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Opłata pocztowa ulszczona ryczałtem.
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REDAKCJA i ADMINISTRACJA:
i Administracji 448, Drukarni 1244. Adres drukarni:

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

z wyjątkiem poniedziałków i dni poświątecznych.

MIECZYSŁAW JANUSZKIEWICZ
Pułkownik emerytowany W. P.

zasnął w Bogu dnia 24 września 1930 r. .w wieku lat 70.
Wyprowadzenie zwłok z domu żałoby przy ul. Lwowskiej 7 do

kościoła $w. Jakóba nastąpi dn. 26 b m. o godz. 5.30 p. p.
Nabożeństwo żałobne odbędzie się dn. 27 b. m. o godz. 9.30 rano,

poczem nastąpi pogrzeb na cmentarz Św. Piotra i Pawła na Antokolu.
O czem zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku

Syn, Córka, Zięć i Wnukowie.

SER :
MIECZYSŁAW JANUSZKIEWICZ

Pułkownik Emeryt Wojska Polskiego, Członek Stowarzyszenia Ofl-
cerów przeniesionych w stan spoczynku.

po ciężkich cierpieniach zmarł 24 września 1930 roku w wieku let 70.
Eksportacja zwłok z domu żałoby (Lwowska 7) do kościoła św. Ja-

kóba odbędzie się w dniu 26 września o godzinie 18-ej. Nabożeństwo
żałobne odbędzie się 27 września o godzinie 9-ej rano, poczem nastąpi
wyprowadzenie zwłok na cmentarz S.S. Piotra i Pawła.

Q czem zawiadamia przyjaciół i znajomych Zarząd

 

  
  

    

Wszystkim, którzy wzięli udział w oddaniu ostatniej posługi

Józefowi - Bolesławowi TIUNAJTISOWI
i okazali nam tak wiele serdecznego współczucia, a w szczególności
Zarządowi Cechu Slusarzy, P. P. Slusarskiemu i inż. Jankowskiemu, oraz
Kolegom i Znajomym składają serdeczne „Bóg zapłać"

Żona, syn, synowa i wnuk.

zed p

ZDROWE i SILNE
DRZEWA OWOCOWE i RÓŻE
POLECAJĄ NAGRODZONE NAJWYŻSZEMI NAGRODAMI

. SZKÓŁKI

„LEMSZCZYZNA - SZCZEKARKÓW"
Biure sprzedaży: WARSZAWA, BODUENA 2

1! Prosimy obejrzeć stolsko na Targach !!

KUMAM

| DUpGŻNIE (AIMO 1 Biaszankępłynudo metan ZORZA
otrzyma kupujący na II Targach Północnych

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

J.
Drzewka owotowe I krzewy

znane ze swej dobroci i wielokrotnie odznaczone
poleca

Gospodarstwo Sadowe Józefów n/Wisłą (Woje-
wództwo Lubelskie) 541—1 o

Katalogi i oferty wysyłane są gratis na pierwsze żądanie.

TIJJMI
Więźniowie brzescy bez obrońców.

(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Wobec tego, że 12 dni upłynęło od chwili, kiedy
obrońcy aresztowanych posłów doręczyli urzędowi prokuratorskiemu
blankiety pełnomocnictwa do prowadzenia obrony celem przesłania
ich do Brześcia n. Bugiem dla wypełnienia, zaś blankiety dotąd nie
owróciły, obrońcy wystąpią do urzędu prokuratorskiego o przyśpie-

szenie sprawy.

P. Bartel składa wizytę p. Kosmowskiej.
(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. W Warszawie bawi obecnie b. premjer Bartel,
który złożył wizytę b. posłance „Wyzwolenia" Kosmowskiej.

Wizyta lotników polskich w Łotwie.
(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Jutro wyleci z Gdyni do Libawy eskadra lotnicza,
złożona z trzech hydroplanów polskich, celem złożenia wizyty lotni-
kom łotewskim. Eskadrę prowadzi płk. Durski, 'W locie bierze
udział 10 lotników pilotów i 7 instruktorów.

Zmiana na stanowisku ambasadora So-
wieckiego w Berlinie.
(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. W najbliższych dniach do Moskwy wyjeżdża do-
tychezasowy ambasador sowiecki w Berlinie Krestinskij, który obej-
mie stanowisko zastępcy komisarza ludowego spraw zagranicznych.

Narazie placówką dyplomatyczną w Berlinie kierować będzie
radca ambasady Bradowski. Na stanowisko ambasadora wymienia
się między in. b. prezesa Rady Komisarzy Ludowych Rykowa, który
jako czołowy przedstawiciel opozycji prawicowej, zostanie w ten
sposób odsunięty od wywierania wpływu na politykę wewnętrzną
w Rosji sowieckiej. Jako ewentualni kandydaci na stanowisko
ambasadora sowieckiego w Berlinie, wymieniani są prócz Rykowa,
b. komisarz ludowy oświaty Łunaczarski oraz obecny przedstawiciel
Sowietów w Angorze Suryz, który uchodzi za najwybitniejszego dy-
plomatę sowieckiego.

Czy jesteś już członkiem L. O. P. P.?
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ul. Dominikańska 4. Telefon Redakcji
Mostowa 1.

Redaktor przyjmuje od g. 2—4 pp. Administracja otwarta od g. 9—5,     
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PRENUMERATA: miesięczna 4zł., z odnoszeniem i przesyłką pocztową Zł.4 gr. 50,

zagraniczne o 50 proc. drożej.
niem miejsca o 25 proc. drożej.

za granicę 8 zł.
OGŁOSZENIA: za wiersz milim. przed tekstem 6 łam 35 gr., w tekście 40 gr., za
tekstem 10 łam. 15 gr. W numerach świątecznych oraz z prowincji o 25 proc. drożej,

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

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

 

(5IEŁDA
WBRSZ AWA 25.X (Pat.)

Waluty i d ewizy:

Dolary 8,94'/,- —8,96'/,—8,92',.
Gdańsk 173,39- —173,82—172,96.
Holandja 359,7. 2—360,62—358,82.
Londyn 43,35. |;—43,46! ,—43,24'/,.
Nowy York 8,5 /12—8,932—8,892.
Paryż 35,03—: 5,12—34,94.
Praga26,47' ,— +26,54—26,41.
Szwajcarja 173 ,06! „—173,49':,—172,68'',.
Stokholm 239,€i7—240,27-—239,07.
Wiedeń 125,91- —126,22—125,60.
Włocny 46,72— 46,84—46,60.
Berlin w obrot ach prywatnych 212.42.

Papiery pr ocentowe:

Pożyczka iiawestycyjna 110,50, Prem-
jowa dolarowa !37,50, 10”, kolejowa 103,75
8% L. Z. Bankir Gosp. Kraj. i Banku
Rolgo; ob. B. (3. K. 94, Te same 7%
83,25, 80%, obl. B. G. K. budowlane 93,
80, L. Z. T. K. Przem. Polskiego 89, 8'/;
ziemskie 74,25, 8/, Łodzi 68.

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

dni 72. Cukier 3, Lilpop 25, Norblin 45.
Habarbusch 116.

Popierajcie Polską
Macierz. Szkolną

Wileńska 15—5.
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= WILEŃSKI SPÓŁDZIELCZY SYNDYKAT ROLNICZY

zapRasza pp. WKOIRIKÓW
na orkę pokazową traktorem

która odbędzie się 26 września b. r. w maj. Kuprjaniszkach
pod Wilnem.
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Lviirajie II-ie TARGI PÓŁNOCNE
i Wystawę Sztuki Ludowej i Przemysłu Ludowegow Wilnie

 

Likwidacja bojówek ukraińskich.
LWÓW. (Pat.). W dniu 24 b.

m. ekspedycja policyjna prze-
prowadziła. szereg dalszych re-
wizjj w powiatach rohatyńskim,
podkiajeckim, bóbreckim i brze-
żańskim. Wynik ich przedstawia
się jak następuje: Znaleziono
znacziią ilość prochu strzelnicze-
go, loritów, dość znaczną ilość
bawełny strzelniczej, pewną ilość
kwasu siarkowego, karabi-
nów, strzelb, krótkiej broni
palnej, zmiaczną ilość części skła-
wych broni isprzętu wojskowego,
nożyce do cięcia drutu i pewną
ilość „Surm y“ iinnych wydaw-
nictw nielegalnych. Przytrzymano
14 .osėb, w tem podejrzanego o
akcję sabotiižową Włodzimierza
Bułkę, z Hrełiorowa w pow. ro-
hatyńskim, u którego znalezieno
flaszkę z kw'asem siarkowym.
Ustalono, że Bułka utrzymywał
kontakt z przyt rzymanym wczoraj
b. posłem Kiizykiem z  partji
Undo.

Z akcji, prz'eprowadzonej w
ciągu dnia wczć rajszego podnieść
należy, że ludność jednej z gmin
w pow. podhaj eckim od kilku
dni opuściła swoj e domy i prze-
bywa z całym doi>ytkiem w oko-
licznym lesie. W; gminie Laszki,
pow. Bóbrka znal eziono broń i
sprzęt wojskowy 1 0zrzucony po
polach przez miejst'ową ludność
w obawie przed rew'izją. W Brze-
żanach znaleziono w lokalu miej-
scowej kooperatywy, m. in. kilka
pudełek bawełny strzelniczej,
służącej do podpalań. W budyn-
ku towarzystwa „Bojetn* znalezio-
no znaczną ilość „$Surmy*. W
Leśnikach, pow. bi zeżańskiego

znaleziono w lokalach taintejszej
kooperatywy i czytelni Proświty
bswełnę strzelniczą oraz pewną
ilość „Surny*. Do gminy Sino-
wicze, pow. brzeżańskiego, która
odgrażała się z powodu przepro-
wadzonej w dniu wczorajszym
akcji pacyfistycznej, odeszła jed-
na kompanja policji państwowej
w celu zaprowadzenia spokoju.
Jako charakterystyczny objaw
podkreślić należy, że ludność
ukraińska w pow. rohatyńskim
objawia chęć zniszczenia koope-
ratyw i czytelń Proświty, do-
patrując się w nich organizacyj
akcji sabotażowej. Również god-
ny uwagi jest fakt, że delegacje
ludności kilku gmin pow. podha-
jeckiego złożyły wczoraj na ręce
starosty powiatowego prośbę o
zaniechanie w tych gminach re-
wizyj, biorąc na siebie obowią-
zek utrzymania zupełnego spo-
koju.

LWOW. (Pat). Dzisiejsza prasa
stwierdza, że akcja władz bezpie-
czeństwa przeciwko sabotažowi
terorystów ukraińskich, wydała
już rezultaty. W pierwszym rzę-
dzie organa policyjne zdołały w
szeregu miejscowości ująć wielu
podpalaczy, oraz skonfiskować
proch i materjały, służące do pod-
palań. Jako wynik tej akcji, nale-
ży również stwierdzić zmniejsze-
nie się wypadków sabotażu, co
zostało ustalone w dniu wczoraj-
szym. Mianowicie na terenie woj.
lwowskiego zanotowano wczoraj
tylko dwa podpalenia, tak samo
tylko 2 wypadki podpalenia na
terenie wojew. tarnowskiego.

Wyrok śmiei'ci na żbirów bolszewickich.
LUBLIN, (Pat). W di iu 24 bm.

Bielski Sąd Okręgowy  rozpatry-
wał sprawę Symchy z $osnowca,
Kagana Abrama i  Niek)ieskiego
Abrama, oskarżonych o wykona-
nie w dniu 31 maja w R adzyniu
wyroku śmierci na osobie: Dawi-
da Siedlarza, członka kom.unisty-
cznej partji polskiej. Sąd n.1 pod-
stawie art. 51 i 453 K. K., o oraz
art. 15 przepisów przecho: Inich
do Kodeksu Karnego wydał  wy-
rok, skazujący wszystkich trz ech

oskarżonych na karę śmierci przez
powieszenie. Okrona zapowiedzia-
ła wniesienie apelacji. Nadmienić
należy, że Siedlarza zamordowa-
no z premedytacją w ohydny spo-
sób, zadając mu 23 rany kłute.
Wymienieni skazani, po wykona-
niu wyroku mieli zapewnioną ucie-
czkę do Rosji sowieckiej, zaś ro-
dziny ich, pełne zabezpieczenie
materjalne przez komunistyczną
partję polską.

W sprawie głodówki więźniów politycznych.
BIAŁYSTOK. (Pat). W związ tu

z szeregiem notatek w prasie ż;Y-
dowskiej, miejscowej i stołeczne,i,
o odbywającej się w więzieniu!
białostockiem głodówce więźniów|
politycznych, przedstawiciel PAT.
zwrócił się do p. prokuratora Są-
du Okręgowego w Białymstoku z
prośbą o udzielenie bliższych in-
formacyj. Prokurator stwierdził,
że wiadomości prasy żydowskiej'
są z gruntu fałszywe i kłamliwe,
gdyż, aczkolwiek głodówka ma
miejsce, to jednak cyfra głodu-
jących jest wyolbrzymiona. Z po-
śród tych, którzy przystąpili po-
czątkowo do głodówki dla za-
chowania solidarności, większość
cofnęła się całkowicie, względnie
przyjmuje dobrowolnie pokarmy,

pozostałych zaś opornych karmi
lekarz. Stan zdrowia wszystkich
giodujących jest dobry. Wobec
tego wersja o śmierci kilku z po-
śród głodujących jest zmyślona,
gdyż nikt z głodujących nie za-
chorował.

