczną nauczyciel-
stwa pod znakiem Krzyża i Bia-
łego Orła.

Po przemówieniu przewodni-
czącego chór „Echo* pod dy-
rekcją p. Kalinowskiego wykonał
przepiękny hymn „My chcemy
Boga" i pieśń „Króluj nam, Chry-
ste", poczem nastąpiły powitania
zjazdu. W imieniu J. E. ks. Ar-
cybiskupa- Metropolity zjazd witał
J. E. ks. Biskup Michalkiewicz,
w imieniu p. wojewody—starosta
grodzki p. lszora, kurator okręgu
szkolnego wileńskiego p. Pogo-
rzelski, J. M. Rektor prof. dr. Ja-
nuszkiewicz w imieniu O. S. B. i
władz uniwersyteckich oraz dele-
gaci i przedstawiciele różnych
stowarzyszeń.

Po powitaniach prof. dr. S. Pi-
goń wygłosił referat p. t. „Wy-
chowanie narodowe wobec chwili
dzisiejszej”, w którym wskazał na
istotne podstawy wychowawcze,
na których naród polski powinien
budować przyszłość państwa pol-
skiego. Drugi referat p. t. „Nau-
czycielstwo a praca społeczno-
oświatowa* wygłosił referent pra-

cy społeczno-oświatowej Stowa-
rzyszenia p. Jan Popowicz. W re-
feracie tym prelegent przedsta
wił imponujący udział i dorobek
nauczycielstwa Stowarzyszenia w
pracy społeczno-oświatowej oraz
wskazał jej podstawy i kierunek
ideowy.

Po wysłuchaniu referatu zo-
stały przyjęte następujące rezo-
lucje:

1. VIII walny zjazd Stowarzy-
szenia Chrz.- Nar. ;Naucz. Szk.
Powsz. wzywa ogół nauczyciel-
stwa Okręgu Szkolnego Wileń-
skiego do wzmożenia pracy spo-
łeczno- oświatowej na terenie or-
ganizacyj o wyraźnej ideologii
chrześcijańskiej i narodowej pol-
skiej i do żywego współdziałania
w tej pracy ze wszystkiemi war-
stwami społeczeństwa. ?

2) VIII walny zjazd Stowarzy-
szenia Chrz.-Nar. Naucz. Szkół
Powsz. apeluje do ogółu inteli-
gencji polskiej o stworzenie zwar-
tego frontu pracy spoleczno-
oświatowej celem zwalczenia anal-
fabetyzmu książkowego, obywa-
telskiego i zawodowego na tere-
nie wsi i miast północno-wschod-
nich ziem naszego państwa.

Po uchwaleniu rezolucyj na-
stąpiły wybory delegatów do ko-
misji wnioskowej i organizacyjnej,
poczem ogłoszono przerwę obia-
dową.

W godzinach popołudniowych
omawiano sprawy organizacyjne
oraz uchwalono szereg wniosków
z zakresu działalności i życia na-
uczycielstwa, poczem wybrano
zarząd w nowym jego składzie z
prezesem p. Romanowskim na
czele.

Na tem zamknięto przedpo-
łudniowe plenarne posiedzenie
zjazdu.

Rezolucje zjazdu oraz skład
nowego zarządu podamy w na-
stępnym numerze.

 
 

 

Z sali sądowej.
Dzika zemsta chłopów.

Mieszkańcy wsi Zalesie, gm.
żyrowickiej, pow. słonimskiego
Prokop i Włodzimierz Łaziuko-
wie, Mikołaj Rusiecki i Ławryn
Walukiewicz, pałając nienawiścią
do fornała z majątku „Stare Zy-
rowice* Bazylego Szwejdziuka za
chwytanie w szkodzie krów i
bydła, poprzysięgli mu zemstę

Rozgrywka nastąpiła wieczo-
rem 14 lipca ub. r. Ulpatrzywszy
stosowną chwilę, gdy jechał sa-
motny na koniu Szwejdziuk, pod-
skoczyli do niego, chcąc go šcią-
gnąć na ziemię.

Najbardziej agresywnie wystą-
pili Włodzimierz Łaziuk i Rusie-
cki. Łaziuk uderzył opierającego
się Szwejdziuka tak mocno ka-
mieniem w głowę, że ten padł
zalany krwią na ziemię wzywając
ratunku.

Mimo, iż przybiegli zaalarmo-
wani krzykiem sąsiedzi, łaziuk i
Rusiecki leżącej swej ofiarze za-
dawali ciosy kamieniami, póki ta
ducha nie wyzioneęła.

Wszyscy biorący udział w znę
caniu się nad nieszczęśliwym for-
nalem postawieni zostali w stan
oskarżenia.

Sąd okręgowy uznał jednak
za winnych jedynie Rusieckiego
i Włodzimierza Łaziuka i skazał
ich na ciężkie więzienie, pierw-
szego na 6 a drugiego na 5 lat.
Pozostałych uniewinniono.

Sąd apelacyjny rozpoznając
tę sprawę wobec skarg apelacyj-
nych skazanych, wyrok pierwszej

 

instancji uznał za słuszny i za-
twierdził go w całej rozciągłości.

Kos.

Ciągnienie loterji pań-
stwowej.

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

75.000 zł. na Nr. 30163.
20.000 zł. na Nr. 115755.
Po 10.000 zl. na N-ra 28956

92667. /
Po 3.000 zł. na Nra 710 1467

28843 34128 47279 139375.
Po 2.000 zł. na N-ra 3915 16985

47408 65220 73497 78485 103806
118062 123103 135695 137271
142419 144104 163453 183330
19593. ;

Po 1.000 zł. na N-ra 4998 16306
35443 49464 74165 80713 102612

 

110129 130196 134311 136068
137840 148313 150491 169352
176959 189989 202274.

Po 600 zł. na N-ra 8769 9014
12041 13164 116258 21534 25692
34359 38582 41243 46543 49170
70157 81547 82893 84293 84362
89529 107896. 115424 118722
119131 130129 132483 142139
147646 192325 182486 183832
184014 184411 191922 200690
200716.

WARSZAWA. (Pat). W 13-tym
dniu ciągnienia 5-tej klasy 21-ej
Polskiej Państwowej. Loterji Kla-
sowej główniejsze wygrane padły:
60 tysięcy zł. — na Nr. 12.065,
20 tys.—115.204, 124.734, 10 tys.—
15.610, 135.387, 199.627, 5 tys. —
90.039, 43.117, 130.800, 133.330,
154.327.

berkowej,—36600 zł. |.

