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

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

z wyjątkiem poniedziałków i dni poświątecznych.

i Administracji 448, Drukarni 1244. Adres drukarni:

w niedzielę od 12 — 1 pp.
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Msza żałobna za duszę przedwcześnie zgasłego

ś. p. Włodzimierza Saczkowskiego
Studenta U. S. B. i b. maturzysty gimn im. Ad. Mickiewicza od-

będzie sięw kościele św. Ducha (ul. Dominikańska) dnia 29 b.m. o godz.
9 rano.

  

 

   

       
Dyrekcja Gimnazjum im. Ad. Mickiewicza

i Koledzy — Studenci.  
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PIERWSZORZĘDNY ZAKŁAD KRAWIECKI

St Krauze i
ul. Wileńska Nr. 32/2 I piętro

otrzymał nowości sezonu oraz przyjmuje zamówienia E
jak z własnych tak I z powierzonych materjałów. Togi
dla RR sędziów i adwokatów wykonuje na zamówienia. B

CENY UMIARKOWANE! 2
   

 

MIOMMĘRE
Ś pasty do obuwia

1 blaszankę płynu do metali ZORZA |
otrzyma kupujący na Il Targach Północnych

ć 1 paczkę zaprawydopodłóg ZORZA za 1 zł. 50 gr.

=

|. TARGI PÓŁNOCNE
zwiedzającym radzimy obejrzeć

Polską wytwórnię

OBUWIA
WACŁAWA NOWICKIEGO

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

kalosze. 2

 

Wyszło z druku
PRAWO CYWILNE

opracowali J. Kozłowski i W. Szawłowski

obowiązujące na Ziemiach Wscho-
dnich (tam X zwodu prawa ro-
syjskiego). Wydanie uzupełnione.
Stronic 544. W oprawie cena 20 zł.

Skład główny:
Księgarnia K. RUTSKIEDO.

 

Popierajcie Polską

Macierz Szkolną
Wileńska 15—5.

 

Pl. Orzeszkowej 3

„Bibljoteka Nowości”
Dzieła klasyczne

Ostatnie nowości (polskie i obce)
Lektura szkolna

Czynna od 11 do 18. —t
Kaucja 5 zł.

Abonament 2 złot.   

Przywiezienie b. posła Korfantego
do Brześcia.

(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Z Brześcia donoszą, że aresztowany w Katowi-
cach b. poseł Korfanty przybył tam pod eskortą i osadzony został
w więzieniu. /

Sytuacja na Górnym Sląsku po areszto-
waniu Korfantego.

(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Z kół urzędowych rozpowszechniają pogłoski, iż
stronnictwa opozycyjne usiłowały wywołać strajk na Górnym Sląsku,
że im się jednak to nie udało.

Jak donoszą z Katowic, o próbie strajku na dzień dzisiejszy nie
było mowy. W fabrykach odbyły się narady robotnicze i nie jest

wykluczone, że strajk będzie ogłoszony w przyszłym tygodniu.
Nastrój w Katowicach ma być mocno podniecony, Iecz
poważny. 7 a

B. poseł p. K. Wierczak o dochodzeniu
karnem przeciwko niemu.

(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Jak już donosiliśmy, przeciwko b. posłowi ze
Stronnictwa Narodowego p. Karolowi Wierczakowi, wszczęto docho-
dzenie karne za znieważenie członków rządu, jakiego miał się dopu-
ścić na zebraniu Stronnictwa Narodowego w Gnieznie w hotelu fran-
cuskim.

B. poseł Wierczak, zapytany przez naszego korespondenta,
oświadczył, że w ostatnich czasach nie był w Gnieznie i żadnego
przemówienia nie wygłaszał.

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

WARSZAWA. Niedzielna prasa sanacyjna otrzymała nowy wy-
wiad, udzielony przez premjera p. Piłsudskiego redaktorowi „Gazety
Polskiej* p. Miedzińskiemu.

Tym razem wywiad poświęcony jest budżetowi. Między innymi
p. Piłsudski wyraża zdanie, że podwyższenie płac urzędniczych

o 135 miljonów nastąpiło wbrew jego chęciom i daje się bardzo
silnie we znaki budżetowi.

W wywiadzie jest ustęp poświęcony urzędnikom, którzy piasto-
wali mandaty poselskie, że nie chce im się wziąć do pracy i marzy
im się dalsze darmozjadstwo.

. Posłom poświęcony jest końcowy ustęp wywiadu. P. Piłsudski

wyraża zadowolenie, że sądownictwo postępuje mniej więcej w ten

sposób, jak on sobie życzył i że przynajmniej „te niechiujne stwo-
rzenia wysiedzą się należycie w więzieniu".

Obrady odłamów sanacji.
(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. W ostatnich dniach odbyły się zebrania dwóch

odłamów sanacji: Zjednoczenia pracy miast i wsi oraz Chrześcijań-

skiego Stronnictwa rolniczego.
Zjednoczenie w ogłoszonej deklaracji oświadcza, że reprezen-

tacja parlamentarna, jakkolwiek posiada wiele braków, jest w obec-

nym czasie konieczną do utrzymania. W sprawie zmiany ustroju de-

kret mówi, że jeżeli po rewolucji majowej „w momencie entuzjaz-

mu” nie została dokonana drogą oktrojowania, to obecnie tembar-

dziej powinna być przeprowadzona drogą parlamentarną.

Chrześcijańscy rolnicy w oświadczeniu ogłaszają, że postanowili

wziąć „jak najczynniejszy udział w wyborach po stronie obozu mar-

szałka Piłsudskiego”.
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Pawilony otwarte od godz. 10-ej rano do 8-ej, zaś tereny do godz. 10-ej wieczór.
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Próba przeciągnięcia Stronnictwa Chłop-
skiego na stronę sanacji.

(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Przed kilku dniami pojawiła się w prasie wia-
domość o poszukiwaniach czynionych przez policję za byłym po-
słem ze Stronnictwa Chłopskiego p. Wroną.

Jak słychać, poszukiwania robiono istotnie za Wroną, ale ro-
biła je nie policja, lecz sanacja, w szczególności zaś p. ministei Sta-
niewicz.
dłuższe rozmowy.

Podobno odszukano tę Wronę i przeprowadzono z nią

W rozmowie tej miano się zastanawiać nad wystawieniem przez
Stronnictwo Chłopskie takich kandydatur, któreby następnie dopo-
mogły do przeciągnięcia całego Stronnictwa Chłopskiego na stronę
sanacji.

Podobno postanowiono postawić w Białymstoku p. Kulisiewicza,
któryby dopomógł p. Polakiewiczowi.

Należy dodać, że inne stronnictwa Centrolewu są dokładnie po-
wiadomione o całej robocie, z czego należy wnosić,
przeciwdziałać.

że potrafią jej

W samem zaś Stronnictwie Chłopskiem znaczna większość prze-
ciwna jest tym machinacjom.

Dalszerozbrojenie bojówek ukraińskich.
LWÓW. (Pat.). Ekspedycja po-

licyjna, która kontynuowała wczo-
raj akcję rozbrojeniowo-pacyfi-
styczną, doprowadziła w dniu
wczorajszym do odnalezienia dal-
szych pewnych ilości karabinów,
amunicji, sprzętu wojskowego,
prochu strzelniczego i nielegalnej
literatury. Aresztowano ponadto
wczoraj około 30 osób, w tem
17 osób w czasie obławy w la-
sach pasiczyńskich, gdzie one-
gdaj zginął od kuli sabotażystów
pastuch. Ponadto aresztowano 3
osoby pod zarzutem ukrywania
broni oraz 1 uczenicę 6 klasy
gimnazjum ruskiego w Rohatynie
pod zarzutem kolportowania „Sur-
my”. W pewnej wsi pow. podha-
jeckiego w czasie rewizji z czy-
telni „Proświty* i miejscowej ko-
operatywy znaleziono większą
ilość popiołu, pochodzącego ze
spalenia papierów. W kooperaty-
wie we wsi Zarwacz oraz u grec=
ko-katolickiego księdza Czolija w
Wiśniowczyku znaleziono m. in.
proch /strzelniczy. W rejonie po-
sterunku policji państwowej w

Kołhoczu już po przeprowadze-
niu akcji rozbrojeniowej dokona-
no dnia 25 b. m. podpalenia ster-
ty zboża wartości 7.500 złotych.

LWÓW. (Pat.). Prasa dzisiej-
sza donosi z Przemyśla, że w
tamtejszych stowarzyszeniach i
szkołach zawodowych ukraińskich
przeprowadzono wczoraj liczne
rewizje w wyniku których zakwe-
stjonowano cały szereg broszur,
książek i dokumentów oraz rów-
nocześnie dokonano szeregu a-
resztowań.

LWÓW. (Pat.). Prasa donosi z
Drohobycza: W związku z działal-
nością sabotażystów ukraińskich
przeprowadzono wczoraj w Dro-
hobyczu szereg rewizyj w insty-
tucjach ukraińskich. Rewizji ta-
kich dokonano także w Borysła-
wiu i Truskawcu. Znaleziono ma-
terjał obciążający, broń, mate-
rjały wybuchowe. Aresztowano
dyrektora gimnazjum ukraińskie-
go w Drohobyczu oraz szereg
profesosów i uczniów — ogółem
w liczbie 30 osób.

Likwidacja ep organizacji ukra-
ńsk

LWUW. (Pat). Dnia wczoraj-
szego władze bezpieczeństwa prze-
prowadziły naterenie całego sze-
regu miast Małopolski wschod-
niej rewizje w lokalach „Plasta“,
tudzież u niektórych członków
tego, jak wiadomo, nielegalnego,
a dotychczas tolerowanego sto-
warzyszenia, zorganizowanego ja-
ko sekcja Ukraińskiego Towarzy-
stwa Opieki nad młodzieżą. Po
przeprowadzonych rewizjach od-

iej.
nośni starostowie, w myśl instrukcji
otrzymanej z urzędu wojewódz-
kiego, wydali zakaz dalszego roz-
woju działalności stowarzyszenia
„Płast”. a zatem z dniem wczo-
rajszym należy uważać stowarzy-
szenie to za zlikwidowane, a przy-
należność do niego, względnie
rozwijanie jego działalności bę-
dzie karane z całą surowością,
jako działalność organizacji nie-
legalnej.