Głodówka wywołana została z
nakazu partji komunistycznej dla
stwierdzenia żywotności partii i
vYywołania wrażenia wśród zwo-
le mników ruchu komunistycznego,
który w ostatnich czasach na tu-
te, szym terenie zupełnie zamarł.

Głrydówka przygotowywana byla
odc lawna, o czem władze proku-
rato rskie były dokładnie poinfor-
mow 'ane. Głodówka odbywa się
wedłi ig instrukcji, przychwyconej
przez władze prokuratorskie.

Znaczenie gospodarcze <korytarza».
PARYŻ. (Pat.). Dziennik „La

Journee Industrielle* zamieszcza
dłuższy artykuł o znaczeniu go-
spodarczem korytarza gdańskie-
go dla Polski oraz dla Niemiec,

Dla Pol. ki—oświadcza autor ar-
tykułu — + dostęp do morzn jest
zagadniei 1iem życia. Według da-
nych sta tystycznych więcej niż
46 proc. h'andlu polskiego odby-

Pawilony otwarte od godz. 10 rano d

wa się drogą morską. Zaznaczyć
przytem należy, że Polska uży-
wa przeważnie korytarza nie dla
ruchu tranzytowego lecz dla ru-
chu handlowego z południa na
północ i z północy na południe.
Świadczą o tem cyfry, wymow-
nie stwierdzające, że wywóz z
Polski przez Gdańsk i Gdynię do-
chodzi do 10 miljonów ton rocz-
nie. Jeżeli porównać te dane z
ruchem handlowym Niemiec w
kierunku Prus Wschodnich i z
powrotem przez ten sam kory-
tarz, to pokaże się, że obrót to-
warowy jest co najmniej 7 razy
mniejszy. Dodać do tego należy,
że ruch tranzytowy Niemiec

o 8, zaś tereny do godz. 10 wieczór.
 

przez Pomorze obejmuje towary
przeznaczone dla Łotwy, Litwy i
Rosji, oraz wywóz z tych krajów
do Niemiec czyli obejmuje on
cały handel niemiecki w kierun-
ku wschodnim i ze wschodu na
zachód, wówczas gdy towary
przybywające przez Gdynię i
Gdańsk są obecnie całkowicie
absorbowane przez ziemie pol-
skie. Wobec tego należy całko-
wicie zgodzić się z doktryną
ekonomistów polskich, którzy
stwierdzają, że korytarz gdański
nie gra praktycznie żadnej roli
w handlu zagranicznym Niemiec,
gdy tymczasem dla Polski jest
on niezbędny.

Pienarne posiedzenie Ligi Narodów.
Sprawa wyborów do trybunału sprawiedliwości w Hadze.

GENEWA. (Pat). Szwajcarska
Agencja Telegraficzna podaje: Po
10-dniowej niemal przerwie Zgro-
madzenie Ligi Narodów zebrało
się w czwartek 25 b. m. rano po-
nownie na plenarne posiedzenie.
Na porządku dziennym obrad
Zgromadzenia znajdują się różne
sprawy, jednakże na czoło wysu-
wa się sprawa wyboru nowych
członków obecnie 15 głowego
Stałego * Trybunału  Sprawiedli-
wości Międzynarodowej w Hadze.
Podczas gdy w kuluarach toczy-
ła się cicha walka o poszczegól-
ne miejsca, rozpoczęło się posie-
dzenie Zgromadzenia sprawozda-

niem Hendersona, dotyczącem
polepszenia organizacji sesyj Zgro-
madzenia. Poprawki dotyczą prze-
dewszystkiem terminu każdorazo-
wego otwarcia Zgromadzenia Li-
gi. Na przyszłość Zgromadzenie
Ligi zbierać się będzie w drugi
poniedziałek września, z tem za-
strzeżeniem jednakże, że ten dru-
gi poniedziałek nie przypada na
datę późniejszą niż 10 września.

GENEWA. (Pat). — Prof. Ro-
stworowski został wybrany
34 głosami sędzią Międzynaro-
dowego Trybunału Sprawiedli-
wości w Hadze.

Spadek kursów na giełdzie berlińskiej.
BERLIN. (Pat). Spadek kursów na dzisiejszej giełdzie berlińskiej

doszedł do 10”',.

 

L całej Polski.
ile mamy w Polsce prakty-

kujących lekarzy?
Według urzędowej statystyki,

sporządzonej w ostatnich dniach,
na terenie Rzeczypospolitej prak-
tykuje 9422 lekarzy, z tego 8429
praktykuje w miastach, a tylko
nieznaczna reszta na terenie
gmin wiejskich. Kobiet lekarzy
praktykuje 1246. W Warszawie
praktykuje 2169 lekarzy. Na 100.000
ludności w miastach wypada 125
lekarzy, na terenie gmin wiejskich
tylko 4

Według ostatnich danych,
praktykę ponad 50 lat w całej
Rzplitej posiada tylko 118 lekarzy.

Coraz niżej staczają się.
W szeregu ostatnich numerów

organu marjawickiego znajduje-

my artykuły pióra Kowalskiego,
dowodzącego, że „związki mał-
żeńskie, zawierane według regu-
lujących je obecnie praw pań-
stwowych i kościelnych, nie od-
powiadają swemu zadaniu i za-
miast pożytku wiele szkody przy-
noszą dla społeczeństwa”.

Według Kowalskiego idealnym
związkiem małżeńskim jest poli-
gamja, czyli wielożeństwo. „Dru-
ga rana—pisze Kowalski—na któ-
rą choruje dziś społeczeństwo
ludzkie: to istniejące zakazy ko-
ścielne i państwowe zapobiegania
ciąży oraz różne ograniczenia
swobody w pożyciu małżeńskiem*.

Niewątpliwie powyższe teorje
Kowalskiego stoją w. ścisłym
związku z jego działalnością, za
którą został skazany przez wszyst-
kie instancje sądowe na kilka lat
więzienia. Dowodzi to również,
jak daleko w swym cynizmiei
wyzbyciu się wszelkiego wstydu
posunął się głowa marjawitów.
 

 

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

(Orzeszkowej 11) odbędzie się

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

wyglosi prezes Klubu p. red. St. Kodź; 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.
Sekcja Towarzyska.

+.
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SPISY WYBORCOW DO SEJMU I SENATU
będą wyłożone do publicznego przeglądu od 27 września do 10 października.

Każdy uprawniony do głosowania powinien zgłosić się w lokalu swego obwodu wyborc:zego i zbadać, czy nazwisko jego względnie innych, interesujących

go osób znajduje się w spisie wyborców. W razie pominięcia danego nazwiska w spisie należy w wyżej oznaczonyn: czasie wnieść pisemne lub ustne reklamacje do

danej komisji obwodowej.

Wyborcy narodowi mają obowiązek dopilnować, aby żadnego z nich nie brakło w spisach.

2 prasy.
 

Wojsko.
Stronnictwo Narodowe dołoży

w nadchodzącym okresie wybor-
czym wszelkich starań by w spo-
łeczeństwie budzić, kształtować i
utrwalać nietylko zdrowe pojęcia
o wojsku, ale także żywe zrozu-
mienie wielkich i istotnych po-
trzeb wojska i obrony narodowej.
W chwili obecnej, gdy za naszą
granicą zachodnią pomruk  prze-
ciw nietykalnemu obszarowi Pań-
stwa Polskiego zamienia się w
zuchwały rozgwar pogróżek, jest
to szcególnie potrzebne, bo świa-
domość, że napór spotka się z
obroną nietylke ofiarną ale i u-
miejętną, może być najskutecz-
nielszą ostoją utrzymania „pokoju.
Ale w każdej chwili swego bytu
naród, któryby nie miał stałej i
żywej troski o wojsko, byłby na-
rodem bez zmysłu samozacho-
wawczego.

Wojsko jest dobrem całego
narodu. Jeśli są w niem chwilo-
wo takie czy inne prądy, które
mogą być ujemnie oceniane, a
którę zresztą nie są nigdy zja-
wiskiem powszechnem w wojsku,
można i musi się wskazywać, co
się uważa za błędne i szkodliwe.
Ale wojsko, jako całość, zalud-
niające się z roku na rok syna-
mi narodu, przeznaczone do naj-
szczytniejszego zadania obrony
niepodległości, jest i będzie uko-
chaniem narodu.

Wojsko nasze powstało ze
zrostu różnych grup zbrojnych w
czasie wojny. Żadna z nich nie
jest obca sercu polskiemu i ża-
den żołnierz Polak, skądkołwiek
wszedł w skład wojska naszego,
nie jest gorszy od innego. Jeśli
np. nie wszyscy jednakowo  pa-
trzą na legjonistów tej czy owej
brygady, różnica ta nie dotyczy
nigdy legjonisty-żołnierza, które-
go służba wojenna otoczona jest
szacunkiem i przywiązaniem  ca-
łego społeczeństwa, ale dotyczy-
ła i dotyczy polityka, większego
czy mniejszego zakroju, który
pod osłoną miana legjonisty wno-
si w życie wojska i narodu
pierwiastki wyłącznie polityczne,
nic nie mające wspólnego z po-
wagą służby wojskowej. Na stra-
ży tej równości uszanowania
wszelkiej służby wojskowej w
okresie tworzenia wojska na-
szego i uwolnienia dzisiejszej
służby wojskowej od  wszel-
kich pozostałości podziałów poli-
tycznych stać będzie zawsze Stron-
nictwo Narodowe.

Nowoczesna obrona państwa,
jeżeli nie ma być urojeniem i
kosztowną a zawodną zabawą,
musi liczyć się z zawrotną szyb-
kością postępów i zmian w tej
dziedzinie od czasu wojny  šwia-
towej, oraz dotrzymywać kroku
przeobrażeniom wojskowości, do-
konywanym dookoła w innych
państwach.

Pociąga to za sobą ogromne
wydatki i koniecznośc wielkich
świadczeń ze strony społoczeń-
stwa. Ale te wydatki są niezbęd-
ne, a unikanie ich i zaniedbanie
jest jeszcze kosztowniejsze i wo-
góle najkosztowniejsze, bo opła-
ca się klęską i utratą wolności.
Im większe jednak i im cięższe
dla sily płatniczej społeczeństwa
są te niezbędne wydatki, tem
mocniejsza musi być 'pewność,
że użyte są one rzetelnie i umie-
jętnie, pod najsumienniejszym
nadzorem.

Z zestawienia rozwoju naszej
siły zbrojnej z rozwojem jej
współczesnym w innych  pań-
stwach uwidaczniają się niewąt-
pliwe potrzeby ustawowej orga-
nizacji wojska naszego w nastę-
pujących kierunkach:

1. ustawowe ustalenie naczel-
nych władz obrony państwa w
czasie wojny i pokoju, z właści-
wym podziałem uprawnień, oraz
ze stanowczem wyłączeniem woj-
ska z pod wpływów politycznych,

2. ustawowe nadanie wojsku
stałych i nowoczesnych podstaw
organizacyjnych na czas wojny

oraz kadrowychi etatówych u-
rządzeń w czasie pokoju, a za-
przestanie ciągłych zmian doryw-
czych i doświadczeń  przemijają*
cych,

3. ustawowe przygotowanie or-
ganizacji narodu na wypadek
wojny.

4. zgoda z konstytucją całości
ustawodawstwa wojskowego w
ustawach i rozporządzeniach.

Równocześnie niezbędne jest
nowoczesne uzbrojenie i tech-
niczne uposażenie wojska, które
ma u nas przed sobą wyrównanie
znacznych zastojów i niedociąg-
nięć, w szczególności:

1. dokładne ustalenie i wpro-
wadzenie całokształtu uzbrojenia
artylerji.

2. szerzej zakrojony plan
wzmocnienia lotnictwa,

3. stopniowe przeprowadzenie
motoryzacji wojska,

4. przystąpienie do obmyślo-
nej szerzej fortyfikacji dzielnic
zachodnich oraz wybrzeża mor-
skiego,

5. rozszerzenie programu bu-
dowy marynarki wojennej,

6. rozszerzenie podstaw rodzi-
mego przemyłu wojennego.

Dziedzina potrzebnych a na-
wet niezbędnych zmian i postę-
pów w zapewnieniu obrony pań-
stwa jest bardzo rozległa. Wszyst-
kie jej zamierzenia i prace wo-
góle nie mogą być dokładnie
znane szerokiemu ogółowi. Ale
te potrzeby, które wymieńiono
powyżej, powinny wniknąć w świa-
domość ogółu i stać się czemś
żywo odczuwanem. i otoczonem
troską i opieką narodu.

Obrona państwa w naszych
czasach wciąga w służbę wojsko-
wą cały naród. Wiąże się z tem
przysposobienie wojskowe  mło-
dzieży, które powinno być ujęte
w sposób określony ustawowo i
całkowicie wolny od wpływów
politycznych. Również uprawnie-
nia i zabezpieczenia ogromej rze-
szy byłych wojskowych oparte
być winny na dokładneji rzetel-
nie stosowanej ustawie państwo-
wej, a nie na dowolnościach oraz
przywilejach pewnych związków.