DZ AE:NN t

Wiadomošci košcielne.
— Ogólny zjazd Koła księ-

ży preiektów archid. Wiień-
skiej. Ogólny zjazd Koła księży
prefektów archidjecezji Wileńskiej,
odbędzie się w dniu 27 września
r. b. w lokalu seminarjum teolo-
gicznego Uniwersytetu St. Bato-
rego w Wilnie przy ul. Clniwersy-
teckiej. Początek zjazdu o godz.
9-ej rano. W razie nieprzybycia
odpowiedniego quorum na ozna-
czony termin, prawomiocne zebra-
nie rozpocznie się o godz. 10ej
rano tegoż dnia, bez względu na
liczbę przybyłych członków. Po-
rządek obrad następujący: 1) od-
czytanie protokółu poprzedniego
zjazdu ogólnego; 2) sprawozdanie
roczne z działalności i kasowe;
3) sprawozdanie, ze zjazdu preze-
sów Kół księży prefektów w War-
szawie z dn. 29 ub. m.; 4) spia-
wozdanie z kursu letniego w Kra-
kowie; 5) sprawy bieżące; 6) wol-
ne wnioski.

Dla wiadoiności wszystkich za-
interesowanych księży prefektów
podajemy, że odnośne Kuratorja
udzieliły urlopów na ten dzień, w
tej liczbie Kuratorjum Warszaw-
skie pismem z dn. 10 b. m. Nr.
9057 32, Wileńskie zaś Kuratorjum
pismem z dn. 11 b. m. Nr. 29258.

2 miasta.

— Dziennikarz ameryknń-
ski. Przybył do Wilna na dwu-
dniowy pobyt dziennikarz amery-
kański dr. filoz. A. P. Coleman,
współpracownik czasopism „Po-
land* (N. Jork) i „New England
Homestead“ (Massachussetts), ce-
lem zwiedzenia miasta i okolic.
Red. dr. Coleman bawi w Polsce
od trzech miesięcy i zwiedził już
prawie cały nasz kraj.

Sprawy miejskie.
"— Wynagrodzenie za mająt-

ki przyjęte na własność pań-
stwa. Onegdaj odbyło się, pod
przewodnictweni prezesa O. U.
Z. p. St. Łączyńskiego, posiedze-
nie Okręgowej Komisji Ziemskiej
w Wilnie.

Po załatwieniu szeregu spraw
uwłaszczeniowych, scaleniowych
i serwitutowych, „Komisja ustaliła
wynagrodzenie za przyjęte w
swoim czasie na rzecz Państwa
na cele reformy rolnej nierucho-
mości ziemskie, a mianowicie:
1) za folwark Liguma I vel Pod-
liguma I, gminy i pow. Święciań-
skiego, b. właśnie Marji Ruden-
kowej, o obszarze 19,47 ha —
5300 zł; 2) za majątek Puszyła-
ty,gm Kiemieliskiej, pow. Swię-
ciańskiego, w obszarze 54,10 ha,
b. własność Elżbiety Fjederowej,
10730 zł., 3) za majątek Zdarze-
nie, gm. Czerniewickiej, pow.
Dziśnieńskiego, o obszarze 118 ha,
b. własność Marji Plater-Zyberko-
wej, — 29570 zł., 4) za majątek
Zuje, gm. Czerniewickiej. pow.
Dziśnieńskiego, o obszarze 177
ha, b. własność Marji Plater-Zy-

 

demonstracyjne pokazy prac
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KRONIKA.

PORKŁ Peł TRAKTORA ROLNICZEGO „FORDSÓN”
W PIĄTEK 26 WRZEŚNIA b. r. od 10 rano do 5 po poł.
na polach fermy Uniwersyteckiej „KUPRJANISZKI* pod Wilnem odbędą się

na roli
DSON*".

W czasle trwania pokazów będą kursowały między KUPRJANISZ-
Wilnem autobusy, które będą odchodziły z Wilna o godz. 9,30,

— Betoniarnia miejska
Zwiększyła ostatnio swą produk-
cję, która obecnie wynosi 100
krawężników, 620—640 plyt i od
360—400 płyt wjazdowych dzien-
nie. Przy robotach tych zatrud-
nionych jest 22 robotników.  d.
— Niedołęstwo sekcji tech-

nicznej magistratu m. Wiina.
Mimo zapowiedzi, iż roboty przy
budowie stacji dla autobusów
zamiejscowych rozpoczną się, w
b. tygodniu dowiadujemy się, iż
w ostatniej chwili wskutek za-
szłych trudności natury technicz-
nej Magistrat wstrzymał roboty.

Mimo tojfw drugiej połowie
października Magistrat podobnie
przystąpi do robót i będzie je
prowadził bez przerwy, tak by
nowozbudowany dworzec oddać
do użytku publicznego na wiosną
1931 roku, o ile znowu nie zajdą
nieprzewidziane trudności. I tak
» Šokala Wojtek” już od dwóch
at. d.

Sprawy administracyjne.
— Odbieranie pozwoleń na

broń członkom P. P. S. Wia-
dze administracyjne przystąpiły

obecnie do wycofania u człon-

ków P. P. S. w Wilnie zezwoleń,

wydanych na prawo posiadania

broni. Posiadana broń musi być

złożona natychmiast w odpowied-

nim wydziale Starostwa Grodz-

kiego. ()
— Nowe budowie w mie-

ście. W ubiegłym tygodniu sek-
cja techniczna Magistratu wydała
między innemi zezwolenie na bu-
dowę murowanego domu piętro-
wego przy ul. Targowej oraz na
budowę Domu Akademickiego
przy ul. Góra Boufałowa. Projekt
tej budowli przedstawia się jako
okazały gmach, w którym mie-
ścić się będą wszystkie instytu-
cje akademickie, jak bursa, men-
sa i t. p. (I)

2 życia stowarzyszeń.
— Wileńskie Koło Związku

Bibijotekarzy Pelskich. Dnia 26
b. m. w piątek o godz. S-ej wiecz.
odbędzie się w gmachu (lniwer-
syteckiej Bibljoteki Publicznej 78
zebranie członków Koła z refera-
tem p. Marji Rogowskiej-Głowiń-
skiej p. t« „O bibljografji regjo-
nalnej". Goście mile widziani.
— Doroczne Walne Zgroma-

dzenie Wileńskiego Towarzy-
stwa Filharmonicznego odbę-

dzie się we czwartek 2 paždzier-
nika w siedzibie Sród Literackich
(Ostrobramska 9 — mury po-B--
zyljańskie), w pierwszym terminie
o. godz. 6ej i pół wiecz., w dru-
gim zaś o godz. 7:ej.

— Nadzwyczajne walne
zgromadzenie członków Sto-
warzyszenia Kupców i Prze-
mysłowców odbędzie się dnia 5
października o godz. 4 m. 30 w
lokalu Stowarzyszenia przy ul.
Bakszta Mr. 7. Na porządku dzien
nym są wybory radcy do Sekcji

nowoczesnego traktora

10,30, 11,30 przed południem oraz o 2, 314 po południu z rogu ulic
Gdańskiej i Wileńskiej. — Zbiórka w biurze Inżyniera W. MALINOW-
SKIEGO, Wileńska 23.