Zamknięcie szkół ukraińskich.
LWÓW. (Pat). Zarządzeniem

z dnia 24 września p. minister
W. R. i O.P. zamknął państwowe
gimnazjum z ukraińskim języ-
kiem wykładowym w Tarnopolu

oraz prywatne gimnazjum ukra-
skie w Rohatynie. Z dniem 27
bm. zajęciaw obu tych zakładach
zostały przerwane i lokale zam-
knięte.

Zbrodnie ukraińskie.
LWÓW (Pat). Dzisiejsza prasa

donosi z Trembowli, że w jednej
z miejscowości tego powiatu na
stojącego na drodze obok cerkwi
Oleksę Krawczuka rzucono z za-
rośli pobliskiego cmentarza gra-
nat ręczny, który eksplodował.
Wskutek wybuchu granatu 12

osób obok stojących odniosło
ciężkie rany. Sam Krawczuk nie
doznał żadnych obrażeń. Rannych
przewieziono do szpitala w Trem-
bowli. Jako podejrzanego o czyn
zbrodniczy aresztowano pewnego
osobnika, który żył w niezgodzie
z Krawczukiem:

Przeciągłe przesilenie w Austrji. -
Prawdopodobne rozwiązanie parlamentu.

WIEDEŃ. (Pat.). Po dłuższem
omówieniu sytuacji politycznej
prezydent republiki austrjackiej
Miklas powierzył wicekanclerzowi
Vaugoinowi misję utworzenia no-
wego gabinetu i wezwał go do
przeprowadzenia narad z przed-
stawicielami stronnictw. Rokowa-
nia desygnowanego na kanclerza
Karola Vaugoina ze związkiem
chłopskira i z wszechniemcami
celem skłonienia ich do udziału
w nowym gabinecie wypadły u-
jemnie. Wszechniemcy odmówili
definitywnie. Związek chłopski
oświadczył wprawdzie, że osta-
teczną odpowiedź da we wtorek
po posiedzeniu komitetu obszer-
niejszego, prawdopodobnie jed-
nak odpowiedź ta wypadnie rów-

nież odmownie. Trzeba się tedy
liczyć z tem, że Vaugoin utwo-
rzy gabinet czysto chrześcijań-
sko-socjalny, ewentualnie z u-
działem kilku _ przedstawicieli
Heimwehry i zaproponuje prezy-
dentowi republiki rozwiązanie
parlamentu i rozpisanie nowych
wyborów na listopad.

Prasa podnosi doniosły dla
wewnętrznej polityki Fustrji fakt,
że istniejąca od roku 1922 koali-
cja stronnictw mieszczańskich,
która była dotychczas podstawą
wszystkich rządów austrjackich,
obecnie została rozbita. Powrót
b. kanclerza ks. Seipla oczekiwa-
ny jest, jak dowiaduje się „Reichs-
post”, w poniedziałek.

zagraniczne o 50 proc. drożej.
niem miejsca o 28 proc. drożej.
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Dziś otwarcie nowe

| „STYŁO
o kinoteatru
Yu

przy ulicy Wielkiej 38.
Lokal wykwintny! Doborowy zespoł muzycznyli! Polski film

wysoce artystyczny!!!

„Pod Banderą Miłości"
przepiękny dramat w 12 aktach. W roli głównej Marja Bogda,

Zbyszko Sawan, Jerzy MarriWładysław Walter.

Zamknięcie drukarni «Polonji».
KATOWICE, (Pat.). 27 b. m.

organa władz skarbowych opie-
czętowały urządzenia drukarni
„Polonji* w Katowicach z powo-

du nieuiszczenia zaległych po-
datków. („Polonja* jest organem
Korfantego. Przyp. Red.).

Na bezrobotnych Ślązaków.
KATOWICE,  (Pat.). „Polska

Zachodnia" donosi, że wojewoda
Grażyński zą zgodą ministra skar-
bu, wyznaczył 4', miljona zło-

W Rosji wciąż
LENINGRAD. (Pat). Zakończył

się tu proces przeciwko pracow-
nikom miejscowych kooperatyw.

tych na cele pomocy społecznej,
a mianowicie na zakup ziemnia-
ków i węgla dla bezrobotnych.

wyroki śmierci.
Dwaj podsądni skazani zostali na
karę Śmierci, kilku innych na
więzienie do 10 lat.

Przesilenie w Turcji.
ANKARA. (Pat.). Prezydent re-

publiki tureckiej po naradzie z
szeregiem osobistości politycz-
nych powierzył Ismetowi Pasży
misję utworzenia nowego gabine-
tu. Ismet Pasza nie dał jeszcze
ostatecznej odpowiedzi.  lsmet

Pasza zamierza przedewszystkiem
przedstawić prezydentowi  pro-
gram stronnictw ludowych. Możii-
we jest, że zajdą jeszcze dalsze
zmiany personalne w łonie gabi-
netu, który będzie niemal całko-
wicie zmodyfikowany.
 

 

Wędka na
Istnieje w Polsce związek

obrony mienia Polaków poszko-
dowanych przez wojnę i rewolu-
cję, ktory posiada swój oddział
w Wilnie. Związek ma na celu
uzyskanie odszkodowań dla oby-
wateli polskich, którzy zostali po-
szkodowani czy to przez rekwi-
zycje wojsk zaborczych w czasie
wojny, czy też przez utratę mająt-
ków ziemskich wskutek wybuchu
rewolucji rosyjskiej.

Cel jest bardzo słuszny nikt
nie może mieć za złe poszkodo-
wanym, że się zrzeszają dla obro-
ny swoich interesów.

Niestety jednak związek mają-
cy zadania wyłącznie gospodar-
cze zaczyna się bawić w politykę
i to w sposób niewłaściwy.

Niedawno zarząd oddziału wi-
leńskiego związku, na którego
czele stoi p. Ulniechowski, roze-
słał do członków wezwania na
nadzwyczajne zebranie a jedno-
cześnie odezwy, w których się
twierdzi, że „sprawa odszkodo wa-
nia obywateli polskich załatwiona
być może jedynie w drodze
wewnętrznego ustawodawstwa”,
a „przeto bezwzględnie jest wska-
zanem przeprowadzenie do Sejmu
i Senatu swoich własnych przed-
stawicieli“.

Na skutek tych wezwań po-
szczególni członkowie związku
zgłosili się do zarządu, gdzie ich
zasypano bardzo daleko idącemi
obietnicami. Obiecywano między
innemi wypłatę pełnej sumy za
rosyjskie książeczki oszczędnościo-
we. Wzamian za te obietnice trze-
ba było „tylko“ podpisać in
blanco dwa papierki, na które
później mają być wpisani kandy-
daci do Sejmu i Senatu.

Ten i ów dał się nabrać na
kawał i podpisał w naiwnej wie-
rze, że to wystarczy żeby otrzy-
mać odszkodowania.

Co się kryje za tą całą ma-
chinacją łatwo się domyśleć,
chodzi oczwiście o zdobycie wy-
borców dla sanacji. Dowodem
tego jest artykuł umieszczony w
wydaniu nadzwyczajnem, „Gazety
Społecznej" organu związków
obrony poszkodowanych. W arty-
kule tym czytamy, że „toczą się
pertraktacje z B. B. W. R. i Ch.
D. Niema wątpliwości, że Ch.-D.
dodano tylko dla pozoru.

Chodzi więc o zyskanie gło-
sów dla sanacji i w tym celu
rzuca się nierealnie obietnice ko-
rzyści materjalnych osobistych.

Jak określić takie postępowa-
nie? Jest to, krótko mówiąc,
przestępstwo przewidziane przez
Rozporządzanie Prezydenta Rze-
czypospolitej z dn. 12 września
1930 roku o karach dla ochrony

+ brzmi:

wyborców.
swobody wyborów. (Dz. Ust. Ne64
poz. 509). !

Art. 4 tego rozporządzenia
brzmi: Kto udziela lub obiecuje
udzielić Korzyści majątkowej
lub osobistej uprawnionemu
do głosowania iub innej oso-
bie celem wywarcia wpływu
na sposób głosowania 0s0-
by uprawnionej lub celem
powstrzymania jej od głoso-
wania, ulega Karze więzienia
do lat pięciu".

Art. 10 tegoż rozporządzenia
„Usiłowanie przestępstw

określonych w niniejszem rozpo-
rządzeniu jest karalne.

Poszkodowani przez wojnęi
rewolucję muszą się mieć na
baczności i nie dać się wziąć na
lep obecanek.
 

 

showszczyzna,
gm. Komajski rędzy Fran-
ciszkiem KrzywSnosem a jego
bratankiem Józefem wywiązała
się kłótnia. Podczas kłótni Józef
usiłował zastrzelić _ Franciszka,
który w obronię własnej pochwy-
cił dubeltówkę i strzelił dc Józe-
fa, zabijając go na miejscu.

Przeprowadzone dochodzenie
ustaliło, iż właściwym powodem
kłótni była sprawa osobista, bo-
wiem Józef żądał od Franciszka,
by ten rozwiódł się z żoną, którą
on kochał. d.

Opieka nad mogiłami obroń-
„ ców Ojczyzny.
Na terenie pow. postawskiego

zorganizowało się 10 komitetów
lokalnych opieki nad mogiłami
obrońców Ojczyzny, którzy po-
legli w walkach z bolszewikami
w latach 1919-20.

Z POGRANICZA.
Prócz tego zadaniem komite-

tów jest wmurowanie tablic z na-
zwiskami poległych 'w obronie
Ojczyzny. d

Wysiedienie rodziny pol-
skiej z Litwy.

Wczoraj na odcinku granicz-
nym Łyngmiany straż litewska
wysiedliła Ludwika Garbowskiego
z żoną Elżbietą.