Zycie samo, w prawidłowym
biegu rzeczy, stwarza dzisiaj
mocne węzły między ogółem na-
rodu a wojskiem przez przyspo-
sobienie w latach szkolnych, przez
powszechną służbę wojskową,
przez budżet wojskowy i związa-
ne z tem poczucie potrzeb woj-
ska i obrony narodowej, jako
źrenicy oka narodu.

Trzeba przeto, aby naród z
ufnością mógł myśleć o istnie-
niu w wojsku warunków pracy
najpomyślniejszych, a zatem opar-
tych na zdolnościach a nie na
przywilejach z postronnych wzglę-
dów płynących. Nie może być w
wojsku miejsca na politykę, co
jest zawsze, w dziejach narodów,
zjawiskiem  złowrogiem i zło-
wróżebnem. Wszelkie awanse po-
winny być oparte na względach
rzeczowych i na poprawionej
pragmatyce oficerskiej, usuwają-
cej możność dowolności, a wszel-
kie niesłuszne usunięcia i pomi-
nięcia powinny być uchylone.
Kraj ma w najwyższym stopniu
poczucie, że zdolni do służby
wojskowi wszystkich stopni są
państwu bardzo potrzebni, że
wszelkie marnotrawstwo sił w
tym zakresie jest szczególnie
zdrożne, że świadomość, iż zmia-
ny w rządach pociągają za sobą
każdorazowo rugi w wojsku, by-
łaby zabójeza, a rzeczowość i
spokój w wojsku są jednym z
kamieni węgielnych prawidtowe-
go rozwoju życia państwa.

Dzisiaj każdy z nas, obywateli
państwa, musi mieć pewien ogól-'
ny przynajmniej pogląd na spra-
wy i potrzeby wojska i obrony
narodowej i obowiązkiem naszym
jest szerzyć tę świadomość także
w okresie wyborów.

St. Stroński.

 

 

Sensacyjny proces w Lipsku.
Zeznania Hitlera.

BERLIN. (Pat.) Zapowiedziane
na 25 b. m. w procesie oficerów
Reichswehry przesłuchanie przy-
wódcy partii narodowo - socjali-
stycznej Hitlera zmobilizowało
liczne rzesze zwolenników i człon-
ków tej partji, którzy od wczes-
nych godzin rannych ściągać po-
częli pod gmach sądu. Dostępu
do wnetrza gmachu bronił silny
kordon policji Hitlerowcy, wspo-
magani przez tłum žądnej sen-

„ sacji publiczności, usilowali kilka-
krotnie przemocą wedrzeć się do
środka wobec czego policja mu-
siała szarżować. Wobec groźnej
postawy tłurmu, sprowadzono w

końcu również sikawkę pożarni-
czą, którą ustawiono na placu
przed sądem. Przybycie samocho-
du, wiozącego Hitlera, dało hasło
do burzliwych manifestacyj. Roz-
prawa rozpoczęła się od przesłu-
chania Hitlera, który w przemó-
wieniu zobrazował cele i organi-
zację ruchu narodowo - socjali-
stycznego. Na pytanie przewod-
niczącego, czy prawdą jest, że
w swoim czasie Hitler zagroził
swoim przeciwnikom politycznyra
stosowaniem krwawego teroru,
świadek oświadcza, że w chwili,
kiedy partja narodowo-socjali-
styczna odniesie zwycięstwo,

 

utworzony zostanie nowy try-
bunał Rzeszy, który sądzič
będzie zbrodniarzy stanu, win-
nych katastrofy z r. 1918. Wów-
czas nie jedna głowa spadnie
z karku.

Jeszcze dwa lub trzy wybory
do Reichstagu i dojdzie da po-
wstania narodowo-cocjalistycz-
nego. Ogłosimy wtedy, że nie
uznajemy traktatów, narzuco-
ny nam przemocą. Przewodni-
czący w tem miejscu przerywa:
W jaki sposób wyobraża pan so-
cie anulowanie traktatów z inne-
mi państwami ?*, Hitler odpo-
wiada: „Rozumie się, że będzie-
my dążyć do tego w drodze roko-

Olbrzymie

PRAGA. (Pat). W czasie wczo-
rajszych demonstracyj antynie-
mieckich tłum nie dopuścił do
wyświetlania niemieckich filmów
dźwiękowych, przyczem w dwóch
kinach częściowo zdemolowano
urządzenie. Wybito szybywtrzech
kawiarniach,  pozrywano kilka
szyldów niemieckich, m. in. z re-
dakcji „Tagesboot”. (cierpiał tak-
że Dom Niemiecki. Najgorzej
ucierpiał teatr niemiecki, w któ-

wań politycznych al s w tem miejs-
cu stwierdzam urocz yście, że o ile-
by nie można było d«piąć tego celu
w ten sposób, zast« »ssujemy wszel-
kie możliwe środki, legalne i
nielegalne, celeem obejścia
postanowień trak: tatów.

Wogóle partja riasza zamierza
republikę niemieckią, będącą do-
tychczas w rękacłi pacyfistówi
defetystów, zmienić w państwo
żelaznej woli i siły. Armja nie-
miecka musi być  wyrazicielką
ideałów, nurtujących w szerokich
masach społeczeń twa. Obecna
Reichswehra daleka jest od ta-
kiego idealu“.

demonstracje antyniemieckie
w Pradze Czeskiej.

rym tłum wybił kilkadziesiąt szyb.
Kilkudziesięciu ludzi aresztowano
w czasie tych demonstracyj. Kil-
ka osób odniosło lżejsze rany.
Prezydent Massaryk interwenjo-
wał w ministerstwie spraw zagra-
nicznych w sprawie usunięcia
filmów niemieckich, co też zo-
stało dzisiaj uskutecznione aż do
odwołania drogą nieoficjalnego
zlecenia dyrekcjom kin.

Austrja w obliczu przesilenia.
WIEDEŃ. (Pat). O przebiegu

wczorajszego trzygodzinnego po:
siedzenia rady ministrów podają
dzienniki następujące szczegóły:
Przebieg posiedzenia był drama-
tyczny. Na wstępie odczytano
pismo prezydenta kolei Banharsa,
w którem zawiadomił on o swej
dymisji ze stanowiska prezesa
kolei austrjackich. W dyskusji
nad aferą Strafellego kanclerz
Schober oświadczył, że trwa przy
swem dotychczasowem stanowi-
sku. Wicekanclerz Vaugoin oświad-
czył na to, że musi żądać zamia-
nowania Strafellego kierownikiem
kolei państwowych. Wobec od-
miennego zapatrywania kanclerza
zgłasza Vaugoin swe ustąpienie
ze stanowiska wicekanclerza i
ministra spraw wojskowych. Do
tego kroku Vaugoina przyłączył
się też i drugi minister chrześci-
jańsko-socjalny, mianowicie mini-
ster rolnictwa Edermeyer. W koń-
cu minister handlu Schuster
oświadczył, że trwa przy swej dy-
misji, zgłoszonej już poprzednio.
W tej sytuacji odroczył kanclerz

Schober posiedzenie rady mini-
strów do dnia dzisiejszego. W po-
siedzeniu tem nie wezmą udziału
ministrowie chrześcijańsko-socjal-
ni. W kołach politycznych sądzą,
że po tych dymisjach położenie
gabinetu stało się bardzo trudne.
„Reichspost”* zaznacza, że wystą-
pienie ministrów  chrześcijańsko-
socjalnych jest nieodwołalne i że
stronnictwo chrześcijańsko-socjal-
ne nie wyszle do gabinetu Scho-
bera żadnych innych swych przed-
stawicieli. Próba rządzenia bez
chrześcijańsko-socjalnych zmusiła-

Dlaczego traktor MUNKT/ELLS
lepszy jest od traktorów ininych?

Dlatego, że:
1) MUNKTELLS pracuje na ropie, a ropa, przy tej samej sile pęd-

nej, nie tylko, że jest o połowę tańsza od nafty, Iecz, jako nie nadająca
się do oświetlania, niema własności ulatniania sie, do lampek.

2) W MUNKTELLSIE pracują dwa cylindry, a że tylko dwa, więc
w dodatku są o wiele mocniejszej budowy.

3) MUNKTELLS robi na minutę obrotów © połowę mniej od trak-
torów naftowych.

4) MUNKTELLS, o ile ma być zastosowćjny do pracy lżejszej (np.
przy maszynach rolniczych, pile poprzecznej 'i t. p.)
jednym cylindrze (13 K. M.).

5) Amortyzacja MUNKTELLSA nawet p rzy całodziennej stałej jego
pracy, może być rozłożona na lat 12-cie. |

6) MUNKTELLS dzięki silnym motororn i szerokim kołom niema
tendencji do zakopywania się nawet na gru atach bardzo lekkich.

7) MUNKTELLS jest najłatwiejszy do obsługi, ma niezawodne za-
palenie, najtrwalsze części składowe, oraz 'bez porównania mniej zużywa
smarów.

Wszystko to potwierdzić mogą dotychczasowi nabywcy:
P. P. St. Oskierko, R. Rymsze;, Inż. Szołkowski, Mecenas Al.
Lednicki, Mackiewicz i inni.

Do nabycia w firmie

ZYGMUNT NAGRODZKI W WILNIE.
MUNKTELLS posiada kompletny przyrząd do oświetlenia elektrycz-

reflektory, kable i t
np. orkę, młockę, pracę we młynie i t. d.
nego (dynamo,

drobne wiadómości.
Sowiecko - tureckie zbrata:.

nie.
MOSKWA. (Pat). Dzisiaj prz y-

bywa do Moskwy minister spr w
zagranicznych Turcji Tewfik Ru ch-
dzi bej. Wieczorem prezes r ady
komisarzy ludowych Rykow w/yda
bankiet na cześć gościa.

Przewiezienie doPo iski
Polańskiego.

LWOW. (Pat.). „Chwil 3* do-
nosi, że, wczoraj prz ewiezio-
no przez Lwów dc,  War-
szawy Jana Polańskiego,, sprawcę
usiłowanego zamachu na posel-
stwo sowieckie w. 'Warszawie,
aresztowanego w  Ju,gosłowii i
wydanego władzom p'>lskim. Po-
nieważ Polański stvyierdził, że
jest obywatelem rum uńskim tran-
sportowano go przezz Rumunię,

by kanclerza Sclhobera do oparcia
się na socjalnych demokrateich
co byłoby w obecnej sytuacji
niemożliwe. Parlament austrjacki
liczy obecnie 73 posłów chrz:zści-
jasko-socjalnych, 71 socjalnych
demokratów, 12 wszechniernców
i 9 członków stronnictwa c:hłop-
skiego.

WIEDEN. (Pat). Do godziny
14 min. 30 przesilenie gabineto-
we nie zostało zlikwicjowane.
Przed południem prezycient Mi-
klas starał się pośredniczyć mię-
dzy kanclerzem Scholberem a
wicekanclerzem Vaugoiii. Pošred-
nictwo to, wobec niezw:ykle ostre-
go ataku organu chrz eścijańsko-
socjalnych „Reichspost* przeciw
kanclerzowi Schobero wi, nie od-
niosło, jak się zdaji:, rezultatu.
Prasa lewicowa twierdzi, że na-
stępcą Schobera bę dzie Vaugcin.
Z innej strony twierdzą, że kan-
clerz Schober zamierza rozwiązać
parlament i rozpisa/ć nowe wybory.

WIEDEN. (Pat), W dn. 25 bm.
po południu ukazyał się następu-
jacy komunikat urzędowy: Rada
ministrów rozwažyla na dzisiej-
szem  posiedzeriu jeszcze raz
sytuację wytworz.oną wskutek dy-
misji wicekanelerza i ministra
spraw wojskowy!:h Vaugoina, jako
też ministra haridlu i komunikacji
Schustera. Po' krótkiej naradzie
upoważniony został kanclerz do
wręczenia prezydentowi dy-
misji rząduzwiązkowego. Kan-
clerz Schober udał się natych-
miast do prezydenta Miklasa, aby
mu przedłożyć dymisję całego
gabinetu.

   

  

                

   

 

może pracować o

d.) co umożliwia pracę nocną, jak

gdzie okazało się jednak, że
twierdzenie jego jest niepraw-
dziwe.

Trzęsienie ziemi.
MOSKWA (Pat) — W Turki-

stanie, w  pobłiżu Stalin-Abazu
miało miejsce silne trzęsienie
ziemi. 7 miejscowości uiegło zu-
pełnemu zniszczeniu, 10 zaś in-
nych częściowemu. Jest 175 za-
bitych, a z górą 300 rannych.
1200 rodzin pozostało bez dachu.
Na miejsce katastrofy udała się
komisja rządowa celem przyjścia
z pomocą ludności.

Katastrofa lotnicza.
LWÓW. (Pat). Wczoraj na

polach wsi Sygniówka koło Lwo-
wa wydarzyła się katastrofa, któ-
ra na szczęście nie pociągnęła
za sobą ofiar w życiu ludzkim.
Mianowicie wskutek defektu mo-
toru samolot spadł na ziemię i
uległ strzaskaniu. Obaj lotnicy
doznali poważniejszych kontuzyj.