Uprzejmie prosimy najszerszy ogół panów rolników oraz
zainteresowane motoryzacją pracy w
„FORDSONA".

sfery
rolnictwie na te pokazy pracy

Autoryzowane Przedstawicielstwo

DOM P-H. W. MALINOWSKI, inż.
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W. ks. Witold.
W 500-ną rocznicę zgonu.

Zygmunt nie zadowolił się tym pierwszym try-
umfem, Chodziło mu o to, aby dzieło niezgody po-
między Polską a Litwą utrwalić, zarysowany roz-
łam pogłębić.

W tym celu, opadłszy raz wczesnym  poran-
kiem wraz z żoną swą, słynną z piękności Barbarą,
sędziwego Jagiełłę, leżącego jeszcze w łóżku, po-
czął mu przekładać projekt koronowania Witolda,
któremu za tyle trudów dookoła zjazdu i przyjęcia
tak licznych gości należy się ten zaszczyt.

Dobrotliwy Jagiełło, niepodejrzewając podstę-
pu, zgodził się na razie, zastrzegł jednak, że wprzód
odwołać się musi do swej rady. Jakoż zebrały się
obydwie, litewska i koronna; z niesłychanem na-
pięciem śledził Witold za przebiegiem obrad. Wno-
sił projekt ówczesny sekretarz księcia, Mikołaj Se-
pieński, nawiasem mówiąc Polak najczystszej krwi.
Z opozycją wystąpił Zbigniew Oleśnicki. Przypom-
niał, iż Jagiełło został obrany królem pod warun-
kiem unii i wieczystej należności Litwy do Korony
i że plan Zygmunta jest wymierzony przeciwko tej
unji. Projekt jest podstępnie rzucony przez Zy-
gmunta na wzruszenie bratniej zgody Jagiełły
i Witolda.

Wywody Zbigniewa poparła gorąco reszta se-
natorów polskich.

Na ten czas Witold, ledwo hamując burzę we-
wnętrzną zerwał się z miejsca i z dumnem słowem
na ustach iż bez zgody Polaków uczyni co zechce,
opuścił zgromadzenie. Rada polska postanowiła
przerwać dalsze rokowania i dnia następnego ra-
zem z królem opuściła Łuck.

W Rzymie, gdzie takie nadzieje przywiązywa-
no do zgody i braterstwa Jagiełły i Witolda, że
im powierzyć chciano rozwiązanie najtrudniejszej
sprawy ówczesnej w Europie, na wiadomość o re-
zultacie zjazdu, zapanowało przykre rozczarowanie.

  

 

„Nie sądziłem — pisał papież — aby szatan
i jego zausznicy posiadali tyle siły, iżby nasienie
niezgody zasiać zdołali pomiędzy tak zgodnie dzia-
łających książąt, w których stolica apostolska po-
kładała nadzieję zwycięstwa. Wobec tej ich różni-
cy upada jedyna nadzieja...".

Było też niemałe rozczarowanie w Polsce,
która chętnie podejmowała się misji uporządkowa-
nia Czech i upokorzenia husytów.. nie tylko ze
względów idealnych; pomyślnie rozwiązana sprawa
ta mogła nam w zysku przynieść zwrot utraconych
ongi ziem śląskich. Skoro zaś Polska krwią własną
tyle razy uratowała Litwę z ostatecznei toni, mogła
się po niej spodziewać jeżeli nie czynnej rpomocy,
to życzliwej neutralności.

Ale Witold, uniesiony ambicją, która do cho-
robliwych rozrosła się rozmiarów w sercu 80-cio
letniego starca, głuchym był na wszelkie n:pom-
nienia.

Zaślepiony blaskiem korony, ani się spostrzegł
jak się znalazł w szeregu ligi zwróconej przeciwko
papieżowi, za cezaropapizmem króla rzymskiego,
burzącego ustrój kościelny. Niemógł też zrozumieć,
iż tak pożądana korona w ówczesnym świecie ka-
tolickim nie miała przecie znaczenia bez potwier-
dzenia i błogosławieństwa Stolicy Apostolskiej,
którego papież w żadnym razie nie udzieliiby
krnąbrnemu, buntowniczemu synowi. Pzeciwnie,
jak wiemy, Marcin V wydał biskupom surowy za-
kaz dokonania koronacji.

Lecz Witold dał się łatwo przekonać uczonym
wiedeńskim, iż zgoda papieska jest całkiem zbęd-
na, że jedynym prawnym szafarzem koron jest ce-
sarz. O tem, że przyjmując koronę z rąk cesarza
stawał się jego wasalem, niechciał pamiętać, upo-
jony tą jedną myślą, która zaćmiła dni jego
ostatek.

Dla kogo pragnął tej korony? Dni starca te-
go były policzone; synów nie miał—jak wiadomo,
poświęcił ich swoim ambitnym planom, oddając
jako zakładników w ręce Krzyżaków, z których to
rąk zginęli, opłacając następną zdradę ojcowską. Miał
jedynie wnuka pe córce, na wielkoksiążęcym mo-
skiewskim stolcu. Jemuż to miała w dziale przy-

Wilno, Wileńska 23, tel. 310.

  

 

przemysłowej lzby Przemysłowo-
wo-Handlowej w Wilnie.

Hande! i przemyst.
-— Miesięcznie likwiduje się

15 przedsiębiorstw. Na terenie
m. Wilna obecnie likwiduje się
miesięcznie około 15 przedsię-
biorstw bhandlowo-przemysłowych.

— lzba Przemystowo-Han-
dlowa w Wilnie komunikuje, że
od dnia 1 do 16 listopada r. b.
odbędzie się w Dijon, we Francji,
jarmark gastronomiczny. Obejmie
on artykuły następujące: masło,
jaja, szynki i kiełbasy, kasze i ja-
rzyny, zboże, grzyby, ryby, kon-
serwy rybne, konserwy z owo-
ców, jarzyn i grzybów, zioła le-
czniczś, nasiona i inne. Zaintere-
sowane firmy zechcą się zgłosić
do Izby (ul. Trocka 3) celem uzy-
skania szczegółowych informacyj.

Sprawy sanitarne.
— Stan chorób zakaźnych.

Wydział zdrowia Magistratu m.
Wilna w ciągu ubiegłego tygo-
dnia na terenie miasta zanotował
następujące choroby zakażne: ty-
fus brzuszny 12 osób (1 zgon),
plamisty 2, płonica 25, błonica 6,
odra 2, róża 4, krztusiec 2, gru-
źlica 17 (6 zgonów), jaglica 7,
grypa 2. Razem zanotowano 79
wypadków zasłabnięć na choroby
zakaźne, w tem 7 zgonów. (d)
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środkiem, który nietylko tę=
pi muchy ipchły, lecz zabija

„die o. Pliskwy, prasaki i karaluchy
oe? Żądać KATOL w składach
Pa aptecznych i aptekach.