Wysiedlonymi  zaopiekowały
się władze administracyjne, które
osiedliły Garbowskich we wsi
Garbuny, gm. kołtyniańskiej. d

iAi

Popierajcie Polską Macierz

Szkolną.

(iASSYNK ALSS

   

 

ILFENJKI
PRENUMERATA: miesięczna 4 zł., z odnoszeniem i przesyłką pocztową Zł. 4 gr. 50,

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

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

terminowe umieszczenie ogłoszeń. Konto czekowe w P. K. 0. Ne 80187.

DAWANEWOKANDYLGi

Zzwiedzajcie lilie TARGi POŁNOCNE
I WYSTAWĘ SZTUKI LUDOWEJ I PRZEMYSŁU LUDOWEG

 
 



UTE L. M LB SNS AE Nr. 2217

 

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

Każdy uprawniony do głosowania powinien zgłosić się w lokalu swego obwodu wyborczego 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 rekiamacje do

danej komisji obwodowej.

Wyborcy naro

Nie tędy droga.
Przed kilku dniami podaliśmy

za „Berliner Tagebl.* fantastyczny

projekt nowego podziału ziemi

wileńskiej na korzyść Litwy. Na-

wet Wilno miałoby uledz podzia-

łowi, przyczem część jego z Ka-

tedrą, Górą Zamkową i ul. Mic-
kiewicza przypaść miała Litwie —

reszta zaś Polsce.

Projekt ten nazwaliśmy fanta-

stycznym i zamieściliśmy tuż

obok kategoryczne zaprzeczenie

naszej urzędowej Agencji Tele-

graficznej. ;

Cały projekt jest istotnie tak

bezsensowy, iżę nie można przy-

puszczać, jaby przez kogokolwiek
w Polsce mógł być poważnie

traktowany. Naszemu  minister-

stwu spraw zagranicznych dużo,
bardzo dużo mamy do wytknię-

cia błędów,  niekonsekwencyj,

jednakże w tym wypadku przyj-

mujemy zaprzeczenie jego z do-

brą wiarą i uznaniem za pośpiech,

którym naogół nie odznaczają się

nasze urzędy.

„Jednakże z drugiej strony

„niema dymu bez ognia* i „Ber-

liner Tagebl.* nie mógł tego

wszystkiego wyssać z palca. Py-

tanie więc, gdzie znajduje się

owo ognisko rozpościerające dy-

my fantastycznych plotek?

„Berliner Tagebl.” podał wia-

domość swoją jako telegram z

Kowna. Że tak jest istotnie, o

tem świadczą przekręcone na

sposób litewski nazwy miejsco-

wości, np. „Widzai* zamiast Wi-

dze it.p. O ileby projekt podziału
powstał w*Berlinie, podano by

nazwy miejscowości według map

niemieckich, t. j. odpowiadające

nazwom polskim, ew. rosyjskim,

nigdy zaś litewskim, których ża-

den geograf nie zna. O tem, że

fantastyczny ten pomysł powstał

bądź w Kownie, bądź jeszcze bli-

žej świadczy też dokładna znajo-

mość topografji Wilna, przyczem

jednak ulica Mickiewicza nosi

(celowo) nazwę- przedwojenną
„S-to Jerskiej".

W wiadomości swej zaznaczył
„Berliner Tagebl.* między innemi

że pośrednikiem międzyj-Litwą a
Polską jest niejaki ks.

wicz, który osiągnąwszy rzekomo

porozumienie, udać się miał do

Rzymu, celem złożenia relacji ze

swej misji pojednawczej Ojcu św.

Jakkolwiek i ta wiadomość

brzmi zgoła mieprawdopodobnie,

nie jest ona całkowicie pozba-

wiona podstaw. „W.ostatnim oto

ei „Polski“, or-
wskiej, ukazał

się na pierw ( miejscu wy-

wiad autentyczny „Starego Dzien-

nikarza“ z ks. Urbanowiczem, ba-

wiącym w Warszawie. Wywiad,

jakkolwiek obszerny, daje mało

faktów konkretnych, operuje prze-

ważnie ogólnikami, mimo to jed-

nak zasługuje na uwagę ze wzglę-

du na doniosłość sprawy którą

porusza.
Ks. Urbanowicz, Polak z wy-

chowania i pochodzenia, uważa

się jednak obecnie za Litwina,

mieszka od dłuższego czasu w

Ameryce, gdzie jest duszpaste-

rzem śród kolonistów litewskich.
Według własnych słów „udał się

w podróż na Litwę i do Polski

kierowany uczuciem  chrześcijań-

skiej miłości, pragnąc w miarę

sił współdziałać idei zbliżenia

polsko-litewskiego”. Uczucie mi-

łości chrześcijańskiej jest nie-

wątpliwie bardzo chwalebne, trud-

no jednak przypuszczać, aby ktoś

 

 

   

z własnej inicjatywy, bez poro-

zumienia się z rządem litewskim

lub polskim wyruszył w daleką

podróż przez ocean, aby — nie-

proszony i niedziękowany robić

„ugodę polsko-litewską.

O jakimś oficjalnym lub nie-

oficjalnym mandacie ze strony

rządu kowieńskiego ks. (lrbano-

wicz nie wspomina w swym wy-

wiadzie, zaznacza tylko, że się

widział w Kownie z prezydentem

Smetoną, który ma być „przy-

Urbano- |

Nauczycielstwa
a wybory.

Jedno z pism wileńskich po-
dało wiadomość o powstaniu „na-
uczycielskiego komitetu wybor-
czego", oczywiście dla poparcia
listy sanacyjnej. Jednocześnie do-
wiadujemy się, iż na prowincji
organizuje się powiatowe i gmin-
ne komitety B. B., w których na-
uczycielstwo „musi brać udział".
Kto tę akcję organizacyjną pro-
wadzi? Okazuje się, że instrukto-
rzy oświatowi!

Nareszcie dowiadujemy się,
na co byli potrzebni instruktorzy
oświaty pozaszkolnej w  Kura-
torjumi przy inspektoratach, i
dlaczego ci pracownicy tak skwa-
pliwie utrudniali życie narodo-
wym instytucjom oświatowym, a
opierali swoje zamierzenia orga-
nizacyjno-oświatowe na lewico-
wem, udającem sanacyjne, nau-
czycielstwie, skupiającem się w
Ogniskach Związku. Teraz trzeba
plon zebrać i p. instruktorzy mu-
szą zdać egzamin swojej spraw-
ności organizacyjnej. Jeżdżą więc
i w myśl hasła: „każdy, kto bie-
rze pensję od Rządu, musi po-
pierać stronnictwo rządowe”,
wciągają nauczycielstwo w wir
walki wyborczej.

To ukazanie właściwej roli
urzędowych instruktorów oświaty
pozaszkolnej, jest dla społeczeń-
stwa bardzo ważne. Jeżeli zaś
chodzi o wciąganie nauczyciel-
stwa w wir walk przedwyborczych,
to sądzimy, że to ani Sanacji, ani
nauczycielstwu na zdrowie nie
wyjdzie. Kij polityczno-wyborczy
ma dwa końce. Nauczycielstwo
winno być od niego daleko. Win-
no ono spełnić obywatelski obo- —
wiązek wyborczy zgodnie z su-
mieniem, bez udziału w walce
wyborczej. Rodzice dzieci chcą
widzieć w nauczycielstwie wycho-
wawców i przewodników ideo-
wych, a nie agitatorów wybor-
czych. Zaś instruktorzy oświatowi
w tej roli przekreślili bezwzglę-
dnie swoje wzniosłe i szlachetne
zadania społeczne.

 

 

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

Dział hodowiany na Il Targach Północnych.
Zgóry zaznaczyć trzeba, że

dział hodowlany na obecnych
Targach wypadł mniej niż skro-
mnie zarówno ilościowo jako też
jakościowo. Niewątpliwie jest
tam kilka ładnych sztuk, które
jednak można policzyć na pal-
cach jednej ręki, ale kto chce
wytworzyć sobie jakiś określony
obraz © stanie naszej hodowli,
tego spotka wielkie rozczarowa-
nie.

A może się mylę? Może to
właśnie trafny obraz i wierne od-
bicie tej mizerji, która panuje w
naszem rolnictwie pod błogosła-
wionemi rządami sanacji. Podobno
są to także skutki systemu po-
datkowego, który zamiast popie-
rać postęp i rozwój niszczy go
w zarodku przez nadmierne ob-
ciążenie. Nie dziw więc, że ci z
pośród naszych hodowców, którzy
mieliby może coś do pokazanfa,
wolą „światło” swoje trzymać pod
korcem, byle tylko nie wpaść w
oko władz podatkowych... jako
że wielu po pierwszych targach
zbyt dotkliwą otrzymało nauczkę
za swą „chełpliwość*.

Rezultat tego wszystkiego jest
taki, że na pierwszym lepszym
kiermaszu prowincjonalnym w
Oszmianie czy innych Trokach
ma się bez porównania większy
wybór niżeli na obecnych Targach.

Jedynie obowiązek  sprawo-
zdawczy zmusza nas poświęcić
temu działowi kilka ogólnikowych
uwag.

Niezmiernie ubogi materjał
pozwolimy sobie rozkwalifikować
na kilka działów zarówno co do
wystawionych objektów jako też
i samych — wystawców.

Mamy więc tu w pierwszym
rzędzie własność większą (i śred-
nią), dalej własność drobną oraz
w trzeciej grupie sejmiki, koope-
ratywy i t. p.

Najlepiej (stosunkowo)  pre-
zentuje się własność większa, któ-
ra jest faktyczną ostoją racjonal-
nej gospodarki. Wystawców-wło-
ścian jest bardzo mało, co do
wystawionego materjału brak tu
jakiegoś ustalonego kierunku,
wszystko jest przypadkowe, ale

chwalebna jest dążność, troskli-
wość hodowcy nagrodzona bar-
dzo pomyślnemi rezultatami.