 

O prawo i praworządność.
W tych dniach skazany zo-

stał redaktor odpowiedzialny „Ro-
botnika* na 9 miesięcy aresztu
za trzy notatki, co do których —
jak twierdzi „Robotnik“ — nie
udało się przeprowadzić dowodu
prawdy. Sąd uznał, że wzmianki
owe, dotyczące otrzymana rejen-
tury przez sędziów, zawierały
przestępstwo podważania wiary
w działalność władz sądowych i
stanowiły akcję antypaństwową.
Podczas przewodu p. sędzia Lau-
ter oświadczyć miał, że „wszyscy
walczymy o prawo i praworząd-
ność". Na to odpowiada „Robot-
nik*:

Najgłębszą istotą walki, jaka toczy
się od 4'/, lat, jest walka o prawo i
praworządność.

Czyż trzeba znowu przypomnieć ca-
łą litanję grzechów, które popełoiły rzą-
dy sanacyjne przeciw prawu i prawo-
rządności, a które do dziś dnia pozo-
stały bezkarne?

W Polsce dzisiejszej istnieją dwie
kategorje obywateli. Jedna cieszy się
bezkarnością i może sobie robić, co się
jej podoba. Druga kategorja, do której
należy większość obywateli, ale która
jest w opozycji do rządów sanacyjnych,
jest skazana na szykany, represje, prze-
Śladowania. Tylko do tej drugiej kate-
gorji stosuje się w całej surowości Ii-
terę prawa i wymagania praworząd-
ności.

Pojmanie nieuciekającego.
Przed kilku dniami podaliśmy

wiadomość 0 aresztowaniu tu
członka redakcji „Gaz. Warsz.“,
p. St. Włodka, który, jako oficer
rezerwy, odbywał w Wilnie ćwi-
czenia. „Gaz. Warsz." podaje dal- +
sze w tej sprawie informacje:

Jak się dowiadujemy b. redaktor
odpowiedzialny naszego pisma i b. se-
kretarz naszej redakcji p. Stanisław
Włodek znajduje się obecnie w aresz-
cie centralnym (wśród więźniów zwa-
nym „Bristolem“) przy ulicy Daniłowi-
czowskiej. P. Włodek zdjął mundur ofi-
cerski, w którym go aresztowano i wię-
ziono i przebrał się w ubranie cy-
wilne, bardziej odpowiadające warun-
kom, w których musi slę obecnie znaj-
dować.

Jak się wyjaśniło, — p. Włodek are-
sztowany został w celu odsiedzenia ka-
ry, jaką sąd mu wyznaczył po sprawie
prasowej: 3 miesiące aresztu Kara.
jaka dotknęła p. Włodka, dotyczy roz-
prawy © przedruk notatki z „Robotni-
ka", dotyczącej osoby obecnego ko-
mendanta głównego policji płk. Male-
szewskiego.

P. Włodek zdawał sobie Sprawę, że
wyrok jest ostateczny i możemy za-
pewnić władze, że nie miał zamiaru się
uchylać od aresztu. Niezrozumiałe jest
też dla nas, dlaczego po p. Włodka się-
gano aż do Wilna, dlaczego nie pocze-
kano, aż zdejmie mundur oficera icią-
gano go w tym mundurze po aresz-
tach. Toć gdy kto nie ucieka, niema
potrzeby ścigać go, a już jakieś ele
mentarne względy dla munduru oficer-
skiego należą się niezależnie od tego,
czy jesi weń obleczony redaktor „Ga-
zety Warszawskiej", czy. też „Gazety
Polskiej*.

Nieuzasadnione pretensje.
„Slowo“ wileńskie ze zwykłą

sobie łobuzerską arogancją wy-
stępuje we wczorajszym n-rze z
nestępującą pretensją:

Ogłoszony został wczoraj w „Dzien-
niku Wileńskim* list pastarski biskupa
Pińskiego ks. Zygmunta Łozińskiego.
List ten ukazał się także w „Gazecie
Warszawskiej* i  „Rzeczypospolitej“.
Naszemu „Slowu“ list pasterski nade-
słany nie został, jakkolwiek pismo na-
sze jest tak samo organem Polesia,
jak Wileńszczyzny, jednak widać zna-

 

lazły się jakieś sprytne ręce, które
ośrnieliły się sięgnąć po pacht na list
pasterski,
pewnego kierunku prasy,

 

 
przeznaczając go tylko dła |

mianowicie |
dla prasy op>zycyjnaj. Niewątpliwie ks. |
biskup Łoziński pisząc swój list prze-
znaczał go nietylko dla opozycjonistów
ito czynienie z niego artykułu propa-
gandowego w prasie
uwłacza powadze, którą listy pasterskie
powinny być otaczane,

skupa Pińskiego.

Podając „List pasterski" J. E.
ks. biskupa Łozińskiego, powołaliś-
my się na wstępie lojalnie na
źródło, mianowicie:

„Ukazał się właśnie, jako
osobny druk, wydany przez Kurję
Biskupią w Pińsku następujący
list pasterski”.
Skoro tedy List Pasterski uka-

zał się w Pińsku, jako „osobny
druk*, jest on przystępny dla
każdego i każde pismo w Polsce,
a chociażby i po za jej granica-
mi, mogło go przedrukować, ja-
koże ks. biskup Łoziński nie za-
strzegł praw autorskich. Skoro
zaś „Słowo* nie skorzystało z
prawa przedruku, to widocznie
nie interesuje się
dzieje na Polesiu, mimo że „or-
ganem Polesia" siebie mianuje.

A może „Słowo* przypusza,
że ks. biskup Łoziński obowiązany
jest rozsyłać swe listy pasterskie

tem, co się

do pism „uprzywilejowanych”, po- .
dobnie jak to czyni p. red. Mie-
dziński ze swemi wywodarni.

0 „triumf czerwonego
sztandaru”.

„Przedšwit“ donosi o wiecu
„Frakcji Rewolucyjnej" w  War-
szawie. Mówcy głosili na nim ta-
kie oto bzdury:

„Cekawiści sprzymierzeni z boga-
tem chłopstwem i endecją wysługują
się reakcji, dążącej do ograniczenia)
praw I potęgi klasy robotniczej. Klasa
robotnicza nic nie zawdzięcza centro-
lewowi. Przecież ustawy socjalne są
dziełem pierwszego rządu tow. Mora-
czewskiego, którego powołał do władzy
Józef Piłsudski. Również wiele później-
szych ustaw tego rodzaju zostało wy-
danych w drodze dekretu Prezydenta
Rzeczypospolitej. A więc nisma centro-
lew żadnych podstaw do odwoływania
się do proletśrjatu, dla którego nie nie
uczynił. Zato PPS. d. Fr. Rew. konse-
kwentnie prowadzi klasę robotniczą po
linji twórczej polityki, która doprowadzi
do triumfu czerwonego sztandaru w
Polsce.

Czytajcież to wszyscy ziemia-
nie, mieszczanie, przemysłowcy...
Nawet centrolew jest dla organu
p. Moraczewskiego wstecznikiem!

O „czystošė“ wyborów.
„Polonja“ drukuje urzędowe (!)

pismo wójta w-Szamotułach do
sołtysów:

„Panowie Sołtysi przystąpią do zor-
ganizowenia koła miejscowego B.B.W.R.
Q założeniu takiego koła polecam do-
nieść z podaniem imion i nazwisk: prze-
wodniczącego i zastępcy, sekretarza
i zastępcy skarbnika i zastępcy, oraz
dwóch lawników. Pozatem imion i na-
zwisk poszczególnych członków. (Do
wtorku 23). Referatu oczekuję w ter-
minie możliwie najkrótszym. Skrupu-
lałne wykonanie powyższych poleceń
jest konieczne pod grożbą surowego
ukarania".

I to się nazywa walka z „par-
tyjnictwem*.. Wójt grozi „suro-
wem ukaraniem* (!) sołtysom, o
ile nie wykonają tego skanda-
licznego rozkazu!

 

Nowa przeszkoda w rozwoju mle-
czarstwa spółdzielczego.

Biura informacyjne niektórych
Urzędów Skarbowych zażądały od
Władz Spółdzielni Mleczarskich
wykazów na jaką kwotę dostar-
czyli mleka poszczególni człon-
kowie do Spółdzielni w 1-em pół-
roczu 1930 r.

Główną przeszkodą w jedna-
niu członków Spółdzielni Mleczar-
skich jest obawa rolników, przed
płaceniem większych podatków
od tych rolników, którzy nie za-
pisali swych krów i nie dostar-
czają mleka do Spółdzielni.

Władze ; Skarbowe zwracając
się do spółdzielni o informacje
nietylko utrwalają niechętnych w
ich przekonaniu, lecz także spo-
wodują masowe wystąienie ze
spółdzielni rolników już zorgani-
zowanych.

Rolnicy zamożniejsi nie nale-
żą do spółdzielni mleczarskich,
ale przy pomocy własnych wi-
rówek przerabiają mleko nie tyl-
ko własnej produkcji, lecz także
i sąsiadów, pobierając za to wy-
sokie opłaty. Wielu właścicieli
większych gospodarstw rolnych
oddaje mleko pachciarzom. Tak
rolnicy przerabiający mleko przy
pomocy własnych wirówek, jak i
ci, którzy oddają mleko pachcia-
rzom oraz sami pachciarze nie
płacą podatku obrotowego w od-
powiedniej wysokości z powodu
trudności ustalenia właściwego
obrotu.

Natomiast za rolników zorga*
nizowanych w spółdzielniach mle-

czarskich płacą podatki obroto-
we ich spółdzielnie,w których
obrót można dokładnie ustalić na
padstawie ksiąg handlowych pro-
wadzonych przez każdą spół-
dzielnię w myśl obowiązujących
przepisów (ist. o Spółdzielniach.

Władze Skarbowe w myśl art.
59 „Ustawy o podatku dochodo-
wym mają prawo żądać podob-
nych informacji celem ustalenia
wysokości dochodu poszczegėl-
nych osób, jednak otrzymując
wykazy ze spółdzielni mleczar-
skich właściwego celu nie osiąg-
ną, bo nie otrzymują informacji
o wysokości dochodu właścicieli
wirówek i pachciarzy. Natomiast
wysyłanie wykazów przez spół-
dzielnie nietylko spowoduje znie-
chęcenie członków do spółdzielni
i masowe występowanie tychże
ze spółdzielni mleczarskich, lecz
także zahamuje rozwój
spółdzielczego w dziedzinie mle-
czarstwa.

Wobec powyższego Związek
Spółdzielni Polskich zwrócił się
do Ministerstwa Skarbu z prośbą
o wydanie podległym Urzędom
Skarbowym odpowiednich  in-
strukcyj, aby te nie stosowały
artykułu 59 (stawy o podatku
dochodowym z dnia 14 maja
1921 roku, w kwestji informowania
o dochodzie poszczególnych
członków.

Nie wątpimy, że konferencja
jaka ma się odbyć na zamku
wobec p. Prezydenta w sprawach
Rolnictwa Kresowego poruszyi
tę tak palącą sprawę.

Związek Spółdzielni Polskich
Oddział w Wilnie.
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Z pogranicza.
Wymiana więźniów z Litwą.

Jak już  donosiliśmy, na
skutek porozumienia się Między-
narodowego Czerwonego Krzyża
z władzami litewskiemi oraz Li-
tewskim Czerwonym Krzyżem,
doszło do podjęcia rokowań w
sprawie wymiany więźniów  poli-
tycznych między Polską a Litwą.
Według otrzymanych informacji
rząd litewski ma wydać Polsce
29 więźniów politycznych oraz 5

porwanych obywateli polskich,
zaś Polska wyda około 30 więźniów,
znajdujących się w więzieniach
wileńskiem, grodzieńskiem i war-
szawskiem. Celem omówienia tej
sprawy w dniu 10 października
rb. na odcinku granicznym Za-
wiasy odbędzie się konferencja
przedstawicieli władz polskich i
litewskich przy udziale członków
i delegatów Czerwonego Krzyża.

Wielkie manewry armji czerwonei
w Mińszczyźnie.

Z Mińska donoszą, że rozpo-
częły się tu wielkie manewry
jesienne armji czerwonej, w któ-
rych biorą udział wszystkie od-
działy, stacjonujące na terenie
Białorusi Sowieckiej.

Strzelanina na granicy so-
wieckiej.

Z pogranicza donoszą, iż ubie-
głej nocy na odcinku granicznym
Raków usiłowała do Polski dostać
się grupa włościan oraz kilku
wojskowych, uciekinierów. któ-
rych straż sowiecka spotkała
ogniem karabinowym. Ze strony
zbiegów również odpowiedziano
strzałami. Wywiązała się obu-
stronna dłuższa strzelanina, która
zaalarmowała placówki polskie
oraz mieszkańców zamieszkałych
na tym odcinku. Po przeszło
10-cio minutowej strzelaninie ucie-

Do oddzia-

łów wojskowych zostali przydzie-
leni specjalni agitatorzy, których
zadaniem jest agitacja na rzecz
kolektewizacji wśród żołnierzy
armji czerwonej.

kinierzy cofnęli się w głąb tery-
torjum sowieckiego. Patrole so-
wieckie ze zgrają psów urządzili
wielką obławę. d

Ostrzelanie polskiego aero-
planu.