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

„Kres wędrówki*. Wysiawicna osta-
tnio nad wyraz efektowna sztuka z okre-
su wielkiej wojny światowej — Kres
wędrówki* Szerriff'a odniosła na naszej
scenie wielki sukces artystyczny.

Wykonanie stoi na wysokim po-
ziomie artystycznym. Akcja sztuki to-
czy się w okopach na linji bojowej
w r. 1918-tym.

Reżyserję prowadzi R. Wasilewski.
Dziś poraz 2-gi „Kres wędrówki".

Początek o godz. 8mej w. «e
—  Teaw Miejski w „Łutni”.

Dzisiejsza premjera. Dziś ukaże slę
poraz pierwszy arcydzieło polskiej lite-
ratury dramatycznej „Pan Jowialski*
R. Fredry, w oryginalnej koncepcji re-
żyserskiej dyr. Zelwerowicza.

Muzyka, oparta na oryginalnych mo-
tywach, kompozycji E. Dziewulskiego,
dopełnia artystycznej całości. Początek
o godz. 8 mej w.

— Poposłudniówki niedzieine w
Taatrach Miejskich. W niedzielę od-
będą się w Teat'ach Miejskich przed-
stawieria popołudniowe po cenach zni-
żonych. W Teatrze na Pohulance J. Bli-
zińskiego „Rozbitki*, w Teatrze „Lu-
tnia* aktualna
skiego „Nad polskiem morzem".

POLSKIE RADJO WILKS.
Czwartek, dnia 25 września 1908 r.

11.58. Czas.
12,10. Pogadanka.
12,35. Gramofon.
13,00. Komunikat meteorologiczny.
15,50. Odczyt turyst. - kraj. „Hu-

culszczyzna, jako teren turystyczny.
17,35. Transm. z Warsz. Odczyt

(„Wśró| książ*k") i koncert kameralny.
19,00. „Mala skrzyneczka“.
19,25. Przegląd fiimowy.
20,00. Transm. z Warsz. Koncert,

słuchowisko z Poznania i muzyka ta-
neczna.

Kronika Il Targów
Północnych.

Cudzioziemcy na Targach
Północnych.

Parę dni temu ogłądała Wilno
i Targi Międzynarodowe Wycie-
czka Krajoznawcza; po Wilnie
oprowadzał ich profesor Ruszczyc.
wycieczka ta odniosła jak najko-
rzystniejsze wrażenie z naszej zie-
mi. Jeden z uczestników jest wy-
słannikiem Matin'a i ma zamiar
badać stosunki na wileńszczyźnie
przez parę tygodni.

komedja J. Rączkow-
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Zaś w dniu wczorajszym mie-
liśmy na Targach odwiedziny
dwów Ojców Marjanów, Francu-
zów z Kanady, Ojciec Henryk
Matt i Reverend Leval-Lesage.
Ojcowie Marjanie przyjechali ja-
ko profesorowie łaciny do semi-
narjum duchownego pod Pozna:
niem. Bawią oni w Polsce już od
roku i mają pozostać jeszcze
przez rok.

Na Targach specjalną uwagę
i zainteresowanie Ojców z Kana-
dy, wzbudziły tkaniny ludowe,
które oglądali z ciekawością, jako
rzecz wysoce artystyczną i zupeł-
nie sobie nieznaną.

GARŚĆ WSPOMNIEŃ.
Otwarcie roku szkolnego

15 lat temu.
Młodzieży pełna sala... jednak

cicho: „jakby makiem zasiał” —
przemawia dyr. St. Kościałkowski.
Słowa płyną prawie szeptem, lecz
są ważkie, jak przykazania naro-
dowe...

Młodzież, — zrozumiała, — nie-
wola się skończyła, a te słowa,
to posiew na elpsze lata...

*

* *

Czasy niemieckie.
Bieda straszna... od wcześnej

wiosny większość młodzieży cho-
dzi na „bosaka”, bogatsi mają
drewniane podeszwy... a o ubra-
niach lepiej nic nie mówić.

Nauczycielstwo pobory otrzy-
muje: „jak Bóg da*, jednak, po-
mimo ciężkich czasów, — oświata
idzie naprzód...

Rok 1919-ty.
Zbliża się nawała bolszewicka,

młodzież gimnazjalna ćwiczy się
gorączkowo w robieniu bronią i
prawie natychmiast rusza na
„front* — w stronę Nowej Wilej-
ki, bo tam już słychać strzały...

Do sere zwątpionych nadzieją,
kołacze śpiew drużyny harcer-
skiej, idącej ul. Mickiewicza, pod
wodzą d-ha Wiesiawa Cywińskie-
go, uwija się brać uczniowska,
przejęta ważnością chwili...

* *

Starsza młodzież z samoobro-
ną cofnęła się z Wilna, młodzi,
wprost w okropnych warunkach
biorą się do nauki. Dawne Wilno
dobrze pamięta przeprowadzkę
gimn. im. kr. Zygm. Augusta, —
nie mając środków, dzieciarnia,
odpoczywając co kilkanaście kro-
ków, niosła ciężkie ławki i szafy...

*
* *

Wiosna 1919 roku przyniosła
normalną pracę w gimnazjach,
powracają dekorowani krzyżami
starsi uczniowie — nie wszyscy...

Z 2ch szkół, dwudziestu kilku
zginęło, broniąc polskich kresów...

* *

W roku 20-tym znowu ofiara
krwi, znowu ciężkie przeżycia
szkół naszych, aż wreszcie ner-
malna praca w szkołach...

* *

Dziś, gdy pesymizm, — jak
zaraza, załacza coraz to szersze
kręgi, dobrze jest czasem zajrzeć
do księgi przeszłości, gdyśmy byli
pod: — „batem*.

Dziś, gdy mamy wolną Ojczy-
znę, dzielne wojsko i setki tysię-
cy młodzieży, która przeszła pol-
ską szkołę, możemy śmiało pa-
trzeć w przyszłość, bo niema si-
ły, która-by nas mogła złamać!

St. Jarocki.

paść owa korona a z nią cały kraj, dopiero pozy-
skany dia kultury i wiary zachodniej, na zawsze być
oddany pod wschodnie, moskiewsko-mongolskie
jarzmo?

Tymczasem$j Zygmunt dążył do utworzenia
związku Prus krzyżackich, Litwy wraz z Węgrami
i Czechami przeciwko Polsce,

Widząc się tak otoczonyin, Jegielło wysyła
Zbigniewa Oleśnickiego w poselstwie do Witolda,
oświadczając, iż skoro tak bardzo pożąda korony,
król polski szem odstępuje mu swoją, byle nie przyj-
mował z rąk Zygmunta i nie powodował w ten
sposób rozdarcia złączonych narodów.