Najgorzej przedstawia się dział
trzeci, komunalny. Jeden to jesz-
cze dowód, że hódowla wymaga
traktowania indywidualnego, ręki
miłującej, wszelkie zaś usiłowania
kolektywne dużo kosztują, a w
rezultacie doprowadzić muszą do
tego, do czego doprowadzają so-
wieckie kolektywy. Stare przy-
słowie „pańskie oko konia tuczy*
potwierdza się i w tym wypadku,
niezależnie od tego, czy tym
„panem* jest właściciel obszer-
nych dóbr czy kmiotek na kilku-
nastumorgowem gospodarstwie.
W dziale koni, przy małej

ilości eksponatów rozmaitość ich
jest dość zńaczna, brak jednoli-
tego kierunku, przeważa bodaj
krew zimna, dobrego materjału
wierzchowego (tak potrzebnego
dla armji) bardzo mało.

Wymieniamy tu podług kata-
logu głównych wystawców: pp.
Brzozowska Helena z maj. Gor-
nofel, Grygiel Józef, Kotwiczowa
Marja z maj. Turły, Kozakiewicz
Wincenty, włościanin (wystawił b.
ładnego ogiera), Koziełło Antoni
z Zajezierszczyzny, W. Laskowicz
z Kirjanowca, Maciasowicz Niko-
dem z Bubieniszek, Oskierka Lud-
wik z maj. Bołtup, Skinderowie
z maj. Lebiodka, Szwojnicki z
Waki, hr. Tyszkiewiczowa z Land-
warowa (ładny ogier, anglik im-
portowany), Karol Wagner z W.
Soleeznik, Wł. Wąsowicz z zaśc.
Oloksa, Wołodkowicz Wincenty
oraz gmina Worniańska.
W dziale bydła rogatego mniej

jest dowolności, mniej mieszani-
ny ras. Zniknęły całkiem dość
modne przed wojną  Szwyce,
właściwie mamy dwie tylko rasy:
nizinną, czarno-białą, czyli t. zw.
holenderską, oraz czerwono-pol-
ską. Pierwsza reprezentowana jest
przez obory pp. Bohdanowicza
Miecz. z Obodwca, Bortkiewicza
Zygm. z Koziczyna i hr. Tyszkie-
wicza A. z Zatrocza. Jakkolwiek
hodowla postawiona tu jest na
wysokiej stopie, prowadzona fa-
chowo i celowo, stwierdzić trze-

NAJLEPSZE i NAJTAŃSZE

KOREPETYCJE
JĘZYKÓW

 

NOWOŻYTNYCH

ba, że rasa czarno-biała, jako de-
likatna i nie bardzo odpowiada-
jąca naszemu klimatowi i warun-
kom zbytu (przeważnie masło) z
roku na rok cofa się, ustępując
czerwono-polskiej, która dziś sta-
nowi już całkiem skrystalizowany
typ, ze wszechmiar odpowiadają-
cy naszym warunkom, niezastą-
piony zwłaszcza gdy chodzi o
mniejsze gospodarstwa.
W dziale tym wystawili pp.

Borowski J. z maj. Trybańce,
Strumiłło Justyn z maj. Szumsk,
Dunin Wąsowicz z maj. Helja-
nów, Kopeć Witold z maj. Szypki,
Wasilewski Stefa: z Wasilkowa,
Borkowski Br. z Szepietowa, Kiei-
czewski M. z Zawrocia, Dąbrow-
ski St. z maj. Pogorzel, Kulesza
Paweł wieś Gołasze, Wydział po-
wiatowy Wysoko-Mazowiecki, Ku-
berski Cz. maj. Sieburczyn, Wydz.
pow. Łomżyński, Wydz. pow. Kol-
neński.

Dział trzody chlewnej obej-
muje około 60 okazów wystawio-
nych przez ks. Druckiego-Lubec-
kiego z Zyrmuń, Zylińskiego Al.
z Dokurniszek, Piaszczyńskiego ze
Snopków. Ciekawe są ekspery-
menty p. M. Słotwińskiego (maj.
Hniezdziłów) z rasą miejscową,
chociaż nic tu zdecydowanego
na razie powiedzieć nie można.

Dział owiec przedstawia się
niezmiernie ubogo. Bez konku-
rencji—w słowa tego literalnem
znaczeniu jest wspaniały kozieł,
z długą brodą jak moskal — ulu-
bieniec publiczności.

Dział ptactwa domowego dość
obfity, zwłaszcza moc gołębi
pocztowych — ale to raczej do
sportu należy. Kilkanaście psów
najrozmaitszych gatunków (ładny
chart!) wesołem naszczekiwaniem
pomnaża rozgwar wystawy i cie-
szy się ogólną sympatją zwiedza-
jących. jot.
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chylnie nastrojony dla idei poro-
zumienia“.

Na zapytanie, czy się widział

z władzami warszawskiemi — od-

powiada ks. (lrbanowicz lako-

nicznie:*

„Owszem, widziałem się“. —

Pozatem nie, żadnych bliższych

szczegółów rozmów które prowa-

dził, z naszemi władzami, nie po-

daje.

W dalszym ciągu wywiadu ks.

Urbanowicz podnosi, iż obecnie

u steru rządów na Litwie stoją
ludzie życzliwie usposobieni dla

idei załatwienia sporu.

„Polacy jednak powinni rozu-

mieć, że nic się nie dzieje w

polityce dla pięknych oczu. Na

ustępstwa ze strony Litwy Pol-

ska powinna odpowiedzieć u-

stępstwami. do ut des“.
W słowach powyższych mieści

się bodaj główna treść wywiadu

i wogóle całej misji ks. Urbano-

wicza.

Cała ta sprawa przypomina
pewien epizod z nowelki Prusa:

Chłop idzie do dworu, by wy-

dzierżawić łąkę. Żona przydaje

mu synka małego i napomina,

aby conajmniej ze trzy ruble od-

targowali z (niewiadornej jeszcze)

ceny dzierżawnej. Gdy stanęli

przed dziedzicem i kmiotek ledwo

wypowiedział swą prośbę „wedle

łąki", odzywa się z za jego ple-

ców malec: „I żeby pan dziedzic

ze trzy ruble opuścił*.

Otóż musimy bardzo katego-

rycznie oświadczyć, że w żadne

„targi“ z Litwą nie myšlimy się

wdawać i o żadnych „ustęp-

stwach“ ani z jednej, ani z dru- ,

  

giej strony mowy być nie może”

Polska pragnie normalnych, są-
siedzkich stosunków ze swymi

sąsiadami, jak to przyjęto w świe-

cie kulturalnym — nikomu  je-

dnak płacić za to ustępstwami

nie myśli.

Korzyści z wprowadzenia nor-

malnych stosunków byłyby obo-

pólne, dla Litwy  prawdopodo-

bnie większe niż dla Polski, mi-

mo to Polska żadnej „doplaty“

nie żąda, ale też i nie daje, Ko-

szta obecnego stanu, nawpół wo-

jennego, ponosi przeważnie Lit-

wa, przepłacając podwójnie i

potrójnie polskie towary (bez
których obejść się nie może) a

które sprowadza przez Łotwę lub

Prusy, opłacając Niemcom i Ło-

tyszom sowity haracz za tran-

sport i cło.
Skoro Litwa się przekona, że

postępowanie jej przypomina po-

stępowanie owego malca, co to

mówił: „na złość pani matce niech

mi uszy marzną*—będzie mogła

każdej chwili nawiązać z nami per-

traktacje. Radzimy jednak uczy-

nić to otwarcie przy pomocy po-

wolanych do tego organów i

ludzi, jak naprzykład minister

spraw zagranicznych. Prosta dro-

ga jest zawsze najlepsza.

Natomiast odrywanie tak świą-

tobliwego kapłana, jakim jest ks.

Urbanowicz od jego amerykań-

skich owieczek, sprowadzanie go

z za oceanu, obarczanie jakąś

nawpół tajemniczą, nieokreśloną

misją, napewno do celu nie do-

prowadzi.

Nie tędy droga.

niczej w Wilnie.
Wczoraj przy ul. Bakszta 2 roz-

począł się w Wilnie dwudniowy
zjazd delegatów Zrzeszenia Mło-
dzieży Rzemieślniczej w Wilnie.
Na zjazd przybyli delegaci mło-
dzieży rzemieślniczej ze wszyst-
kich powiatów woj. Wileńskiego.
O godzinie 11-ej po zebraniu się
delegatów, kapelan Zrzeszenia ks.
Markowski zagaił zjazd, poczem
wybrano prezydjum w osobach
p. Romanowskiego,jako przewod-
niczącego, p. Lazarewicza Oni-
chimskiego jako asesorów.

P. Onichimski po powitaniach
wygłosił referat w kwestji organi-
zacyjnej. Jak wynikło z referatu,
Zrzeszenie Młodzieży Rzemieśl-
niczej, nie mogło się wykazać
dotychczas intensywnym  rozwo-
jem, ponieważ powstało w Wilnie
przed kilkoma miesiącami z ini-
cjatywy samej młodzieży i nie
zdołało jeszcze stworzyć naležy-
tej organizacji. Mimo to, powsta-
ły już oddziały Zrzeszenia we
wszystkich powiatach Wileńszczyz-
ny, wydaje się miesięcznik „Mło-
dy Rzemiešlnik“, który dociera
do najodleglejszych zakątków, w
przyszłości zaś praca Zrzeszenia
pójdzie we wszystkich kierunkach,
prowadzących do wychowania
ošwieconego rzemieślnika i do-
breqo obywatela państwa.

Z kolei nastąpiły sprawozda-
nia oddziałów oraz zarządu cent
ralnego. Po wysłuchaniu sprawoz-
dań i przyjęciu ich, przemówili
ks. Markowski inajstarszy  rze-
mieślnik w Wileńszczyźnie, star-
szy cechu p. Stankiewicz. Obaj
wskazali zebranej młodzieży na
ogromną korzyść, jaka płynie z
czytania pism fachowych i pod-
kreślili to szczęśliwe położenie
dzisiejszej młodzieży, której za-
borca nie zabroni, jak niegdyś,
ani mówić, ani czytać po polsku.
Młodzież chciwie słuchała prze-

PRZYSWOJENIA
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EE = Djazd Zrzeszenia Młodzieży Rzemieśl- Gaj "prelegentów rzęsistemi o-
klaskami.