Z pogranicza donoszą, iż one-
gdaj rano na odcinku granicznym
Dzisna strażnicy sowieccy ostrze-
lali gęstym ogniem karabinowym
polski wojskowy samolot lecący
na terytorjum polskiem w od-
daleniu przeszło 200 mtr. od gra-
nicy. Dzięki szczęśllwemu  zbie-
gowi samolot wyszedł bez szwanku.

d
 

2 Litwy.
Rezolucja w sprawie wi-
leńskiej na kongresie je-
dności litewsko-łotewskiej

w Rydze.
Jak podaje korespondent Elty

na kongresie t-wa „Jedności ło-
tewsko-litewskiej* w Rydze uchwa-
lono dwie rezolucje o charakte-
rze politycznym:

Pierwsza głosi: „Wojna świa-
towa dała niepodległość Loty-
szom, Litwinom, Estończykomi
innym mniejszym narodom. Nowa
wojna może spowodować utratę
niepodległości, o ile powyższe
narody nie połączą się celem
wspólnej obrony. Dlatego konie-
czny jest związek Litwy, Łotwy,
Estonji I Finlandji“.

Druga rezolucja dotyczy spra-
wy wileńskiej. Treść jej następu-
jąca: „Kongres oddając cześć Wi-
toldowi W., jako genjalnemu
twórcy Litwy, wyraża nadzieje, iż
stara stolica litewska Wilno, sta-
nie się niepodległa".

Na szczęście losy Wilna nie
zależą od uchwał w „Jedności
łotewsko-litewskiej, panom Łoty-
szom, zaś radzilibyśmy nie wty-
kać palca między drzwi.

„Rytas“ o porażce Litwy
w Genewie w Sprawie za-
targuj litewsko - polskiego.

„Rytas" w artykule p. t. „Spór
litewsko-polski w Radzie Ligi Na-
rodów", podaje ocenę decyzji
Rady, zalecającej podjęcie bez-
pośrednich rokowań między Litwą
a Polską w sprawie uregulowania
zajść na linji granicznej.

Powyższą decyzję Rady pismo
uważa za wielką klęskę litewskiej
polityki zagranicznej; zwyciężyły
tezy, wysunięte przez rząd polski
w nocie z dn. 20 sierpnia i. b.
Polska triumfuje dzisiaj na całej
linji.

Wypada więc zapytać, czy
warto było wszczynać tyle hałasu
z powodu zajść w Dymitrówce,
jeżeli nie było nadziei, iż się uda
w Genewie obronić swoją linję?

 

Jeżeli weźmiemy pod uwagę
notę Polski z dn. 20 sierpnia r. b.,
to musimy stwierdzić w niej dwa
znamienne momenty: 1) rząd
polski uważa zajście w Dymi-
trówce za swoją sprawę wewnę-
trzną i 2) rząd polski awanturę
w Dymitrówce nazywa zajściem.
na pograniczu litewsko-polskiem.
Rząd litewski nie zaprotestował
przeciwko polskiemu ujęciu spra-
wy, czyli tem samem zgodzić się
musiał z faktera, iż między Pol-
ską a Litwą istnieje granica
nie zaś linja administracyjna.
Jeżeli dr. Zaunius nie złożył
protestu przeciwko nocie  pol-
skiej, to powinien był przynajmniej
zareagować na raport sprawo-
zdawczy Quinones de Leon, któ-
ry bronił tezy polskiej, nazywając
zajście w Dymitrówce zajściem
pogranicznem. Tutaj dr. Zaunius
mógł w grzecznej formie przy-
pomnieć sprawozdawcy, iż nie
może być mowy o zajściach po-
granicznych, gdyż między Litwą
a Polską niema granicy.
W sprawie tranzytowej uchwa-

lono rozpatrywanie raportu Ko-
misji Tranzytowej odroczyć do
stycznia 1931 r. Jak widać, istnie-
je nadzieja, iż w ciągu tego cza-
su nastąpi porozumienie między
Litwą a Polską.

Z BIAŁORUS! SOWIECKIEJ.
Wzmożenie ochrony grani-

cy sowieckiej.
Wobec masowych ucieczek

włościan i obywateli z terenu
Rosji sowieckiej, władze wydały
ostre zarządzenie milicji oraz
funkcjonarjuszom G. P. U. aby
bacznie šledzily na stacjach gra-
nicznych i granicy za wszystkiemi
podejrzanymi usiłującymi zbiec
do Polski. Równocześnie władze
ustanowiły nagrody pieniężne i
w naturze dla funkcjonarjuszyi
cywilnych osób za każdego uję-
tego uciekiniera.

Wzdłuż pogranicza polskiego
wystawiono specjalne kompanje
wojska i ajentówtajnych, których
specjalnem zadaniem będzie wy-
łapywanie dezerterów. (d)

 

 

dłonią polskiego rzemieślnika.
nych gajach kłaniano się dębom,

KRONIKA.
Zdemaskowanie herszta szajki fałszerzy

i włamywaczy.
W Wilnie przed kilku miesiącami

grasował niejaki Szuszkiewicz, poda-
jący się za adwokata, doktora i t. p.
Tenże Szuszkiewicz za nadużycia został
skazany na 3 miesiące więzienia i obec-
nie znajduje się w więzieniu na Łukisz-
kach.

W międzyczasie władze śledcze
aresztowały w Wilnie niejakiego Ma-
tuka, który legitymując się okazał fał-
szywą książeczkę wojskową otrzymaną
od znajdującego się obecnie w więzie-
niu Szuszkiewicza.

W związku z tem przeprowadzono
dochodzenie, które dało sensacyjne
wyniki, ustalono bowiem, iż Szvszkie
wicz był hersztem szeroko rozgałęzio-
nej szajki fałszerzy i włamywaczy. On
to kierował sprawcami włamania w Buj-
widziszkach, oraz zaopatrywał podej-
rzane indywidua w fałszywe dowody
osobiste.

Przeciwko Szuszkiewiczowi i jego
towarzyszom wszczętonowe dochodzenie
sądowe.

 

Sprawy administracyjne.
— Rejestracja dorożek sa-

mochodowych. Magistrat m. Wil-
na przed kilku dniami zakończył
rejestrację dorożek samochodo-
wych. Prawo kursowania po
mieście posiadają 94 dorožki.
Największą ilość dorożek kursu-
jących po mieście po 19 sztuk
jest marki „Essex“ i „Chevrolet“,
potem idzie „Ford“—14, następ-
nie „Fiat“ i „Morris“ po 9, „Over-
land-Vhippet*—7, „Tatra“ 6 ma-
szyn oraz po kilka sztuk marek
„Renoult“ (2), „Pegeot“ (3), „Du-
rand“ (2) i wreszcie po jednej
maszynie „Chrysler“, „Pacguard“,
„Buick“ i „Berliot“. (d).
— Koszta budowy domu

robotniczego. Dnia 1 paździer-
nika r. b. wykończony dom ro-
botniczy oddany zostanie do
użytku lokatorów.  Lokatorami
mogą być wyłącznie pracownicy
miejscy pozostający na służbie.

Komorne w domu robotni-
czym wynosi.

1 pokój z kuchnią i przed-
pokojem z wszelkiemi wygodami
od 40—50 zł. mlesięcznie, dwu-
izbowe z kuchnią i przedpokojem
od 60—68 zł. miesięcznie.

Koszt ogólny budowy obej-
muje 35 oddzielnych lokali (16
2 pokojowych i 20 jednopokojo-
wych z kuchnią) 453000 zł. przy
kubaturze łącznej 7876 mtr. d.
— Roboty przy przebudo-

wie archiwum państwowego.

W oczekiwaniu na pomyślną de-
cyzję władz centralnych co do
dalszego prowadzenia robót nad
przebudową gmachu archiwum
państwowego przy ul. Teatralnej,
roboty te nie zostały jeszcze
zawieszone, co jednak nastąpi,
jeżeli władze centralne nie przy-
chylą się do wniosku Wileńskiej
Dyrekcji robót publicznych w
sprawie kredytów.

O ile archiwum państwowe
pozostanie jeszcze przez parę lat
w obecnych lokalach, będzie mu-
siało ponieść znaczne wydatki
na gruntowny remont gmachu
uniwersyteckiego i pokryć na
własny koszt olbrzymi dach
kościoła Franciszkańskiego, któ-
rego częściowe reperacje są tylko
paljatywem. (I).
— Unormowanie ruchu ko-

łowego i pieszego. W związku
z ostatniemi nieszczęśliwemi wy-
padkami samochodowymi (auto-
busowemi), wśród których były
wypadki śmiertelne Wileński

Urząd Wojewódzki wydał odpo-
wiednie zarządzenie mające na
celu zapobieganie nieszczęśliwym
wypadkom i katastrofom, dając
odpowiednie instrukcje podwład-
nym organom. Cały jednak wysi-
łek władz w kierunku unormowa-
nia ruchu kołowego i pieszego
nie da pożądanego rezultatu je-
żeli ludność, zwłaszcza osoby,
idące pieszo, nie będą przestrze-
gały ściśle postanowień normu-
jących ruch pieszy, ogłoszonych
w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Wileńskiego Nr 11 p.
408 z r. 1927. Najważniejsze po-
stanowienia są: Osoby pieszo,
idące winny korzystać wyłącznie
z chodników, pamiętając zawsze,
że jezdnia jest w zasadzie przez-
naczona tylko dla ruchu kołowe-
go, a więc dla pojazdów, pamię-
tając dalej o tem, że chodzenie
po jeźdni,
mywanie się na jezdni jest połą-
czone z niebezpieczeństwem dla
życia i zdrowia. Stanie na jezdni
oraz chodzenie wzdłuż jezdni bę-
dzie  nieiylko "administracyjnie
karane grzywną do 1.000 zł.,
lecz także aresztem do sześciu
tygodni (albo obu temi karami
łącznie). Tymsamym karom ule-
ga pozostawienie bez opieki star-
szych—dzieci (niżej lat 7) na uli-
cy za co odpowiedzialni są rodzi-
ce, opiekunowie względnie oso-
by do tego zobowiązane. Surowo
zabronione jest i tak samo kara-
ne tamowanie lub utrudnianie
ruchu przez dzieci (nieletnich)
przez układanie i rzucanie na
jezdni, względnie na przejeżdża-
jacych samochodami — kamieni,
szkła, butelek i t. d. za co rów-
nież będą pociągani do odpowie-
dzialności karno-administracyjnej
rodzice.

Z życia stowarzyszeń.
— Narodowa Organizacja

Kobiet zawiadamia swoje człon-
kinie i sympatyczki, że pierwsze
miesięczne zebranie odbędzie się
29 bm. w poniedziałek o godz. 6,
w lokalu własnym, Orzeszkowej
11, m. 9.

— Do Pań Ziemianek woje-
wództwa Wileńskiego. Zarząd

" Wileńskiego Wojewódzkiego Koła
Zjednoczonych Żiemianek zwraca
się z gorącą prośbą do wszyst-
kich członkiń o podtrzymanie
materjaine rozpoczętej pracy spo-
łecznej. W bieżącym roku praca
rozwija się głównie na terenie
pow. wileńsko-trockiego, w któ-
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POKAŻ PRACY TRAKTORA ROLNICZEGO „FOKOSOŃ”
DZIŚ W PIĄTEK 26 WRZEŚNIA b.r. od 10 rano do 5 po poł.
na polach fermy Uniwersyteckiej „KUPRJANISZKIi*' pod Wilnem odbędą się
demonstracyjne pokaz racyi P jo p 0 i na roll

DSON*.
nowoczesnego traktora

W czasie trwania pokazów będą kursowały między KUPRJANISZ-
KAMI i Wilnem autobusy, które będą odchodziły z Wilna o godz. 9,30,
10,30, 11,30 przed południem oraz o 2, 3 i 4 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".

Gdzie w poświęco-
czczono gady

sfery
rolnictwie na te pokazy pracy

Autoryzowane Przedstawicieistwo

form bytu, a jednocześnie polskości: miasta pierw-
sze zamieniają się w prawdziwe twierdze polskości,

wzdłuż niej i zatrzy-.

rym prowadzone są 4 przedszko-
la, skupiające ogółem 200 dzieci.
Piaca ta winna objąć całe woje-
wództwo, a w szczególności tere-
ny pogranicza. Wobec braku fun-
duszów na dalsze prowadzenie
przedszkoli, prosimy o pomoc fi-
nansową, a przedewszystkiem o

regularne wpłacanie składek.
Sekretarjat Koła czynny spe-

cjalnie dla Pań przyjezdnych w
piątek i sobotę, t. j. 26 i 27 bm.
od godz. 12—14, Mickiewicza 19
m. 2, przyjmuje składki i udziela
wszelkich informacyj, związanych
z pracami Koła.
— Zjazd uczestników b. wi-

leńskiego baonu harcerskiego
pod protektoratem J. E. Bisk.
W. Bandurskiego, p. gen. L. ze-
ligowskiego i p. Wojewody Wil.
W. Raczkiewicza odbędzie się w
Wilnie, w dn. 8 i 9 października rb.

Ze względu na charakter zja-
zdu, połączonego z 10-leciem
wkroczenia wojsk gen. Żeligow-
skiego do Wilna, pożądany jest
jaknajliczniejszy udział kolegów.

Wszyscy, którzy nie złożyli
jeszcze kwestjonarjuszy zjazdo-
wych, proszeni są o uczynienie
tego w najbliższych dniach.

Kwestjonarjusze można otrzy-
mać u p. Wacława Cywińskiego
(ul. Jagiellońska 3, m. 14, od q.
15 do 17) i w Komendzie Cho-
rągwi Harcerskiej (W. Pohulanka
32—2).
Komendant Wil. Chorągwi Harc.