Witold ofiary nie przyjął, nie wyrzekł się jed-
nak korony zygmuntowej. Zygmunt tymczasem
działał: koronę miano przesłać potajemnie, nazna-
czono dzień koronacji. Witold zaprosił na tę uro-
czystość W. Mistrza, wnuka swego Wasyla moskiew-
skiego oraz Mehmeta, cara tatarskiego. Jakże cha-
rakterystyczny dobór świadków tej bluźnierczej ce-
remonji: krzyżak, schizmatyk i poganin!

Lecz korona nie przybywała. Wielkopolanie
rozstawili wzdłuż granicy gęste straże, niebawem
też w ręce ich wpadło jakieś poselstwo. Nie było
to główne poselstwo, z koroną, lecz uczeni wie-
deńscy dr Baptysta Cigala i Zygmunt Roth, którzy
załatwić mieli formalności przedkoronacyjne. Ode-
brano im pisma, śród których znalazły się tajne
instrukcje i projekt ligi oraz ogłoszenie niezależno-
ści Litwy. Wobec tax jawnej przeciwko Polsce
zdrady, posłów obito, obdarto do naga, dano oby-
dwom po jednej szkapie a służbę pieszo napędzo-
no. Wobec tak niefortunnego początku główne
poselstwo z koroną nie ważyło się już przekroczyć
granicy polskiej.

Tymczasem Jagiełło, widząc jak wielkie dzieło
unji krok za krokiem zbliża się do rozbicia, posta-
nowił działać otwarcie i osobiście udać się do Wi-
tolda. Panowie odradzali mu wprawdzie podróż do
Litwy w obawie jakiego podstępu ze strony Witol-
da, król jednak pełen poświęcenia dła dobra swych
wszystkich ludów, pozostał -niezachwiany w swem
postanowieniu.

Witold, na wieść o przybyciu króla razem z mał-
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żonką wyjechał przed miasto; powitanie było ser-
deczne, na razie unikano draźliwej materji, ze
wszystkiego jednak można było wnosić, iż książe
nie wyrzeka się swych zamiarów, raczej postanowił
je doprowadzić do skutku za wszelką cenę. Jakoż
pierwszego dnia zaraz w Wilnie bierze on na stro-
nę biskupa Oleśnickiego, który towarzyszył królo-
wi. Między dwoma mężami nastąpiła rozmowa,
która decydować miała o losach dwóch krajów. Są
poszlaki, że książe ofiarowaniem znacznego skarbu
pragnął przekupić Zbigniewa, lecz się stanow-
czo pomylił co do osoby — biskup z godnością
odpowiedział, że dla osobistych zasług uważa księ-
cia za godnego korony, dziwi się jednak, że książe
jej pożąda, skoro z niej raczej wypłynąć może dla
Litwy niesława aniżeli sława, zamiast wielkości Li-
twy — jej upadek.

Jakich tam jeszcze argumentów użył Zbigniew,
jakiemi przemawiał słowy, pozostanie na zawsze
tajemnicą. Dość że po tej rozmowie Witold wo-
bec króla i panów Rady oświadczył stanowczo i so-
lennie iż zrzeka się wszelkich roszczeń do korony.

W kilka dni potem, król z Witoldem całkiem
pogodzeni, opuszczają Wilno, udając się do uroczych
Trok. Książe, wyczerpany widocznie przejściami
dni ostatnich spadł z konia i jechał odtąd w po-
wozie żony. Po przybyciu do Trok' łoża już nie
opuścił.

W dniu 27 października 1430 r. nakazał swoim
zebrać się u łoża i pożegnał się najprzód z królem,
oddając mu księstwo, które z rąk jego
otrzymał, i prosił o przebaczenie za winy, któ-
remi go dawniej a także ostatnio obrażał. Wszyscy
obecni płakali. Jagielło ze łzami w oczach z ser-
ca przebaczył bratu, przypominając mu troskę o zba-
wienie duszy. Kilka razy spowiadał się książe, przy-
jął Sakrament, Oleje šw., poczem skonal, pojed-
nawszy sie z Bogiem i ludźmi.

Ciało jego przewieziono do Wilna i tam w Ka-
tedrze pochowano.

1. 0.
(D. n).



Sport.
Wieczorek mistrzem 10-cio

boju.
Mistrz Polski, Wieczorek, (3 p.

saperów), startował ubiegłej nie-
dzieli w zawodach lekkoatlety-
cznych o mistrzostwo okręgu w

10-cio boju.
Wynik Wieczorka jest dosyć

słaby, gdyż trudne warunki atmo-
sferyczne stały mu wciąż na prze-
szkodzie. W ogólnej punktacji uzy-

56,6 sek., bieg 110 mtr.
płotki 16,8 sek., rzut dyskiem 38
mtr. 15 cent., rzut oszczepem 48
mtr. 70 cntr., skok o tyczce 3
mtr. 50 centr. (nieźle), 1.500 mtr.
5 min. 14,8 sek. (b. słabo).

Drugie miejsce zdobył Wasi-
lewski (strzelec) 4.908,745. 3) Cza-
prowski (Pogoń) 4.809,61.

Startowało pięciu zawodników.

Piłka nożna.
Ognisko grało w Brześciu mecz

piłki nożnej o wejście do Ligi,

przez ,

DENNIKWD Z

W. Wilnie
Laudę 8 : 1.

St. Petkiewicz zdyskwalifi-
kowany.

Wiadomość o dyskwalifikacji
najlepszego biegacza Polski na
800 mt., 1500 mtr. i 3000 mtr.
była niezwykłą niespodzianką.

Polski Zw. L. A. na ostatniem
posiedzeniu zdyskwalifikował Pet-
kiewicza aż na 8 miesięcy za wy-
cofanie się z biegu 5.000 mtr. na
zawodach w Pradze.

Makabi pckonala
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które zmusiły go do wycofania
się z biegu. Ja. Nie.