Dyrektor Izby Rzemieślniczej
w Wilnie p. Łazarewicz, zaznajo-
mił zgromadzonych z pracami,
jakie ma wykorzystać zarząd w
roku następnym. Przedewszyst-
kiem, pismo „Młody Rzemieśl-
nik* powinno się utrzymać, cho-
ciażby w szacie skromniejszej,
niż obecna. Należy zakładać zrze-
szenia młodzieży rzemieślniczej
na terenie wszystkich województw
północno-wschodnich. W roku
przyszłym powinien być zwołany
ogólno- polski zjazd młodzieży
rzemieślniczej. Powinna być zor-
ganizowana wycieczka na wysta-
wę w Tarnopolu i przy tej oka-
zji, do ośrodków przemysłowych.
Dalej zostaną założone klub spor-
towy, chór, orkiestra oraz w każ-
dym oddziale muzeum piękniej-
szych prac ;zrzeszonej młodzieży.

Wreszcie wyłoniono komisję
wnioskową oraz wybrano władze
zrzeszenia na czele z prezesem
Izby Rzemieślniczej p. Szumań-
skim, dyrektorem Łazarewiczem,
ks. Markowskim i najbardziej po-
ważanymi w Wilnie rzemieślnika
mi, starszymi cechu.

Po przerwie obiadowej uczęst-
nicy zjazdu zwiedzali Targi Pół-
nocne.

Dziś zakończenie zjazdu. (w)

Przy cierpieniach serca | zwa-
pnieniu naczyń, skłonności do udaru
i ataków apoplektycznych, naturalna wo-
da gorzka „Franciszka-Józefa'* zape-
wnia łagodne wypróżnienie bez nadwy-
rężania się.—Żądać w aptekach. 859-00

UAISIT WERABAEDRCO
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.

|

 

LUNA - PARK
Dawne „Wesołe Miasteczko” na

„W. K.
Czynny przez cały dzień

na TARGACH PÓŁNOCNYCH
do i2-ej w nocy.

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

Wstęp 50 I 30 gr. —00

PROTEST KOŁA XX PREFEKTÓW.
„Słowo” wileńskie umieściło d.

26 bm. na szpaltach swego pisma
obszerny artykuł pod tytułem
„Rus in urbe*, podpisany kryp-
tonimem M. Z,

Nieznana autorka artykułu po-
rusza w nim przeróżne niedoma-
gania szkolnictwa średniego na
gruncie miejscowym. Między in-
nemi twierdzi, że „nieskończenie
bolesną i niebezpieczną rzeczą
jest brak odpowiednich księży na
stanowiskach prefektów*.

Redakcja „Słowa* wyżej wy-
mieniony artykuł zaopatrzyła od
siebie wstępem, dotyczącyrn tylko
księży prefektów, akcentując, że
„na szczególną uwagę władz du-
chownych zasluguje ustęp ze skar-
gą na zły dobór prefektów szkol-
nych”, gdy tymczasem w artykule
poruszono, wprawdzie pobieżnie,
cały szereg najpoważniejszych za-
gadnień i niedomagań, na które
tak czynniki miarodajne kościel-
ne, jak też i księża prefekci w
swej pracy na terenie szkoly nie-
jednokrotnie zwracali uwagę, nie-
stety dotychczas bezskutecznie.

Redakcja „Słowa" przez po-
minięcie poruszanych w artykule
zagadnień wykazała swe  stron-
nicze stanowisko w stosunku do
księży prefektów.

Artykuł "Rus in urbe“ dziw-
nym zbiegiem okoliczności uka-
zał się w przededniu ogólnego
zjazdu księży prefektów archi-
diecezji wileńskiej. To też zjazd
nie mógł nad tym artykułem
przejść do porządku dziennego i
uchwalił upoważnić zarząd koła
prefektów do umieszczenia w
prasie niniejszego oświa Iczenia.

Pozostawiając poruszone w
artykule zagadnienia do załatwie-
nia czynników do tego powoła-
nym, zjazd księży prefektów nie
może się powstrzymać, by nie
zaprotestować przeciwko tego ro-
dzaju metodom postępowania Re-
dakcji „Słowa* wileńskiego, z
których wynika, że Redakcja
wkracza w dziedzinę, należącą do
kompetencji Ordynarjatu, w każ-
dym bądź razie w dziedzinę zbyt
poważną, by ją można było w po-
dobny sposób ujmować w prasie.

Zarząd Koła XX. Prefektów.
Wilno, d. 27.1X. 1930.

 

 

Kronika Il Targów
Północnych.

Otwarcie wystawy hodo-
wlanej.

Wczoraj na terenie Targów
Północnych nastąpiło _ otwar-
cie wystawy hodowlanej. Aktu
otwąrcia dokonał minister reform
rolnych W. Staniewicz, w obec-
ności wice-ministra spraw woj-
skowych gen. Konarzewskiego,
wojewodów: Raczkiewicza, Ko-
ściałkowskiego i wice- wojewody
Godlewskiego, wyższych urzędni-
ków ministerstwa rolnictwa oraz
przedstawicieli miejscowych  or-
ganizacji rolnych ziemian i pu-

bliczności. t d)

Bydło rasy czerwono - pol-
skiej do Rumunji.
W związku z ll-mi Targami

Północnymi prżybył do Wiloa Dr.
Mikołaj Didunik Prezes lzby Rol-
niczej w Tyginie reprezentujący
zarazem Rumuńskie Ministerstwo
Rolnictwa, Przyjazd Dr. Didunika
wskazuje na zainteresowanie się
Rumuńskich sfer rolniczych Tar-
gami Północnemi w Wilnie, przy
których urządzone są Targi Ho-
dowlane. Dr. Didunik nabył par-
tje bydła czerwono-polskiego w
ilości około 60 sztuk dla Izby
Rolniczej w Tyginie. Przedstawi-
ciel rumuńskiego / ministerstwa
rolnictwa nabywając bydło rasy
czerwono-polskiej wychodzi z za-
łożenia że bydło rasy czerwono-
polskiej jest bardziej odporne na
choroby niż bydło rumuńskie, po-
siada więcej tłuszczu (około
1,25%/, i idaje mleko jakościowo-
lepsze i w większej ilości.
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przeciwko cierpieniom kanału pokarmowego . . . zn. sł. „IROTAN"
k wymiotom oraz atonji kiszek . . . . zn. sl. „GARA“
z chorobom płucnym i blednicy . +1 joy ZNIŚŁ/ECEMIZANY
= reumatyzmowi, artretyzmowi, podagrze i

ischiasowi EP aa k Sn SH ABOROEMIA
4 niedomaganiom skrofulicznym  . . . « zn. sł. „TIZAN*
ja chorobom nerwowym i epilepsji son. ax Sh BELLOBIN=
R. chorobom nerek i pęcherza s oe W SŁ „UROFAN:

Kąpiele siarkowo-roślinne |. |. || „SULFOBAL“
Na wypadek chwilowego braku w aptece (składzie

trzebnego Wam specyfiku, skierujcie natychmiast Swe

© ZIOŁA LECZNICZE — OSKAR WOJNOWSKI
WARSZAWA

(Listy w sprawach propagandowych i prośby o nadesłanie bezpłat- „
nej broszurki kierować prosimy p. adr.: „Oskar Wojnowski, Warszawa—
Praga, Olszowa 14*).

Przedstaw. na woj. Wileńskie f. J. GOLDCWAJG,
WILNO, UL. WERKOWSKA 8.

t is

 

CHORZY PRAGNĄCY UZYSKAĆ ZDROWIE
winni czemprędzej rozpocząć kurację wielokrotnie od-

znaczonemi specyfikami
z ziół leczniczy ch

OSKARA WOJNOWSKIEGO!
żądajcie tych specyfików we wszystkieh aptekach i składach

aptecznych w opakowaniach po 260, lub 100 gramów:

  

   

 

   

 

   
  

   

 

   

  

aptecznym) po-
zamówienia do

HORTENSJA 3

418r1

KRONIKA.
Z miasta.

— Niešciste informacje. Wczo-
rajszy „Kurjer Wilenski“ podał
wiadomość o zdemelowaniu przez
grupę młodzieńców jednego ze
stoisk na Targach Północnych.
Według tych informacyj, spraw-
cami zajścia mieli być słuchacze
Instytutu Nauk Handlowo Gospo-
darczych. Dowiadujemy się, że
wiadomość ta jest nieścisła, gdyż
osoba poszkodowana przy kon-
frontacji stwierdziła, że żaden z
wylegitymowanych przez policję
słuchaczów instytutu nie był
czynnym uczestnikiem zajścia.

Sprawy miejskie.
— Źle sporządzone spisy

wyborcze do Sejmu i Senatu.
Wszystkie obwodowe komisje wy-

borcze juz otrzymały sporządzo-

ne przez Magistrat spisy wybor-

ców do Sejmu i Senatu. Przy ba-

daniu tych spisów ujawniono ca-

y szereg błędów i niedokładno-

ści. W niektórych obwodach opu-
szczono po kilka ulic. Część błę-

dów i niedo«ładności została spro-
stowana, część zaś może być

usunieta tylko przez reklamacje

poszczególnych wyborców. Spisy

wyborców na pominiętych uli-

cach zostaną przedstawione przez

HIATAS EOSSTT RONA OWCE

Pokłosie jubilensa Horhanów-
SKiŁgO.