(—) J. Czarny Grzesiak
harcmistrz.

Odczyty.
— „Wolnomularstwo w W.

Ks. Litewskiem“. W dn. 23 bm.
na posiedzeniu połączonem Wy-
działu III T. P. N. Oddziału Wil.
Polskiego T-wa Histor. Stanisław
hr. Małachowski-Łempicki refero-
wał pracę swą, p. t. „Wolnomu-
larstwo w W. Ks. Litewskiem*.

Omawiając wiek XVIII, prele-
gent zwrócił uwagę na ścisły
związek wolnomularstwa litew-
skiego z Warszawą. W zarządzie
głównym wolnomularstwa  pol-
skiego widoczne jest traktowanie
W. Ks. Lit., jako najważniejszej
części Polski, a Wilna jako dru-
giej stolicy Rzplitej, Tylko w War-
szawie i Wilnie powstają koman-
dorje zakonu Chėvaliers de St.
Charles i podział mularstwa na
trzy loże: polską, francuską inie-
miecką.

Wolnomularstwem lit. w w.
XVII kierowali: M. Ogiński, Ad.
Czartoryski i L. Gutakowski, wła-
dza zaś spoczywała faktycznie w
rękach Żyniewa, Przeździeckiego
i Godin'a. Kanonik Michniewski
był uniwersalnym mówcą ložo-
wym, a przyszli biskupi wileńscy:
Puzyna i Stroynowski — jałmu-
żnikami.

Gdy wówczas do mularstwa
lit. należała nieliczna garstka ary-
stokracji i inteligencji w znacznej
mierze pochodzenia cudzoziem-
skiego, w wieku XIX do lóż nale-
żą prócz obywateli ziemskich,
wojskowych i urzędników, miej-
scowi kupcy, lekarze i aptekarze.
Rządzili wówczas mularstwem lit.
Dłuski i Rómer.

Gdy za Królestwa Kongreso-
wego Litwa odgrodzona była od
Warszawy, wolnomularstwo było
jednem z czynników je łączących
i wywierało wpływ na związki
tajne na Litwie, zwłaszcza wśród
młodzieży.

Prelegent drugi,
omówił jeden epizod kampanii
przeciwmasońskiej (z r. 1817),
prowadzonej przez duchowień-
stwo wileńskie, Powodem wzmo-
żenia się kampanji była broszura
jednego z filarów wolnomular-
stwa prałata Dłuskiego, ogłoszona
(p. t. „List Rabina Lisbońskiego*)

prof. Pigon,

konanie nadanych przez króla praw...
wszyscy to cauli, że ulgi i dobrodziejstwa szły z Ko-

który jako cenzor zatwierdził bro-
szurę do druku; dostała się do ko-
ściołów, gdzie kaznodzieje (zwłasz-
cza dominikanie i misjonarze)
wypowiedżieli ostrą walkę ma-
sonerji. Głównym wszakże tere-
nem walki była publicystyka,
Prelegent omówił szerzej dwie
zwłaszcza rzadkie broszury anty-
masońskie („Prosta odpowiedź
prostego chrześcijanina" i „Od-
powidź lzaaka Ben Moszech*),
starał się ustalić ich autorstwo,
przypisując pierwszą ks. Pohlowi,
a drugą ks. Korzeniewskiemu,
wydobył z ich treści główny zrąb
argumentacji, którą się w owej
kampanji posługiwano. Polemika
wileńska 1817 r. stanowi ostatnią
fazę walki z działalnością lóż wol-
nomularskich przed ich rozwią-
zaniem 1822 r. i jako taka winna
mieć swą kartkę w dziejach ży-
cia umysłowego Polski w. XIX.

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

Dziś poraz 3-ci ciesząca się nadzwy-
czajnem powodzeniem głośna sztuka z
okresu wielkiej wojny światowej „Kres
wędrówki* Szerriff'a.

W przygotowaniu
sziuka J. A. Hertza.

— Teatr Mieįski w „Lutni“.
Wystawienie niešmiertelnego dziela A.
Fredry „Pan Jowialski“, w nowem uję-
ciu režyserskiem i oryginalnych stylizo-
wanych dekoracjach, spotkała się z
uznaniem tlumnie zebranej na premje-
rze publiczności.

W przygotowaniu „Pierwsza pani
Frazerowa”, najnowsza komedja angiel-
ska Erwina, w przekładzie F. Sobie-
niowskiego.

— Popołudniówki w Teatrach
Miejskich. W niedzielę nadchodzącą
odbędą się w  Teatrach Miejskich
przedsławienia popołudniowe po cenach
zniżonych. W Teatrze na Pohulance
grana będzie komedja J. Blizińskiego
„Rozbilki“, w Teat-ze zaś „Lutnia“ pol-
ska komedja J Rączkowskiego „Nad
polskiem morzem“.

— Początem o godz.3 min. 30 po p.

POLSKIE RADJO WILNO.
Piątek, dnia 26 września 1930 r.

11,58. Sygnał czasu.
12,05. Gramofon.
13,00. Komunikat meteorologiczny.
17,20. Kom. L. O. P. P-u.
17,35. Pogadanka przrodnicza dla

dzieci.
18,00. Transm. z Warsz Koncert.
19,00. Skrzynka pocztowa.
19 25. Audycja wesoła
20,00. Transm.. z Warsz.

symf. z Filharm.

„Młody las* —

Koncert

Podziękowanie. Panu naczelni-
kowi, urzędnikom i pracownikom kole-
jowego oddziału mechanicznego w Wil-
nie, składa przytułek Bonifratrów ser-
deczne podziękowanie za złożone
ofiary.

— Osobiste. Delgat Ford Motor
Company w Kopenhadze p. inżynier J.
Mianowski po krótkim pobycie w Wil-
nie wyjechał do Baranowicz, Grodna
i Białegostoku celom przeprowadzenia
inspekcji tamtejszych przedstawicielstw
Forda, poczem jeszcze na krótko po-
wraca do Wilna.

Kronika Il Targów
Północnych.

Dziś otwarcie Targów Ho-
dowlanych.

Dziš o godzinie dziesiątej Pan
Wojewoda Raczkiewicz dokona
uroczystego otwarcia działu ho-
dowlanego Il-ich Targów Północ
nych. ;
W stoiskach nad Wilenką ho-

norowe niejako miejsce zajęły
konie. W dziale bydła przeważa
rasa Czerwono-Polska z terenu
województwa Białostockiego. Trzo-
dę chlewną reprezentuje 60 ek-
sponatów dostarczonych przez:
Ks. Józefa Druckiego-Lubeckiego
z Żyrmun powiatu Lidzkiego i
pana Aleksandra -Zylińskiego z
Dokurniszek powiatu Oszmiań-
skiego, Pana Słotwińskiego Miro-
sława z Hnieździłowa z powiatu
Dziśnieńskiego oraz pana K. Piasz-
czyńskiego właściciela dominjum
Snopki pod Lublinem.

Imponująco obeslany jest pod
względem doboru materjału dziai

z wobronie ideologji związku. Kam- drobiu, w którym dominujące
Po NE nićZE Inż. panja objęła uniwertytet, gdzie miejsce zajmują gołębie pocz-

e ias, Ala iai wytoczono sprawęprof. Grodkowi, towe.
Lapinas „2SSZEPTSZYSIEJ) TYBETITS RAIT ODK III I NN IIIII

slowem

 

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

(Dokończenie).

Jeżeli obejmiemy wzrokiem przeciąg rządów
Wiłoldowych na Litwie jeżeli porównamy obraz jej
w chwili śmierci księcia z tym jaki nam przecho-
wały kroniki z czasów, kiedy to świetny poczet
polski towarzyszący królowi Jagielle po raz piew-
szy przekroczył granicę tego na on czas bajeczne-
go kraju, gdzie mieszkało |„dzikie, pierwotne ple-
mie, które zaledwo znało uprawę roli w sposób
najprymitywniejszy, žywilo się nędznie z surowego
rzemiosła myśliwskiego, gdzie gęste lasy i bagniska
zaciemniały kraj cały, gdzie w ciągu 10 miesięcy
na rok lód i śnieg pokrywał jeziora i moczary,
gdzie nędzne szałaszy. z drzewa i chrustu służyły
za mieszkanie nawet bojarem, gdzie cały ustrój
był jeszcze nawskroś koczowniczy" — słowem je-
żeli porównamy Litwę ż przed roku 1386 z Litwą
1430 r. oczom naszym przedstawi się dzieło w:el-
kie, gmach stworony jak gdyby z nicości.

Ta Litwa, w której tak niedawno jeszcze
wzdłuż i wszerz plądrowały wojska krzyżackie, roz-
cłonkowana, gdzie ne było już pewnego zakąt-
ka — dziś bezpieczne, złączona ze Zmudzią, z włas-
nym przystępem do morza. Ludność $uważana
przez cały świat chrześcijański za dzicz nie wierną,
wyjęta z pod prawa, tropiona [ak zwierz leśny,
przez własnych książąt traktowana jak bydło, sprze-
dawana publicznie (nie wyłączając bojarów oraz
ich rodziny) na dorocznych targach w Łucku
i Wilnie — dziś w szeregu kulturalnych narodów
Europy.

Gdzie niedostępne szumiały puszcze, zatrute
zionęły bagniska, gdzie liche osady zastępowały
miasta, dziś wnoszą się grody dźwigięte pracowitą

i ropuchy — tam wnoszą się liczne Kościoły, dwie
katedry biskupie, w Wilnie i Miednikach, zbudowa-
i uposażone polskim sumptem.

Młódź litewska kstałci się w Uniwersytecie
Krakowskim lub w Pradze, w specjalnie dla niej
ufondowanem Kolegjum imienia Królowej Jadwigi.
Razem ze światłem wiary naród litewski steje się
uczestnikiem szerokich dotychczas tu nieznanych
swobód, które „prawami polskiemi"* nazywa.

Zasługą niezaprzeczoną Witolda rozwinięcie
na szeroką skalę racjonalnej kolonizacji pęstkowi
litewskich przy pomocy polskich osadników, prze-
ważnie Mazurów, od których dopiero wieśniak miej-
scowy uczy się racjonalnego i postępowego gospo-
darstwa rolnego, Tym bowiem kolonistom musiał
W. Książe rozdać ziemie już wzorem polskim na
łany pomierzone, co ujednostajniało uprawę roli
według zasady trójpolowej, co na one czasy i wa-
runki było ostatniem słowem postępu. Kolonista
miał pole swe obok zagrody i niertwonił sił i cza-
su na jazdę w dalekie ustronia, jak to dotychczas
jeszcze widzłmy w Rosji, gdzie pola często odległe
są od wsi o kilkadziesiąt kilometrów. Puszcze za-
częły slę zaludniać, i — jak przyznaje historzk ro-
syjski Lubwskij — „Polskie porządki stały się bło-
gosławieństwem dla Litwy, która pomału przyswa-
jała je sobie i szerzyła je dalej ną wschodzie”.

Miasta, na wzór polskich, obdarzone samo-
rządem przyciągają licznych gości z zachodu, prze-
ważnie z Polski, rozkwitają handlem i przemysłem.
Rzecz znamienna: o ile w miastach rdzennie pol-
skich, jak Kraków, Poznań, Warszawa podonczas
element kolonizacyjny niemiecki stanowił znaczny
odsetek i z czasem sdopiero został zasymilowany,
o tyle kupiec irzemieślnik polski chętnie przenosi
się dalej na wschód, znęcony obietnicami i przy-
wilejami jakich nie szczędził W. Książe, i znajduje
tu pośród niższej kultury szersze pole dla swej
działalności. Nie ulegnie on jednak tej niższej kul-
turze, przeciwnie stanie się krzewicielem wyższych

 

czem pozostały do dnia dzisiejszego.
Tak więc widzimy Litwę odrodzoną, a raczej

z nicości dźwigniętą, rozkwitającą na wszystkich
polach, politycznem. duchowem, gospodarczem.
Było to moża rezultatem czterdziestu mniej-
więcej lat rządów Witoldowych — lec nie było je-
go i wbrew jemu była — Polska. Jak długo Wi-
told pozostawał wiernym idei ścisłego zespolenia
z Polską — był „wielkim”, „genjalnym“, czczonym
i podziwianym przez współczesnych i potomnyc.
lle razy uniesiony ambicją osobistą próbował prze-
niewierzyć się idei unijnej — co niestety zbyt czę-
sto się zdarzało — stałe ponosił.klęski, za które,
w konsekwencji płaciła Litwa.

Słusznie konkluduje wielce bezstrony autor
prof. Ant. Prohaska w końcowym rozdziale kapital-
nej swej pracy o Witoldzie, która między inne-
mi — posłużyła nam za źródło i kaurę do niniej-
szego, pobieżnego i popularnego szkicu:

„Jeżeli blask świetności politycznej dał Litwie
Witold, to źródłem prawdziwego jej wrostu był król
i korona, która w zamian niczego nie brała, a wszyst-
ko dawała: krew, mienie najlepszych swych synów
poświęcając na obronę Litwy... która dotowała
biskupstwa z funduszów koronnych, zakładała ko-
legia naukowe po uniwersytetach, nawet wyzutych
z udziałów książąt brałe: na własne utrzymanie...
Obejmując rzutem oka ołbrzymie terytorja Litwy
i patrząc na zmiany, jakie tam w ciągu panowania
Witolda zaszły, uderza nas to oglądanie się na Ko-
ronę, jako na źródło wolności, wzrostu i siły li-
tewskiej.