Konkurs awjonetek.
WARSZAWA. (Pat.). Dnia 24

b. m. na lotnisku cywilnem w
Warszawie nastąpi oficjalne ot-
warcie 3-go konkursu awionetek,
zorganizowanego przez zarząd
główny Ligi Obrony Powietrznej
i Przeciwgazowej. Konkurs trwać
będzie do dnia 6.X włącznie,
przy wyłącznym udziale płatow-
ców konstrukcji krajowej. Odział

zgłosiło, 24 awionetki. W

Ruch wydawniczy.
M.  Niewierowicz. Poradnik

wiejskiego budownictwa ognio-
trwałego z gliny I drzewa lub
betonu i drzewa. Wilno. 1930 r.
Wydawnictwo Wileńskiego Towa-
rzystwa Organizacyj i Kółek Ro!-
niczych z zasiłku Państwowego
Banku Rolnego. Książka ta na
14 stronach podaje w dostępnej
formie sposoby budowy murów
z gliny i chróstu, zaś dla okolic
ez gliny — z betonu, piasku i

chróstu. W części Il opisany jest
sposób budowy strzech ze słomy

 n_221

przeznaczona jest dla tych, którzy
chcieliby własnoręcznie wznieść
swe zabudowania mieszkalne i
gospodarcze, to też niezawodnie
znajdzie się w ręku każdego gos-
podarza.

Ze względu na obecny ruch
komasacyjny i w związku z tem
wzmożone budownictwo z jednej
i dotkliwie dający się odczuć
brak drzewnego materjału budo-
wlanego z drugiej strony—książka
ta ma specjalne znaczenie.

 

Popierajcie Polską

 

skał on 6.716,28 pkt., mając w mając bardzo słaby dzień, co też swój
poszczególnych konkurencjach przegrana 8 : 4 jest najlepszym Do kwestji tej jeszcze powró- piątek dnia 26 września nastąpi
100 mtr. 11,5 sek. (niezły wynik), tego dowodem. cimy, tymczasem zaś Petkiewi- lot na wysokość
skok wdal 6 mtr. 33 cntr., rzut Perspektywa Ogniska na zdo- czowi serdecznie współczujemy,. ści startu. Od dnia

swej będąc w przekonaniu, że musiałybycie mistrzostwa
chyba zajść poważne przyczyny,

kulą 11 mtr. 12 cntr., skok wwyż
jest minimalna.1 mtr. 55 cntr.,, bieg 400 mtr.

grupy,

 

(Majątek Wielkie Solecz-| |
niki

goszaktje olidnego odbiorcę
na większą ilość mleka dostarczanego

do Wilna. Zgłoszenia nadsyłać do

Zarządu: poczt. W. Soleczniki. 186-2
 

w,  GIERWIATOWSKI.
Skład fortepianów zo-

stał przeniosiony na uli-
cę Wielką 18, m. 5—Po-
siada wielki wybór for-
tepianów i pianin pierw-
sżorzędnych fabryk za-
granicznych i krajowych

| S$ oraz koncertowych C.
ATN Bechsteina,—Firma egzy-

stuje od roku 1838.—Po-
leca się łaskawej pamieci!     

893—2 oZNIĘG nowej EKRADYNY
model 1930/51

zadowoli najbardziej wymagającego radjosłuchacza

JUŻ SIĘ UKAZAŁY

Sąd Okręgowy w Wilnie ogłasza przetarg
na dostawę węgla górnośląskiego kostka I w ilo-
ści około 200 tonn, koksu grubego około 80 tonn
oraz drzewa opałowego sosnowego, suchego
200 metrów.

Oferty należy składać na imię Prezesa Są-
du Okręgowego w Wilnie, pokój 104 w godzinach
urzędowych do dnia 1 pażdziernika r. b.

W ofertach należy podać nazwę kopalń
oraz kaloryjność oferowanego węgla. Cena winna
być podana loco piwnice.

Równocześnie z ofertą mają być złożone
w Kasie Sądu, pok. Ne 2, wadja w wysokości 107/,
kosztu oferowanych materjałów.

Bliższych informacyj co do warunków do-
stawy i płatności należności udziela Intendent Są-

NOWE TYPY,
a mianowicie:

4-0 lampowy odbiornik do sieci prądu zmiennego,
4 LS/2A z piątą lampą prostowniczą i

4-0 lampowy odbiornik do akumulatora i baterji4 LS 2D

/ Katalogi bezpłatnie

POLSKIE ZAKŁADY MARCONI S. A.
 

Zarząd i Fabryka: Warszawa, ul. Narbutta 29. gu (pokój 18). —00
Oddziały: Warszawa, Marszałkowska 142 ERA

c Łódź, Piotrkowska 84 sa: egzaminów kasie |
Lwów, Akademicka 14. go typu przygotowuję | ZGUBY |

Do nabycia w firmie: Biuro Techniczno-Handiowe szybko tanio. W. Pohu- wamaseaswswnewzecnem

 

    

= s lanka 25 m. 3. września zgiOakiai ks ginęłainż. Kiersnowski, Krużołek i S-ka „| 17 Szycza, ooio5 m.
ilno, ul. Mickiewicza 23. ć jamnik) proszę o odpro-w : | entyści | wadzenie za wynagrodz.

serer" Antokol, Kościuszki 12
— GR LEKARZ-DENTYSTA m. 26. 3028

A Posiada znaczny : gi 5
Firma. DUBICAA15-ke wybór materjałów NAUKA i z Bla- —>—=>—>>4

(właściciele J. Dubieka wełnianych, jedwa- i wzEL mezowi) bnych, baweinia- : powróciła.—Przyjęcia3-6 Najwyższy czas.
14, Janu nych,plėtna rėžne,1 Įfwalifikowana  osoba, pop. za wyjątkiem świąt. >... do ša 6

w sklepie swoim kołdry, kapy,! posiadająca języki. Objazdowa 8. m, 2. —90 MASLA d
przy ulicy chustki, ręczniki , angielski oraz francuski , "= ssa powiedziała „ twója sio-

Wileńskiej Nr. i t. p. poszukuje zajęcia. Adres AKUSZERKI stra, kiedy jej opowia-

 

w Administracji. lo ; daleš, že obchodzilam

wczoraj 25 letnią rocz-

nicę urodzin?"

Przyjmuje od godz .9 do , Mąż: T „Powiedziala

7 w., Kasztanows 7m 5 Ž€ tojuž najwyžszy czas!

WZP6B m,

 

  

fak zwykie po cenach umiarkowanych.

Najtaniej
wełny, jedwabie, tweedy, welwety,

niowe oraz pończochy, pończoszki

petki. — Uwaga—Wileńska 27.