(Dokończenie).

doPrzechodząc opracowań
poszczególnych zagadnień twór-
czości poety, na pierwszem miej-
scu należy postawić oficjalny nie-
jako organ polonistów, „Pamięt-
nik Literacki”, kwartalnik, po-
święcony historji i krytyce litera-
tury polskiej,j wychodzący we
Lwowie pod red. Br. Gubrynowi-
cza. Zesz. Il. (R. XXVII) w całoś-
ci wypełniają Kochanowiana. Na
czoło wysuwa się niedokończona
praca W. Bruchnalskiego „Poety-
ka J. K.“; sąd o niej rezerwuje-
my sobie na inną sposobność.
St. Łempicki w rozprawce „Fori-
colnia J. K.* rozpatruje zbiorek
utworów łacińskich z r. 1584 pod
względem charakteru literackiego
układu i chronologji, stosunku do
„Fraszek* i wreszcie stopnia ory-
ginalności. J. Skoczek daje ustęp
z większej całości (jakżeż cha-
rakterystyczna ta „przyczynko-
wość dla naszych warunków na-
ukowych i wydawńiczych p. t.
„Immortalitas w pojęciu J. K.*,
a M. Rybarski luźnie tylko zwią-
zany z twórczością poety, roz-
dział wstępny z obszerniejszej
pracy (znów!) p. n. „(I kolebki
naszego stylu poetyckiego", roz-
patrując cechy średniowiecznej
pieśni religijnej (brak indywidua-
lizmu, anonimowość, konwencjo-

 

 

 

Magistrat dodatkowo. W każdym

razie znaczna część wyborców

zmuszona będzie składać rekla-
macje.

— Sprawa oczyszczania na-
wierzchni bruków i ulic. Woje-
woda Raczkiewicz zatwierdził
uchwałę Rady Miejskiej m. Wilna,
powziętej na jednem z ostatnich
posiedzeń w sprawie oczyszcza-
nia nawierzchni bruków, ulic,
dróg publicznych i t. p, z. tem
zastrzeżeniem, że przełożenie obo-
wiązku oczyszczania na właścicieli
nieruchomości dotyczy tylko na-
wierzchni twardej.
W ten sposób Magistrat zna-

lazł wygodne wyjście, zrzucając
ciężar utrzymania w porządku

miasta na plecy właścicieli nieru-
chomości. (d)
— Jeszcze sprawa przebu-

dowy gmachu dia archiwum.
Jak się dowiadujemy, sprawa
przebudowy gmachu dla Archi-
wum państwowego przy ul. Tea-
tralnej została przez władze cen-
tralne definitywnie załatwiona.

Dzięki poparciu władz miej-
scowych, nie tylko została usu-
nięta komparsja kredytów, prze-
znaczonych na Archiwum pań-
stwowe, ale przy pomocy pożycz-
ki z kredytów budowlanych prze-
znaczonych na inny objekt, bę-
dzie wykonanych w bieżącym roku
więcej robót, niż projektowano.

nej. W odniesieniu do poezji
świeckiej stwierdza jej realizm,
opisowość i charakterystyczność.
W dziale „Miscellanea* zgromadzo-
no 8wartościowych przyczynków,
a szereg trafnych recenzyj zamy-
ka bogaty zeszyt, przeznaczony
oczywiscie w pierwsźym rzędzie
dla fachowców; wspominam też
tu o nim jedynie z obowiązku
sprawozdawcy. To samo „doty-
czy szeregu artykulėw, zawartych
w zesz. 4—7 „Silva rerum“. Naj-
ciekawszy z nich niewątpliwie dla
szerszego ogółu — to M. Janika
„[reny, komentarz psychologicz-
ny". Łącznie ze studjami Faleń-
skiego, Nehringa, Sinki, Hartle-
ba, a ostatnio Windakiewicza i
Łempickiego — stanowi on waż-
ny krok naprzód w  ogarnięciu
rozpiętości i głębi uczuciowej
cyklu wierszy epicedjalnych (ża:
łobnych). Mniejszą wartość nau-
kową przedstawia Nr. 5 „Ruchu
Literackiego", skupiający  gło-
sy o K. uczonych cudzoziemskich:
Niemiec, Francji, Rosji, Włoch,
Czechosłowacji i Ameryki. Mniej-
szą wartość, bo głosy te są nie-
raz pozbawione poważniejszego
znaczenia, nie wnosząc zasadni-
czo nic nowego, a będą jedynie
kurtuazyjnym dygiem pod adre-
sem kulturalnej Polski. W tymże
zesz. J. Krzyżanowski omawia
„Romans Jana z Tęczyna w wer-
sji K.*, a w „Pamiętniku Lubel-
skim* Tow. Przyj. N. w Lublinie
daje studjum z dziejów romansu
staropolskiego (riad którym pra-
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Sprawy administracyjne.

— Minister p. Prystor w
Wilnie. W dniu dzisiejszym do
Wilna przybywa minister opieki
sp. i pracy pułk. Prystor, który
będzie obecny przy zamknięciu
Targów Północnych, oraz dokona
lustracjj budowy Domu Dziecka
na Antokolu. (d)

Sprawy rolne.

— Pokaz pracy Fordsona.
W dniu 26 b. m. na terenach
maj. uniwersyteckiego  Kuprja-
niszki pod Wilnem przez autory-
zowane przedstawicielstwo Ford
Motor C-o Dom P./H. Inž. Mali-
„nowski odbyła się próbna praca
na roli traktora Fordson, przy-
czem wykonywana była głęboka
orka 3 chskibowym pługiem „Oli-
wer” i prace broną talerzową.

Ciekawy ter pokaz zwiedziło
dość liczne grono rolników, przed-
stawicieli instytucyj rolniczychi
słuchaczy, profesorów wydziału
rolnego Instytutu Nauk Handlowo-
Gospodarczych.

Naogół w ciągu dnia zwie-
dziło pokazy kilkaset osób, obser-
wując z zaciekawieniem pracę
Fordsona, który jest dość popu-
larny nietylko u nas, lecz i na
innych terenach.

Podczas pokazu Fordson wy-
kazał swe niezaprzeczone zalety.
Góruje on nad innemi systemami
lekkością, oszczędnością paliwa i
ceną umiarkowaną. Może być
dostarczony również na gąsieni-
cach i doskonale wykorzystany
do prac meljoracyjnych.

Z życia cechów.

— Walne miesięczne zebra-
nie delegatów związku cechów
w Wilnie odbędzie się w ponie-
działek dnia 29 b. m. o godz. 8
wiecz., w lokalu przy ul. Bakszta 1.
— Związek cechów w Wilnie

urządza dziś zbiorową wycieczkę,
celem zwiedzenia Ii Targów Pół-
nocnych, na którą zaprasza jak
pp. mistrzów, tak i ich rodziny,
oraz czeladników i terrninatorów.
Zbiórka przed wejściem na Targi
punktualnie o godz. 12. Wstęp
groszy 30.

Sprawy robotnicze.

— Stan bezrobocia. Według
ostatnich obliczeń P. U. P. P. na
terenie m. Wilna znajduje się
2297 bezrobotnych pracowników
umysłowych i fizycznych, w tej
liczbie mężczyzn 1568 i kobiet
729. Bezrobocie w porównaniu
z tygodniem ubiegłym zmniejszy-
ło się o 80 osób.

terackie". Zwiększony objętościo-
wo numer objął artykuły: Boro-
wego, Irzykowskiego, Ejsmonda,
Sinki, Dyboskiego, Grabowskiego,
Windakiewicza, Kryńskiego, Szyj-
kowskiego, Hartleba,  Zieliń-
skiego, Kochanowskiego, Kryń-
skiego i Zyckiego szereg oko-
licznošclowych  poezyj. Ale i
tym razem nie obeszlo się bez
zgrzytu. „Slawny“ juž dziš ze swe-
go „zajazdu“ na „Pana Tadeusza“
J. N. Miller próbuje i tym razem
wydać poecie-jubilatowi walkę.
I to w imię czego? W imię zak-
tualizowania zamierzchłej poezji.
Rozpacz bierze, gdy się czyta ta-
kie oto elukubracje: „Jest to jed-
nak chyba najwyższe świadectwo
hołdu, jakie moźna złożyć wie-
czyście żywemu genjuszowi ludz-
kiemu, skoro walka taka po tylu
latach jeszcze jest potrzebna”.
Przedewszystkiem pozwolimy so-
bie zaznaczyć, że autor trochę
wyolbrzymia wielkość swojego
hołdu, a powtóre ta potrzeba
walki nie jest jeszcze pewnikiem.
Powtarza się historja z „Pańem
Tadeuszem“. Aliści autorowi chy-
ba nie tajno, że i bez jego rady-
kalnych remedjów na swój spo-
sób (t. zn. ogólny powszechny i
właśnie diatego jedynie słuszny!)
umielišmy szacowač niešmiertel-
ne wartości arcypoematu życia
polskiego.

Bo wracając do Kochanow-
skiego, o cóż właściwie chodzi
wiecznie wojującemu  zajazdo-
wiczowi? „Wrócić do Kochanow-

 

 

 

  

WICKSENSKA

Rekrutacja robotników
do Francji. W dniu 25 w Głębo-
kiem i 27 b. m. w Swiecianach
odbyla się rekrutacja robotnikėw
na roboty górnicze i przemysło-
we do Francji.

Zrekrutowano przeszło 100 ro-
botników.

Wyjazd robotników nastąpi w
dniu 30 bm. z Wilna. (d)

Sprawy wojskowe.
— Baczność oficerowie re-

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

1. Oficerów rezerwy i posp.
ruszenia oraz b. urzędników woj-
skowych (zwolnionych z czynnej
służby w W. P.) urodz. wr.1883.

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

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

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

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

Punktualność
obowiązkowa.