Nie można bowiem wątpić, że te wszystkie
ludy czuły tu dobr::e, że nie Witold uratował je od
miecza krzyżackieg o, który owszem z krzyżakami
się znosił na zgubę, Litwy, aie król polski i Koro-
na wyratowały je cid niewoli krżyżackiej, że nie
Witold bogactw irmt przysporzył, gdy on wojnami
niszczył kraj z zasobów materjalnych i sił, że nie
Witold prawa im n sdawał, gdyż on hamował wy-

rony od Króla... Nie w genjuszu książąt litewskich,
nie w ich przymiotach osobistych lub w dążeniacn
im właściwych leżała siła litewskiego państwa na
olbrzymich terytorjach litewskich i ruskich plemion
rozwiniętego, ale w instytucjach i swobodach  rzą-
dowych, idących z Korony.

Był genjalnym Witold, ale genjusz jego naj-
bardziej objawił się w dziełach, opartych o insty-
tucje i idee z Unji wypływające, które szły z Koro-
ny dla szczęścia i rozwoju lego ludów".

Kończąc szkic niniejszy, napisany z racji 500-
lecia zgonu Witolda, gdy podniesiona została myśl
uczczenia pamięci jego pomnikiem w Katedrze wi-
leńskiej, konkludujemy:

był to, mąż niewątpliwie wielkich zdolności,
ale większych jeszcze ambicyj osobistych, człowiek
pod względem moralnym stojący poniżej najskrom-
niejszego poziomu swojej epoki, człowiek wyzuty
ze wszelkich uczuć religijnych, narodowych, hono-
ru, elementarnej uczciwości, nareszcie wrodzonych
każdemu naturalnych uczuć miłości rodzinnej, oj-
cowstwa. Człowiek, który dla własnego wywyżsenia
potrafił tworzyć wielkie rzeczy ale też i popełniać
wielkie zbrodnie, przedewszystkiem na własnym
narodzie, który najmniej powodu ma czcić w nim
bohatera narodowego. Człowiek, który uniesiony
szatanską pychą nie wahał się uigdy rzucić żagwi
płonącej w gmach, który niebył ani jego wyłącz-
nem dziełem ani jego osobistą własnością

Jeżeli nawet, rzucając zasłonę na wielkie grze-
chy i zbrodnie Witolda, mielibyśmy uznać w nim—
obok Jagiełły — współtwórcę (linji, to moment
dzisiejszy najmniej się nadaje do uczczenia go
pomnikiem.

Moment ten nastanie wtedy może. gdy Litwa,
wzorem umierającego Witolda uzna swój grzech
śmiertelny, zwróci z błędnych witoldowych ścieżek
wysługiwania się przemocy krzyżackiej, ku źródłu,
z którego w ciągu pół tysiąca lat czerpała siły ży-
wotne. J. 0.



Z KRAJU.
Katastrofa lotnicza w Lidzie.

(Telefonem od własnego korespondenta).

W nocy z dnia 25 na 26 bm.
podczas ćwiczeń nocnych samo-
lot typu „Breguet” z 5 pp. lotni-
czego w Lidzie pilotowany przez
starszego sierżanta Henryka Mow-
dzenia i kaprala Wojnarowicza
podczas lądowania na lotnisku

 

Pożar stodoły.
W Dziewieniszkach na szkodę

Balcerskiego Józefa spłonęła sto-
doła ze zbiorami, oraz stajnia z
żywym inwentarzem. Straty wy-
noszą około 3.500 złotych.;

Zamordował dzieci za przy-
padkowe spalenie 1000

złotych.
Onegdaj wieczorem w domu

mieszkańca wsi Szymkowicze,
gm. jaźwińskiejj Adama Dobale-
wicza, rozegrała się rodzinna tra-
gedja, w czasie której Dobale-
wicz uderzeniem siekiery ciężko
zranił 12-letniego syna Wacława,
oraz połamał żebra kijem 8-let-
niemu Janowi. Powodem tego
strasznego samosądu było to, iż
chłopcy spalili przez nieświado-
mość w piecu 1000 zł. w bank-
notach, które Dobalewicz chował
w piecu na kupno ziemi. Chłop-
ców w stanie ciężkim umieszczo-
no w szpitalu. (d)

Pochwycenie handlarzy ży-
wym towarem na granicy

pruskiej.
Władzom śledczym udało się

wpaść na ślad międzynarodowej
szajki handlarży żywym towarem,
grasującej we wszystkich więk-
szych miastach Polski.
BB$Handlarze żywym towarem wy-
wozili swoje ofiary przez granicę
polsko-pruską do Niemiec. Dnia
22abm. wieczorem władze śled-
cze otrzymały poufną wiadomość,

 

uległ katastrofie. Pilot starszy
sierżant Mowdzeń jest ciężko
ranny, doznał uszkodzenia kręgo-
słupa. Kapral Wojnowicz wyszedł
z katastrofy bez szwanku. Samo-
lot jest uszkodzony.

iż na odcinku granicznym Filipo-
wicze zostanie przetransportowa-
ny „żywy towar".

Zarządzono ścisłą obserwację,
w której wyniku w nocy zdołano
zatrzymać towarzystwo, składają-
ce się z 4 osób, usiłujące niele-
galnie przedostać się zagranicę.
Zatrzymanymi okazali się: znana
handlarka żywym towarem E. Wi-
dzewska z Ejdkun, A. Pulmer,
handlarz żywym towarem z War-
szawy, oraz 2 młode dziewczyny,
które usiłowano dostarczyć do
pierwszej stacji kolejowej, skąd
specjalny ajent miał je przewieść
na „posady* do Królewca.

Aresztowani, wzięci w krzyżo-
wy ogień pytań, przyznali się do
winy, oraz wydali swoich wspól-
ników. (d)

Nieszczęśliwy wypadek
przy budowie kapiicy

cmentarnej.

Dnia 20 września ne cmenta-
rzu w Lidzie przy ul. Wiśmonty
zdarzył się nieszczęśliwy wypa-
dek. Oto jeden z robotników za-
trudnionych przy budowie kapli-
cy cmentarnej 19-letni Wismont
Alojzy z Lidy, chcąc przeskoczyć
z jednego rusztowania na drugie,
złamał deskę na rusztowaniu,
wskutek czego spadł na ziemię.
Przy upadku złamał sobie lewą
rękę i uderzył brzuchem o leżą-
cy na ziemi głaz tak nieszczęśli-
wie, że doznał pęknięcia wnę-
trzności.

 

  
   

         

    

WIELKA
WYGRANA

Wilno, Wielka 44.

 LEKARZ-DENTYSTA teściową taksówką. Gdy
wysiedli, okazało się, że

LEKARZE | >wBła- pani teściowa zostawiła
ejewiczowa w aucie jakieś pudło.

Dr.Suszyński
Spec. NIEMOC PŁCIO-
WA, ar wenerycz-

ne, skórne
Przyjm. od 9—12 i 3—6

Ul. Mickiewicza30

Lekarze- 4
Dentyšci

LEKARZ-DENTYSTA

 

szem

i. KOL ===>
Nieporozumienie.

rych ul. Wieika 21. —s0 Pan Teofil odwozil swą 7 w., Kasztanowa 7m 5
wznowil przyjęcia cho-

 

MIEJSKI  KINENATOGRAF |
Sala Miejska, ul. Ostrobram-

ska 5

0 iii ©(p Miekiewieza »Teatr

 

MICKIEWICZANė22
L)„MIEKIEWIEZA Ma zz.

 

„Kimo Kol. „OGNISKO” |liei numSaremctnia
| CHARD ARLEN. Bajeczna gra artystów!(Obok Dworca Kolejowego)

 

ednoroczne Meljoracyjne,Kursy WiocIOroWt Kiernieze, Orogowe1
oraz półroczne,

Nowoczesnej Obróbki Metali I spawania ace-
tylenowego, z dniem 25.X.1930 r. otwiera To-
warzystwo Kursów Technicznych w Wilnie w
gmachu Państwowej Szkoły Technicznej przy

roczpoczną się
25.X I trwać będą do 15 maja; po ukończeniu

* Kursów izłożeniu egzaminu absolwenci otrzy- 7
auka odbywa się od godz.

skie Kreślarsko-Techniczne,

ul. Holendernia 12. Wykład

mują świadectwa.

NAJNOWSZA WIADOMOŚĆ!
Wczoraj w 15-tym dniu ciągnienia 5-ej

klasy 21-ej Loterji Państwowej

(000001). na w. sez
Znów padła U nas na los NASZEJ KOLEKTURY

Hallo Obywatele!!! Gdzie grać na loterji?—U nasl!!

Szczęście tylko u nas!!!

Poleeamy nadal losy do obecnej 5-ej klasy. Ciągnienie
trwa do 14 października r. b. włącznie.

Koło szczęścia posiada oprócz 2-ch premji w 250.000
i 150.000 złotych dużo, dużo wielkich wygranych.

Jedyna w Polste Największa, Majstarsza | Najszczęśliwsza kolektura

E. LICHTENSTEIN i S-ka
Warszawa, Marszałkowska 146. H |

powróciła.—Przyjęcia 3-6
pop.. za wyjątkiem "E i ż

A 8. m, 2 - szczęśliwy zięć gnać za

[ NAUKAs

p. powrocie z zagrani- razem z panem — odpo-
Pi; francuskiego udzie- wiada szofer.
la nauczycielka z wyż-

wykształceniem.
Adres w Papinistiaos

 

Od dnia 24 do 27 wrzešnia 1930 roku
wlącznie
sza-Stępowski i Werl Prati

į jusza J. Hr. Plater-Zyberka.

==BUROCZYSTA PREMJERA!

„POGANIN
Na zgubnej drodze

Arcyciekawa treść!

 

Poszkodowanego w stanie bez-
nadziejnym przewieziono do szpi-
tala powiatowego w Lidzie, gdzie
walczy ze śmiercią.

Przygotowania do obchodu
rocznicy 10-lecia wyzwole-

nia Wileńszczyzny.
W związku ze zbliżającą się

rocznicą 10 lecia wyzwolenia Wil-
na, gminy pow. Wileńsko-Trockie-
go już powołały do życia gminne
organizacyjne komitety obchodu
tego święta i wyłoniły specjalne
komitety wykonawcze, które zaj-
mą się ustaleniem programu ob-
chodu i jego zrealizowaniem. Pra-
wie we wszystkich gminach po-
wstała myśl upamiętnić tę rocz-
nicę przez postawienie trwałych
pomników. (I)

Przygotowania przedwy-
borcze w Nowogródku.
W dniu 18 b. m. powstał w

Nowogródku Powiatowy Chrześci-
jański Komitet Wyborczy, w któ-
rego skład weszli: ks. dziekan
Węckiewicz, ks. dziekan Żero, pp.
Ambroszkiewicz, hr. Baliński-Jun-
dziłł, Brochocki, Jaroszewicz, pa-
nie Strawińska i Wierzbowska.
W każdej parafji powiatu No-

wogródzkiego powstały Komitety
Parafjalne.

Działalność swoją Chrześcijań-
ski Komitet Wyborczy opiera na
wytycznych zawartych w odez-
wach Komitetu  Djecezjalnego
Pińskiego. Komitet dążyć będzie
do stworzenia jednej ogólnopol-
skiej listy na Kresach.

Omal nie katastrofa kole-
jowa.

Dwaj chłopcy Bobrowski Jan
lat 9 (zaścianek Krupskie gm.
Porpliszcze) i Tadeusz Ahomicki,
lat 8 (Królewszczyzna), bawiąc
się przy torze kolejowym koło
st. Królewszczyzna na kilka mi-
nut przed nadejściem pociągu
przełożyli zwrotnicę nr. 13. Prze-
chodził na szczęście tamtędy
zwrotniczy Ichimowicz, który za-
uważył i zdążył jeszcze w czas

KONKURS.
Zarząd Izby Lekarskiej Wileńsko-Nowo-

gródzkiej ogłasza konkurs na dwieposady:
kontraktowegoordynatora chirurga wszpi-
talu św. Jakóba i lekarza na oddziale no-
worodków w tymże szpitalu.

W te pędy musi nie-

90 taksówką przez pół mia- ł
sta. Wreszcie, cały za-
sapany, dogonił ją..
— Panie szofer — wo-

ła — a gdzie pudło?
— Przecież wysiadło

AKUSZERKI

Marja|Laknerowa
Przyjmuje od godz .9 do  

będzie wyświetlany film:

Mieszkania
i pokoje

wynajęcia ul. Mostowa 9
2i. 1

 

  

   

 

do Wilna.

Zarządu: poczt. W. Soleczniki. 186-1

«Martwy węzeł»

w roli głównej bo-
żyszcze kobiet

Całe Wilno będzie śpiewać

 

Antokolska 106.
 

OKAZYJNIE
stare włoskie skrzypce
Stradivariusa do sprze-

 

Bliższe szczegóły w kancelarji Izby (Mo-
stowa 8) w godzinach urzędowych.

Termin składania
października r. b.