1; Od dnia 24 do 27 wrzešnia 1930 rokų

„RES NEKATOGRIE | Kosa UN As UD =
ska 5' 1 jusza J. Hr. Plater-Zyberka.

p AKUSZERKA
Wszechstronnie (wyż- Marja Laknerawa

kupuje się dobre towary u
GŁOWIŃSKIEGO. — Polecamy

flanelety dese- Sze zagraniczne  wy-
dziecinneiskar- kształcenie.) Ofiarna 4,

—1o m. 3027-10

BE za pokój

+ ESET

(CHINCZYK) Sensacyjny dramat w 10 akt.«Martwy węzeł» $'5 gł: Elina Sol, Jola Jolanta, K. Juno:(J. Plater-Zyberk). Dziesięć aktów niezwykłych przygód człowi, -
Kasa czynna od a 3 m. 30. | oczalalżewbó ča g. 4. życ lag

JESTEM DZIEWCZYNĄ". :

 

EEKZZA ZE PCO PATS ASKTI

DŹWIĘKOWY | DZIŚ! Arcydzieło dźwiękowe, które wzbudziło

 

ŚPIE-olšni Wil iękn. e
Ai. Jolson ais Geóda:KINO- zachwyt całego šwiatal Niezrówn. Mistrz Fieśni

"a SHELIO S» WAK JAZZBANDU Tragedja duszy ludzkiej. W roli kobiecej prześliczna MAY AVOY. NAD PRO-
GRAM: Rewelacyjny dodatek dźwi
Początek seansów o godzinie 4, 6, 8 i TRÓJea

755777 7557 IAA IIIISIIII SII IIIIIS
DŹWIĘKOWYKINO - TEATR | DZIŚ! Rewelacyjny przebój dźwiękowy! Ulubieniec tłumów mistrz EMIL JANNINGS w wzruszającym dźwiękowym

«HOLLYW 00D» grana „W sidłach klamstya“ *,„P9zostalysh rolach glėwnych ESTHER RALSTON i GARRY COOPER. Nadcie program dodatek dźwiękowo-śpiewny. Początek o g. 4- 5
MICKIEWICZA XG 22 dz. 10,30. Do godziny 6-ej ceny miejsc Parter 1 zł, Balkon 80 ge) 00 92

KKA OS NISSAN

KINO- 64 Dziśl Monumentalny dramat w-g nieśmier- i 2 SERJE 12 akt. i
TEATR «k U X | telnego arcydzieła VICTORA HUGO Dzwonnik 1 Notre Dome maski, ulubieniec ace ao,Gaa

ul. Mickiewicza Nr. 11. ś.p. LON CHANEY. Początek o g. 4-ej. Ceny miejsc od 40 GE , y

DE WANDA” |

KIN ”
Ul W/ELKA 30. Tel. 14-81.

SA TEEEEERZEDAMI ATIKA

di

Kino Kl. „BGNISKU”i| Dzis i w dnie następne!

Dziśl Nieporównane arcydzieło ze zlotej serjil Don Juan Pam MIŁOŚCI) Epokowy dramat w 12 akt.

Wielki film Paramounta Na zgubnej drodze
Obok DworcaKolejowego)

 

ekranu John Barrymore, Helena Costello i Mary Astor.

 

aktów 9. Wspaniały dramat sensacyjno-erotyczny z życia
ludzi podziemi. W rolach głównych: CLARA BOW“i Ri-

Superfilm o wybitnej wartości artystycznej p. t.: rol. gł: największy i najpiękniejszy tytan

| CHARD RBRLEN. Bajeczna gra artystów! Arcyciekawa treść! Pocz. seansów o godz. 5 w niedziele i św, o g. 4 p. poł.

  

 

Zaproszenie. |L"E_|
WPP. Architekci, budowniczowie, inżynie-

rowie, przedsiębiorcy budowlani i techniczni
jak również osoby zainteresowane

zechcą pofatygować się
w dniach 25, 26 i 27 b. m. między
godz. 3—7 po poł. do Głównego Pa-
wilonu II TARGÓW POŁNOCNYCH

stoisko 128
w celu zapoznania się CASTOREM“

z „HYDROFUGE

środkiem zabezpieczającym od wil-
goci

znajdującym się stale na skladzie w
Warszawie, Koszykowa 7 i obejrzenia
odnośnych plansz technicznych i zdjęć.

Przedsiębiorstwo Budowlane

MAURYCY KARSTENS.

Srebrnołuski

gość *
z Norwegji;

pojawił się na rynku polskim

i zdobył odrazu uznanie znaw-

ców, gdyż okazało się, iż jest

to sardynka norwegska smacz-

na, pożywna i odżywcza, za-

wierająca witaminy. Każda go-

skodyni pragnąca coś dobre-

go podać na stót, każda matka

dbająca o zdrowie swych dzie-

ci powinna pamiętać, układa-

jąc menu, o sardynkach nor-

wegskich. Nadzwyczajnie po-

ywne wskutek

zawar.

 

    DOKTÓR

W. UNIASTOWSKI
wznowił "przyjęcia cho-
rych (choroby pluc) od
6—7. — Żeligowskiego 5.

—20

D-. ŁUIEWICJ
Choroby skórne

i weneryczne
przyjm. od 1—2 15—7 pp.
Gl. Ad. Mickiewicza Gi
wejście z ul. Sniadeckich
Nr. 1.

   

    

 

     

          
    

 

     

    
    
   

 

  KOBIETA-LEKARZ
Dr. JANINA

Piotrowic2-Jurczenkowa
ordyn. Szpitala Sawicz.
Choroby skėrne i wene-

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

—>

   540—0 o      
   

 

   

Magazyn Warsztatów Państwowej
Szkoły Technicznej

im. Marszałka Piłsudskiego w Wilnie, Holen-
dernia Ne 12.

ma do sprzedania po cenie własnego kosztu na-
stępujące wyroby drzewne: deski kreślarskie,
trójkąty, linje, drzwi i okna budowiane, ule stoły,
stoliki, sedesy, etażerki, tablice, nocne szafki, huś-
tawki, laski harcerskie,

wielkiej

tości jodu.

   

ERIE oraz metalowe: fity, ku- PRM źnie polowe, imadełka, gwintownice, MOBI: sie- STEFANII
kiery, klucze do śrub, tastry, cyrkle, piony, grze-
chotki, zawiasy, zasuwy, zamki, zatrzaski, linje NOSOWICZOWEJ

metalowe, noże, dłuta, kilofy i t.p.
| Sprzedaź odbywa się w dni powszednie.od 9 do

15-ej w magazynie warsztatów. Dojazd autobu-
sem Ne 3. 478—10

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

877—1

IRJIMI
mog M

|||
iii

Wydawca: ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI,

i próba krótko-

5.X.—lot okrężny naokoło Polski.
Dnia 6 b. m. próba demontażu.

30 b. m. do

eu

 

wynoszą

z gliną. Ze względu na swoją ta-
niość, łatwość i szybkość budowy,
budownictwo glinobite zasługujej

baczną uwagę.

koszta
paliwa przy przebiegu

100...
ciężarówką lub
autobusemz

silnikiem DIESLA,
pędzonym ropą
o nośności

4700.
lub

34.45

Ksiąžka

dniach

ta

   
LUB

CIĘŻARÓWKA
o nośności 4700 kg. (34 osób)
z silnikiem benzynowym zu-

na 100 km. 32 ką.žywa
benzyny po Zl. 1.05
= 23360

SAURER-DIESEL

zużywa 24 kg. oleju gazo-
wego po Zł. 0.35 za kg. —
Zł. 8.40.
Przy 300 km. dziennie i 300

roboczych oszczęd-

ność na paliwie w ciągu

roku_wynosi Zł. 22.680.