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

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

Sprawy sanitarne.
— Uwadze Matek! Duża licz-

ba kobiet umiera rok rocznie
podczas porodu oraz rodzi wątłe
i niezdolne do życia dzieci, za-
wdzięczając tylko temu, iż w cza-
sie ciąży i przed nią nie zasięga
rady lekarza. Matki, jeśli chcecie
uniknąć niespodzianek przykrych
przy porodzie, rujnujących wasze
zdrowie, jeśli chcecie urodzić

stawiennictwa

strofą saficką, lub czemś w tym
rodzaju! | wreszcie niezrównany
passus: „Wrócić do filozofji -0s
ickiej lub kornej rezygnacji? To
znaczy wyrzec się solingenow-
skiej stali na rzecz skrobaczki z
kamienia łupanego"! Wyciągamy
stąd tylko jeden wniosek: autor
płytko ocenia wartość poezji sko-
ro wyłączne znaczenie przypisuje
dydaktyzmowi utworu (tak!) oraz
stronie formalnej wiersza. Ale
przechodząc nad tem do porząd-
ku rzeczy, zjawia się niepokojąca
refleksja, czy w istocie p. Miller
nie umiał w inny sposób uczcić
poety, jak tylko wprowadzając
dysonans do ogólnej harmonii
nastroju, w jakim pragnęlibyśmy
przeżyć „święto kultury  pol-
skiej?“.

Inne pisma perjodyczne (Tyg.
Il., Myśl Nar., Przeg. Wsp., Przeg.
Powsz., Pam. Warsz., Tęczait. d.)
złożyły również garść rozpraw w
hołdzie poecie. Na wyróżnienie
zasługuje szkic W. Borowego p.t.
Kochanowski -żywy (Przeg. Wsp.
Nr. 99), będący jakgdyby wspa-
niałą repliką na cytowany wyżej
artykuł Millera. Oto doskonały
przykład, do jak pozytywnych
wyników doprowadza ostra wnik-
liwość krytyka i badacza. Wzmian-
ka należy się też „Drodze*, mie-
sięcznikowi, poświęconemu spra-
wie życia polskiego, a redagowa-
nemu przez Wilama Horzycę. W
Nr. 7—8 znajdułe się rozprawka
wypróbowanego przyjaciela Pol-
ski, Giovanni Mavera p. t. „Jan

pi
ant A
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zdrowe i silne dziecko—zgłaszaj-
cie się do Poradni dla matek w
Ośrodku Zdrowia przy ul. Wiel-
kiej 46, gdzie codziennie od go-
dziny 3 do 4 pp. otrzymacie bez-
płatne lekarskie porady.

Z życia stowarzyszeń.
— Oddział Wileński Central-

nego Związku Stenografów Rze-
czypospolitej Polskiej zostanie
uruchomiony w Wilnie z dniem
15 października. Prezesostwo obej-
mie p. Eugenjusz Borejko, prezes
Stowarzyszenia Absolwentów In-
stytutu Nauk Handlowo-Gospo-
darczych.

Sprawy kolejowe.
— Przyjazd ministra komu-

nikacji p. Kiihna. W dniu wczo-
rajszym do Wilna przybył mini-
ster komunikacji A. Kihn.

Minister „po krótkim pobycie
odjechał do Turmont i Woropa-
jewa, celem dokonania inspekcji
węzła kolejowego. W podróży mi-
nistrowi towarzyszą dyr. Falkow-
ski i trzej naczelnicy wydziału.

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

Dziś poraz 5-ty ŚSzerriff'fa „Kres wę-
drowki“,

Jutro w dalszym ciągu „Kres wę-
drówki*.

Codziennie odbywają się przygoto-
wania do wystawieniasztukiJ. A. Hertza
„Młody las*.

— Teatr Miejski w „Lutni“.
Niezwykłe powodzenie towarzyszy nie-
śmiertelnej komedji A. Fredry „Pan Jo-
wialski". ,

Jutro w dalszym ciągu „Pan Jo-
wialski“.

W przygotowaniu angielska ko-
medja Erwina „Pierwsza pani Fraze-
rowa“.

Dzisiejsze popołudniówki w
Teatrach Miejskich. Dziś w obu Te-
atrach Miejskich odbędą się przedsta-
wienia popołudniowe po cenach zniżo-
nych. ;

W Teatrze na Pohulance J. Blizit-
sklego „Rozbitki“, w Teatrze zaś „Lu-
tnia“ J. Rączkowskiego „Nad polskiem
morzem”.

Początek widowisk popołudniowych
o godz. 3-ciej min. 30 po poł.

kluzji, że K. „nie narzucając się
wyszukaną oryginalnością,  po-
grzebał ostatecznie ujarzmioną,
zrównoważoną, karną pogodą
swego umysłu średniowiecze lite-
ratury polskiej*.
W dziedżinie przekładów do

dawniejszego tłumaczenia fran-
cusk'ego „Trenów*, dokonanego
przez Roquigny'ego (r. 1919),
przybyły obecnie przekłady: włos-
ki Damianiego (Treny, 1926), an-
gielski Noyesa, tłumacza Mickie-
wicza, Krasińskiego i Fredry (Tre-
ny, Sobótka, Odprawa, 1928) i
niemiecki Wukadinovića (Odpra-
wa, wybór Trenów, 1930).

Wreszcie słów kilka o czaso-
pismach obcych. Pierwsze miejsce
pod względem ilości rozpraw zaj-
mie niewątpliwie włoskie „Rivis-
ta di Letterature slave* (V, 3).
Mamy tam czołową rozprawą G.
Mavera oraz przyczynki: M. Ber-
sano-Begey, E. Damianiego, C.
Agosti i W. Giustiego:
W angielskiem „The Slavonic

Review“ (1930, Nr. 25), piśmie
poświęconem historji, ekonomii,
filologji i literaturze Europy
wschodniej, W. Bruchnalski dru-
kuje art. o popularnym charak-
terze p. t. Jan Kochanowski: the
Poet of the Polish Renaissance.
„La Pologne politique, ćconomi-
que, littóraire et artistique" (1930,
Nr. 6) daje siaby art., rozpoczęty
z rozmachem i patosem, grzeszą-
cy ogólnikowością, J. Topassa:
„Jean Kochanowski: a l'occasion
du Quatrićme Centenaire de sa

 

   

 

POLSKIE RADJO WILNO.
Niedziela, dnia 28 września 1930 r.
10,15. Transm. nabożeństwa ' z Po.

znania.
11,58. Sygnał czasu.
'2,05. Muzyka z płyt. Tańce róż-

nych czasów.
(13,00. Komunikat meteorolegiczny.
15,30 Pogadanka dla gospodyń

wiejskich.
15,45. Transm. z Warsz. Reportaż

ze startu awionetek, do wyścigu do-
okoła Polski.

16,30. „Koszenie Inu"  — odcz. wygł.
Alfons Josanis, insp. upr. Inu.

16,50. Muzyka z płyt.
17,10. Transm. z Warsz. Odczyt

histor. i koncert popularny.
18,45. Fel. p. t. „Wasoły przewodnik

po II Targach Północnych" — wygł. Ka-
rol Wyrwicz-Wichrowski.

19,10. „Tygodnik artystyczny"*—pro-
wadzi Jerzy Wyszomirski.

19,30. „Muzyka polska zagranicą*,
odczyt wygł. dr. Tadeusz Szeligowski.

20,00. Kwadrans literacki. Wiersze
własne odczyta Teodor Bujnicki.

20,15. Koncert symfoniczny. Słowo
wstępne prof. M. Józefowicza.

22,00. Transm. z Warsz.
i muzyka tan.

Ponledziałek, dn. 29 września 1930 r.
11,58. Sygnał czasu.
12,05. Muzyka z plyt.
13,00. Komunikat meteorologiczny.
15,50. Transm. z Warszawy. Odcz.

tur.-kraj. „Co zwiedzić w woj. Kielec-
kiem*.

16,50. „Starofrancuskie pieśni
dowe*, w wyk. S. Kontera.

17,20. Komunikat sportowy.
17,35. Opowiadanie dla dzieci.
18,00 Transm. koncertu z Warsz.

(Muz. lekka).
19,00. Rud. liter. „W gołębniku”.
20,00. Koncert i muz. tan.

Koncert muzyki lekkiej w „Polskiem
Radjo''.

Kierownictwo muzyczne „polskiego
Radja" coraz częściej organizuje dla
swych radjosłuchaczów koncerty mu-
zyki lekkiej, cieszące się wielkiem po-
wodzeniem. W poniedziałek, dnia 29 b.m.
o godz. 20,15 w koncercie takim wezmą
udział: orkiestra „Polskiego Radja* pod
dyrekcją kapelmistrza teatru „Morskie
Oko* p. Stanisława Nawrota, popularny
śpiewak p. Kazimierz Szerszyński, wir-
tuoz - gitarzysta p. Wawrzyniec Zywo-
lewski, oraz prof. L. Urstein. W pro-
gramie melodyjne piosenki, tańce, se-
renady, marsze, oraz interesująca suite
„Choinka gwiazdkowa* Rebikowa.

Feljeion

lu-

dakiewicz pisze o „Odprawie*”, a%
R. Dyboski o K. wjęz. angielskim
(„K. in Englisch“). Praskie „Sla-
vische Rundschau“ ogranicza się
do omówienia nowych wydań u-
tworów poety i studjów o poe-
cie. (1930, Nr. 6).

Jesteśmy przy końcu swego
retrospektywnego przeglądu. O-
czywiście pominęliśmy tu dlugi
łańcuch nieraz ważkich nawet
pozycyj, rozmieszczonycn głównie
w prasie codziennej, która po-
święciła okolicznościowe artyku-
ły Ale i z tego przeglądu widać,
że ilościowo dorobek  jubileuszo-
wy przedstawia się wcale po-
kaźnie.

Brak dziś tylko kompletnego
wydania pism poety, wydania o-
partego na zasadach wspėlczes-
nej nauki. 'Dawna edycja
Plenkiewicza (z r. 1884) jest od-
dawna wyczerpana; nowsza —
Bricknera nie odpowiada prymi-
tywnym wymaganiom nauki. O
„Programie [nowego zbiorowego]
wydania dzieł Jana Kochanow-
skiego pisano już przed dwoma
laty. Dajże, Boże, doczekać się
go jak najrychlej!