Nagrodzone najwyższemi nagrodami na
wystawach,

MEDALEM ZŁOTYM na Il-ch Targach

a także ostatnio DUŻYM

Północnych

SZKÓŁKI

„LEmszczyzna - Szczekarków
Warszawa — Boduena 2

(własny pawilen na Ii-ch Targach

Północnych)

posiadają do sprzedania DRZEWKA

OWOCOWE pienne i półpienne,
KRZEWY JAGODOWE, RÓŻE it. p.

5382

Majątek Wielkie Solecz-
niki

vasko golidnego odbiorcę
na większą ilość mleka dostarczanego

WI

podań do dnia 15
619z

 Zgłoszenia nadsyłać do

 

Kasa czynna od a. 3 m. 30. Początek seansów od g. 4. — Następny program:
, JESTEM DZIEWCZYNĄ". UA

 

CUDO FILM ŚWIATA! SUPERFILM DŹWIĘKOWY!
RAMON NOWARRO

„Miłosną Pieśń”.

ludzi podziemi.

915—2 - KONCERT  

 

P kój duży, | codziennie
jo! uży, jasny z||KUPNO- od 12—2

wygodami przy ro- 14 —6
dzinie fnteligentnej do SPRZEDA w Głównym Pawilonie

Il Targów Północnych
w Wilnie urządza F-ma

K. Dąbrowska

 

(CHIŃCZYK) Sensacyjny dramat w 10 akt.
W roli gł: Elina Sol, Jola Jolanta, K. Juno-

(J. Plater-Zyberk). Dziesięć aktów niezwykłych przygódczłowieka bez rąk p/g scenar-

Arcydzieło to było wyświetlane w
Warszawie w ciągu 7 miesięcy. Ceny zniżone tylko na 1-wszy seans ogodz. 4.

Ostatni seans o godzinie 10 m. 30.

aktów 9. Wspaniały dramat sensacyjno-erotyczny z życia
W rolach głównych: CLARA BOW i RI-

Pocz. seansów o godz. 5 w niedziele i św. o g. 4 p. poł.

MPESZKANIE 2 4ch po-177——-
koi do wynajęcia.

E:E-N.SKr

cofnąč
miejsce dzieki
niechybnej katastrofie.

Sport.
Raid samochodowy pań.
Jak wiadomo, województwo

wileńskie będzie w najbliższą nie-
dzielę 28 września i poniedziałek
29 września terenem raidu samo-
chodowego pań, organizowanego
przez Automobilklub Polski. Mia-
nowicie w niedzielę 28 b. m. w
czasie od godz. 10 rano do g. 1
w poł. samochody, jadąc od
strony Warszawy, znajdą się w
odległości około 8 kilometrów od
Wilna przy rozwidleniu szosy gro-
dzieńskiej z szosą landwarowską
(koło kapliczki). Od tego miejsca
rozpocznie się w czasie między
godz. 1 a 2 popołudniu wyścig
samochodów pań szosą landwa-
rowską w kierunku papierni Wa-
ka. Do Wilna przybywać będą
samochody w godzinach od 3
popołudniu od strony Ponar uli-
cą Legjonową, W. Pohulanką,
Górą Bouffałową, ul. Mickiewicza
do placu Katedralnego.

Ostatni etap raidu rozpocznie
się w poniedziałek o godz. 7 ra-
no. Samochody odjeżdżać będą
z placu Katedralnego tą samą
drogą ku Grodnu.

Ze względu na bezpieczeństwo
publiczności, ażeby zapobiec ja-
kimkolwiek wypadkom wydział
bezpieczeństwa Wil. Urzędu Wo-
jewódzkiego rozesłał wszystkim
starostwom okólniki z poleceniem
uprzedzenia i ostrzeżenia lud-
ności o wyścigu. Funkcjonarju-
sze P. P. i służba drogowa otrzy-
mały specjalne polecenia w celu
przypilnowania, ażeby ludność
ściśle przestrzegała przepisów o
ruchu kołowym, aby zwłaszcza
na skrzyżowaniach dróg wstrzy-

zwrotnicę na pierwotne
czemu zapobiegł

(d)
 

mywali pojazdy w rnomencie
nadjeżdżania samochodów wyści-
gowych.

Władze apelują do ludności,
ażeby celem uniknięcia okaleczeń

i wszelkich wypadków śmiertel-
nych przestrzegala przepisów o
ruchu kołowym i pieszym, nie
chodziła po jezdni i nie stawała
na jezdni oraz stosowała się ści-
śle do wskazówek władz policyj-
nych i drogowych. Zarówno ja-
dący, jak i idący winni się trzy-
mać prawej strony drogi. Wožni-
ce winni zwracać uwagę na dro-
gę i ruch, nie spać i nie wypusz-
czać koni z rąk. Uruchomione
będą patrole rowerowe Policji
Państwowej.

Samochody, biorące udział w
wyścigu, można zdaleka poznać
po specjalnych płótnach z nad-
pisami kolejnych numerów, ma-
lowanych czerwonym kolorem na
białem płótnie, dużego wymiaru.
Napisy te umieszczone będą na
przedniej części samochodów.
Jako pierwsza jechać będzie ma-
szyna komandora raidu, zaopa-
trzona w chorągiewkę. Zamykać
raid będzie samochód wiceko-
mandora, zaopatrzony z tyłu w
zielono-białą chorągiewkę.

Echa zakazu należenia mło-
dzieży szkolnej do klubów.

Związek Polskich Związków
Sportowych wystosował okólnik
do wszystkich związków sporto-
wych, w którym przypomina za-
kaz Ministerstwa Oświaty należe-
nia uczni i uczenic szkół śred-
nich do klubów sportowychi
wzywa związki i kluby sportowe
do przestrzegania tego zarządze-
nia.

Kluby, łamiące zarządzenia
Ministerstwa Oświaty i przyjmu-
jące uczni, podrywają autorytet
władz szkolnych, a uczni naraża-
ją na wydalenie z uczelni. (Pat).

Polonja (Warszawa) gra
z Ogniskiem.

W niedzielę ma się odbyć
mecz piłki koszykowej o mis-
trzostwo Polski między mistrzem
okręgu warszawskiego Polonją, a
mistrzem Wilna Ogniskiem.

Spotkanie to budzi duże zain-
teresowanie, gdyż Polonja ma

n.._222

przybyć do Wilna w bardzo sil-
nym składzie.

Zawody propagandowe na
boisku 6 p. p. leg. na

Antokolu.
Jutro i w niedzielę mają się

odbyć na boisku 6 p. p. leg. za-
wody piłki nożnej systemem
szóstkowym i zawody lekkoatle-
tyczne, które odbywać się będą
w przerwach pomiędzy meczami
piłki nożnej.

Polska gra ze Szwecją.
W niedzielę odbędzie się w

Kopenhadze mecz piłki nożnej
między reprezentacją Polski, a
reprezentacją Szwecji.

Sezon bokserski już rozpo-

częty.
W tych dniach w sali Ośrod-

ka W. F. rozpoczęto już zapra-
wę gimnastyczną do boksu. Tre-
ningi prowadzi  Kłoczkowski i
Wojtkiewicz.

Ja. Nie.
 

Przygotowaniawy
borcze.

Korespondencja wyborcza
wolna od opłaty.

Wszystkie podania i pisma,
skierowane do Okręgowej Komisji
Wyborczej lub do Komisyi Obwo-
dowych wolne są od opłat skar-
bowych. Nie podlegają opłacie
stemplowej również podania o
wykreślenie z list wyborców lub
wpisanie  pominiętych w tych
listach, jak również wszelka ko-
respondencja w sprawach wybo-
rów do Sejmu i Senatu. d

liość wyborców w pow.
wileńsko-trockim.

Na podstawie sporządzonych
list wyborców na terenie pow.
wileńsko-trockiego znajduje się
uprawnionych do głosowania do
Sejmu 101.421 osób i do Senatu
70.917. d

  

 

Sprawozdanie z działalności komitetu odnowienia Swiątyni Ostrobramskiej w Wilnie
od czasu rozpoczęcia robót do dnia 1 stycznia 1930 roku.

 

  
 

  
 

     

WPŁYWY. WYDATKI.

Od po- Od po-

a TREŚĆ za Kii:| za 1929| RAZEM| a IRE SC ezatkudo) Za 1929| RAZEM
4 1928 r. 1928 r.

1 Wpływy ze skarbon i tac. 12056.40! 12425.22] 24484.62) Wydatki na urządzenie lo-
2| Różne ofiary imienneibez-| . 4 terji. 1307.25) — 1307.25

imienne. 18647.26, 15069.66] 33716.92] Wydatki na urządzenie
3 Ofiary według list składek. 13831.02, 8486600 98697.0: przedstawień i koncertów. 181.00 — 181.00
4| Dochód z dwóch loterji. 597900 59794 Wydatki różne (tu wchodzą
3 Dochód z przedstawień.i również wydatki na medaliki,

koncertów. 806.56 - obrazki i t. p. sprzedawane

6| Ofiary za Msze (wplacone na stolikach przy skarbon-
łącznie z innemi wpływami). - 35.00 kach). 2504.70, 7997.34] 10502.04

FT Zaciągnięto pożyczek. 19000.00, 17025.00 4 Wydano Ks. proboszczowi
8 Odsetki */, od obrotu go- wpłacone ofiary na Msze. - 35. 35.00

tówki w Pocztowej Kasie 5| Spłata zaciągniętych długów 2000.00) 23425. 25425.00
Oszczędności. - 1.04 6 Remont dachu, roboty ste-

larskie i drobne naprawy. 10128.95| 297303] 13101.98
jj 7 Wydatki kancelaryjne (tu

| wchodzą równieź i wydatki
1 na druki, znaczki pocztowe,

fotografje, druki pamiątek
sit op). 1747.84] 13200.80) 14948.64

8 __ Wynagrodzenie za zbiera-
| nie ofiar do skarbonki przy
| stolikach i za prowadzenie
| kancelarji (opłata personelu) 1055.00] 2233.00] 3288.00

9, Zaroboty pozłotnicze przy-
| szykowanie wszystkich struk-
| tur pod farbyi złocenia, oraz
| częściowe pozłocenie wszyst-

| | kich przedmiotów z drzewa.| 26800.00] 18790.00] 45590.00
10 Za odczyszczenie, zbadanie

| stanu i częściowe odnowie-
nie malatur. 7710. 58855.00, 66565.00

11 Za urządzenie rusztowań,
iich przesuwanie, oskrobanie
ścian, oraz oczyszczenie i na-
prawę rzeźby i ornamentacji
gipsowych. - 11481.90j 170.00] 11651.90

12 Na aa: elektryczną. 489855) 32440) 522295
13 Prowizje o 2gotówki

wP.K.O.|2405] 34850)37255
wydatkowano. 769839.24] 128352.07| 198191.31

14] ogezost” Gotówka wP.K.O.| — 1472.60) 1472.60
11 30 r. Saldo do Kasy. - 81.24 81.24

zmowa - | maa ——————— ——

RAZEM !"70323.23 129421.921 199745 15 Ka „RAZEM.| 69839.65839.24!129905.91 199745.15
Skarbnik ks. Józef Wojstimag „T Prezes Komiłelu ks. A. Zawadzki.

proboszcz Ostrobramski.
P. S. Ogłoszenie niniejszego sprawozdania zostaje dokonane z opóźnieniem z ej OSod Komitetu niezależnych.

„JA

który wszyst-
kich oczaruje!

OE pół krwi arab
ciemny kasztan z

rodowodemwierzchowiec
reproduktor — do sprze
dania Wilno—Ul. Zygmun- DOM MAJĄTEK
towska Nr. 8 m. 6—od murowany w ogrodzie| ziemski odl. od st.
g. 14—16-tej. 901—1 na przedmieściu z pla- | kol. 9 klm. Obszaru

 

Adres w Rdministracji

 

cem około 2000 m*z do-
płatą do długu bankowe-

S; | 3.000 dolarów sprze-
okońe Ši bez pośredników-

  

FCU AU 14

MYDLO:

dvLal.i
LSdada

 

okolo 130 ha. Gleba
dobra, łąki, las, rze-
ka. Zabudowania kom-
pletne sprzedamy do-

odnie

| PRACA |
COET2000

lówi Kopeć
abs. inżynier. miern. pla-

itet Ostrobramski.
 

JPF, PRAĆ bieliznę na
dom, lub mogę być

do wszystkiego, jako słu-
żąca przychodząca. Swia-
dectwa posiadam. Piwna
11 m. 15 Hryhorowicz.

grl

 

jotrzebna uczenica do
introligatorni lat 14,

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

  

Nowootworzona
Pralnia Chemiczna

i Farbiarnia
„LWOWSKA*
Jagiellońska 6

Przyjmuje wszelkie za-
mówienia w zakres far=
biarstwa wchodzące. Ro-
bota solidna. Ceny umiar-
kowane. 620
—u——

Przyjnujeny
wszelkie roboty do prze-

 

17-ej do 21-ej. Oprócz wykładów teorety-
cznych, nA. odbywa a także ćwiczenia Q ” zk Leg dozę dania. Wileńska37 — 63. ILNO „Dziennika Wileńskiego" |Dom H-K. „Zachęta”| ny, pomiary, parcelacje. pisywania na maszynach
raktyczne w zakresie swej specjalności. Na g, „ga>iejniga Bkaina a — 0| ul. Niemiecka 3, m. 6 Czysty dochód 791--s0| Mickiewicza 1, tel. Wilno, Litewska 14 (ko- Wileńskie Biuro Kenas,
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