SILNIK

SAURER-DIESEL

posiada wszystkie
zwykłych benzynowych silni-
ków SAURERA. czego do-
wodem są tysiące
kursujących bez defektu od
2 lat w Zach. Europie.
Wóz demonstracyjny, znaj-
dujący się w Polsce, zrobił
30.000 km.

SAURER-DIESEL
JENERALNA REPREZENTACJA NA POLSKĘ iW.M. GDAŃSK

TOW. HANDLOWO-PRZEMYSŁOWE

«ARBON>»
2 WARSZAWA AL.UJAZDOWSKA9Ś TELEF. 445-82,136-63 i185-17 ©

Warsztaty Państwowej Szkoły Technicznej im. Marszałka Piłsndskiego
w WILNIE, ul. Holendernia Nr. 12

po zainstalowaniu się w nowym gmachu i wzbogaceniu inwentarza nowo-
czesnemi precyzyjnemi obrabiarkami, wznowiły . przyjmowanie zamówień
na wszelkie naprawy maszyn i wyrób ich części. Specjalność: wyrób części
samochodowych i inne precyzyjne roboty tokarskie, frezarskie i szlifierskie.
Techniczna obróbka metali.

478—1-f

 

Ceny nizkie.

 

| Aostauracja „NAZOWIECKA”
zdrowe šniadania, obiady,

JAGIELLON-
SKA 2a.

 

  

wydaje smaczne i
| oasis oraz wszelkie dania, jak zimne tak

S i qorące. 3914—00

K
GRUZEI
WYCIEKCZE:

NIE

  

 

 

| PRACA |
zł

Jwei Kopeć
abs. inżynier. miern. pla-
ny, pomiary, parcelacje.
Wilno, Litewska 14 (ko-
ło cerkwi. 3867—4

Potrzebna
służąca do wszystkiego
Zgłaszać się Sw. Filipa

 

*2 m. 17 od 5—8 g. wiecz.

 

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 polskiej oraz
ekonomji. Po skończe-
niu świadectwo. — Žą-
dajcie prospektów. 2ll-s

Drusaraia „Dziennika Wileńskiego” ul, Mostowa 1,

poszukuję posady g»-
jowego, furmana lub

innej pracy w majątku.
Jestem młody, zdrów,
p. Skrzybowce, Wielkie-
Iszczołniany, Piotr Rod-
kiewicz. gr2

Giužaca do wszystkiego
z dobremi świadec-

twami poszukuje posady
Sierakowskiego EO

1

Potrzebny wykwalifiko-
wany krawiec dam-

ski posiadający 1-rzędną

kwalifikację niech zgłosi

się—A. Wiszniewski, św

Michała 1. 539

 

 

POTRZEBNA
służąca do wszystkiego
z dobrem gotowaniem
do jednej osoby. Zgła-
szać się ul. Dąbrowskie-
go 10 m. 3 od 8i pół —
9 i pół rano i od 4—5 pp.
PORCYS, 9112

OSPODYNI do ma-
jątku potrzebna Mi-

ckiewicza 30 m. 5. 913

otrzebna uczenica do
introligatorni lat 14,

bez rodziców lub opie-
kunów nie przychodzić
Adres w Dzienniku Wi-
leńskim. „ gr3

 

Masowe roboty stolarsko-budowiane.

Dyrekcja Szkoły.

KUPNO- |
SPRZEDAŽ |

KONCERT
codziennie
od 12—2

al; 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-
jowych i zagranicz-
nych. Udział biorą:
prof. A. Zankiewiczo-
wa i prof. K. Pliszko |

Ranuszewiczowa. |

523-9f

 

KREM MYDŁO „ALINA
usuwa piegi, wągry,
plamy i t. p. Skutecz-
ność udowodnione na
żywej reklamie na
OSY P.'W. ©
i Turystycznej w Po-
znaniu, oraz na Tar-
gach Lwowskich, Ka-
towicklch, 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
Sprzedaż w Aptekach,
Drogerjach i Skle- 

 

AUTOBUS

   

 pachPelumeryjnyci:
Sprzeda biurko mę-

skie, stojący zegar,
wagę. Objazdowa 6 m.7.

895—s3
ZZ

Krzssio dla chorych na
kółkach firmy Konr.

Jarnuszkiewicz do sprze-
dania Zakretowa 7 m.12a

905 50

Macierz Szkolną
wileńskn 15—5
 

 

   
    
  

 

za ką

   

      

        
zalety

wozów.

       
     

 

Kapelusze Damskie,
duży wybór. Obstalunki,
przeróbki, tanio. Zofja
Moszczyńska. Uwagal
Bernardyński zaułekNe 10
m. 1. 869 —00
 

D sprzedania orzecho-
wy garnitur mebli

miękkich, stół i wiesza-
dło stojące. Uniwersy-
tecka Nr. 6 m. 8. Oglą- ;
dać od 10 do 2 pp. 900-1

OKAZYJNIE
słare włoskie skrzypce
Stradivariusa do sprze-
dania. Wileńska 37 — 63.

- sl

  

ZZ ZZZOZ

Sprawy
majątkowe

RÓŻNEJ WIELKOŚCI
dochód przy lokowaniu
oszczędności na najpe-
wniejsze zabezpieczenie
osiągnąć można przy po-
šrednictwie Wileńskiego
Biura Komisowo Handlo-
wego Mickiewicza 21,
łel. 152. 164—s2

 

W śródmieściu
kamienica z dochodem
16.000 zł. do sprzedania
za 10.000 dolarów z dłu-
giem bankowym Wileń-
skie Biuro Komisowo-
Handlowe Mickiewicza 21
tel. 152. 165—s1
 

Gotówkę
lokujemy bezpłatnie z
pełnem zabezpiecze-
niem na oprocento-

wanie.

Dom H-K. „Zachęta
Mickiewicza 1, tel.

9—05. 298—0s
ną

TY)TEJ ORE
Mieszkania i

 

i pokoje

D“ wielkie pokoje do
wynajęcia od zaraz

bez kuchni. Dowiedzieč
się Zygmuntowska 4 m.5
od 4—6 g. 875—s0

 

p duży, jasny z
wygodami przy ro-

dzinie inteligentnej do
wynajęcia ul. Mostowa 9
m. 21. 2

M'zenia 3—5 poko-
Jowego šui

Zgłoszenia telefoniczne
Nr. 310—kasjerka, lub o-
sobiście Dom P.-H. W.
Malinowski inž. Wilno,
Wileńska 23. 704

 

Redaktor odpowiedzialny: JERZY CIESZEWSKI,
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