L. Sienkiewicz.

(Przyp. Red. Dodač naležy, že
z pism wileńskich, tylko „Dzien-
nik* uczcił jubileusz Kochanow-
skiego przez trzy specjalne arty-
kuły. „Słowo* po tygodniu do-
piero wspomniało krótko o jubi-
leuszu, charakteryzując przy tej

 

nalność,  uniwersalizm,  utylita- RZod dłuższego czasu) p. t. skiego — to znaczy chyba wy- Kochanowski“,w której rozpatruje  Naissance*. „Pologne Littćraire* okazji Kochanowskiego, jako pier-
ryzm, dydaktyzm, racjonalizm, Nieco o „Szachach” J. K. rzec się w poezji rymów męskich uczony włoski kulturę K., jego (1930, Nr. 43—5) daje głosy ba- wszego polskiego dekadenta!).
obskurantyzm estetyczny) oraz Wyjątkowo poważnie (bądźmy i asonansów i poprzestać na żeń: psychikę, patrjotyzm, religijność, daczy polskich o poszczególnych
właściwości jej kompozycji i spo- sprawiedliwi!) wypadł hołd, złożo- skich, w dodatku gramatycznych, odczucie przyrody, koncepcję utworach K., zebrane przez K. Ń
soby „realizacji wizji wewnętrz- ny poecie przez „Wiadomości Li- to znaczy wiersz wolny zastąpić życia i świata, i dochodzi do kon- Czachowskiego; ponadto St. Win-
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PIEKARNIA Józefa

zwoleniem na broń wyd.
przez Starostwo Grodz-
kie w Wilnie „na

Użarowskiego
zam. w zaść. Brusznice

do wynajęcia ul. Ofiarna gm. M.-Solecznickiej
dom 4:2 u dozorcy. 940 un, si. 944—0o łel. 152. 164—s0

oszczędności na najpe-
wniejsze zabezpieczenie
osiągnąć można przy po-
średnictwie Wileńskiego
Biura Komisowo Handlo-
wego Mickiewicza 21,

imię niami g
drewniany z zabudowa-

nadającemi się na garaż,
z ogrodem. O warunkach
dowiedzieć się: Zawalna
16, sklep „Zbyt”. 570-s1

2 pokoje z wygodami
nieumeblowane, z uży-

walnością kuchni przy *
chrześcijańskiej rodzinie,

ospodarskiemi,

wództwo dla K. R. 927+
Oferty: Wilno XI—Woje-$najęcia. Zamkowa 18 m13 się:

 D
okój, suchy,

poszukujeteA Mo oje wygodami do od- ul. Witebskiej.

3936—s0 Fleury.

wynajęcia 5 pokojo-
we mieszkanie z ku-

ciepł/ chnią, elektryczn. wodo-
umeblowany ze wszy- ciągiem i ogrodem przy

Dowiedz. tylko tę pulę".
Swięciańska

alarm. Jeden z nich
powiada:

„No, to  dokończmy

12, p. Wilno,

TH LU

Jóżei
abs. inżynier. miern. pla- pisywania na maszynach
ny, pomiary, parcelacje. Wileńskie Biuro Komiso*

wszelkie roboty do prze*

Litewska 14 (ko- wo - Handlowe Mickiewi-
3867—1 cza 21, tel. 152. 167—;

wtPILIMNELY.
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TELEFONOGRAM.

Wczoraj w 17-tym dniu ciągnienia 5-ej
21 Loterji Państwowej.

| W ODDZIALE WILEŃSKIM NASZEJ
V KOLEKTURY.

PADŁA WIELKA WYGRANA

Zł 75.000 na Nr. 83.697
najszczęśliwsza kolektura

Fi. Minkowski
Wilno, Niemiecka 35. Tel. 13-17.

Centrala w Warszawie: Nalewki 40.
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TONA SCZACDOCZE
NA Il TARGACH PÓŁNOCNYCH

"nagrodzone zostały najwyższą nagrodą

GRAND PRIX
2 

„RYGAWAR'
SNIEGOWCE i KALOSZE

 

A PIASECKI
w KRAKOWIE.

Najsmaczniejszy z batonów! Ma kilka smaków

: i kosztuje niedrogo.

akajeee, 00

 

W. JUREWICZ/
byly majster firmy

„PAWEŁ BURE *
poleca najlepsze zegarki, sztuć-
ce, obrączki ślubne i inne rze-
czy. Gwarantowana naprawa

g zegarków i biżuterjt po cenie
przystępnej.

Szacunek kamieni — bezpłatny.
Wilno, Ad. Mickiewicza 4. 342—40

 

Meble STYLOWE
i nowoczesne

w wielkim wy=
borze polecają B-cia OLKIN.
Wilno, ulica Niemiecka 3, telefon 362.

Nadeszło dużo nowości!

 

 

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

Całkowita gwarancja co do jakości kaloszy jak i zamknięcia.

'Pokost

OLEJARNIA

JERLEGO PIONOWA
Wilno, ul. Rosa 6, telef. 1500.

Bocznica: Pioner-Park 28.

Proponuje PO CENACH FABRYCZNYCH

w ilościach dowolnych

czysto-lniany dla różnych ro-
bót, do podłóg, farb jasnych i t.p.

Pokost odbarwiony

Osad pokostowy (iż;
Kit szklarski

Żądajcie wszędziel

PRZEDSTAWICIELSTWO i SKŁAD FABRYCZNY

B-cia TROCCY “re
Stoiska na Il-ch TARGACH PÓŁNOCNYCH.

Dom
Handlowy

MIEJSKI  KINEMATOGRAF
Sala Miejska, ul. Ostrobram-

ska 5

I
| wlącznie

i

 

DŹWIĘKOWY
KINO- E
TEATR «HELI 05»

ullca Wlieńska 38, tel. 926.

 

DŹWIĘKOWY KINO - TEATR
«HOLLY wW00D»

MICKIEWICZAJG;22

POLSKIEkno „WANDA”
UL. WIELKA 30. Tel. 14-81.

Kino „Kol. „OGNISKO [I
(Obok Dworca Kolejowego)

SWIATA!

 

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

 

Dziśl

 

 
 

 

w.  GIERWIATOWSKI.
Skład fortepianów zo-

stał przeniosiony na uli-
<cę Wielką 18, m. 5.—Po-
siada wielki wybór for
tepianów i pianin pierw-
sżorzędnych febryk za-
granicznych i krajowych
oraz koncertowych C.
Bechsteina,—Firma egzy-
stuje od roku 1838.—Po-
leca się łaskawej pamięci!

895—2 o rs T

Magazyn Warsztatów Państwowej
Szkoły Technicznej

Im. Marszałka Piłsudskiego w Wilnie, Holen-
dernia 12.

ma do sprzedania po cenie własnego kosztu na-
stępujące wyroby drzewne: deski kreślarskie,
trójkąty, linje, drzwi i okna budowlane, ule stoły,
stoliki, sedesy, etażerki, tablice, nocne szafki, huš-
tawki, laski harcerskie, oraz metalowe: fity, ku-
źnie polowe, imadełka, gwintownice, młotki, sie-
kiery, klucze do śrub, tastry, cyrkle, piony, grze-
chotki, zawiasy, zasuwy, zamki, zatrzaski, linje

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—00

o TANIO
wielki wybór poleca skład

mebli —0o

>1R.. toltiewsi
Wileńska 23..

przy ulicy chustki, ręczniki
Wileńskiej Nr. di it p.

fak zwykle po cenach. umiarkowanych.

3612—29—f
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Firma J.DUBICKAI 5-ka
(właściciele J. Dubicka

i 1. Januszewski)
w sklepie swoim

 

Posiada znaczny
wybór materjałów
wełnianych, jedwa-.
bnych, bawełnia-
nych, płótna różne,
kołdry, kapy,

 

 

Od dnia 28 do 30 września 1930 roku
będą wyświetlane

gł: Konkursowa piękność—Marion Dawies. Nad program: Tygodnik Eclair Nr. 43 w 1 akcie.

 

Kto jeszcze nie widział niech śpieszy! OSTATNIE DNII
Arcydzieło dźwiękowel Niezrówn. Mistrz Fieśni genjalny
Tragedja duszy ludzkiej.

Dziś początek o
SUPE

Zupełnie nowa kopja. Dziśl Monumentalny dramat
w-g nieśmiertelnego arcydzieła VICTORA HUGO

dych, nagle zmarły š. p. LON CHANEY. Początek o g. 4-ej.

Nieporównane arcydzieło ze zlotej serji!
Superfilm o wybitnej wartości artystycznej p. t.:

Dziś i w dnie następnel
Wielki film Paramounta

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

Wydawc»: ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI.

435 or Olej iniany

Kuch Iniany
w płytach, orzeszkach i mielony na

mączkę.

3952z0

Niemiecka 26.
Tel. 625.   

im, «Ja jestem dziewczyną»
Kasa czynna 0d g

— Następny program: „DZIEJE DUSZY*.m. 30. Początek seansów od q. 4.

NAD PROGRAM: Rewełacyjne dodatki dźwiękowe.
1-szy seans ceny zniżone. Początek seansów o godzinie 4, 6, 8 i 10,15.

POGANIAk2-ej. CUDO FILM
FILM DZWIĘKOWY! Całe Wilno będzie śpiewaćwszystkich oczaruje!

Ostatni seans o godzinie 10 m.

Dzwonnik 2 Notre Dame
Ceny miejsc od 40 gr.

 

D J (WIEŻA MIŁOŚCI) Epokowy dramat w 12 ak!
on uan W rol. gl: największy i najpiękniejszy tyta

ekranu John Barrymore, Helena Costello i Mary Astor.

aktów 9. Wspaniały dramat sensacyjno-erotyczny z życi
ludzi podziemi. W rolach głównych: CLARA BOW i RNa zgubnej drodze

dramat życiowy na tle prawdzi-
wego zdarzenia akt. 10. W roli

AD TIA ONEKARAI ATA MOOBOT OPIEKIWRRYTEEYPIROBCAY

Ml. JoOn "zeeażiezawacy Śpiewak Jazzbandu
Dla młodzieży dozwolone. Na

RON.POBU "5 STYL 24. iaa iaa is A YJYDRAŃTCO,

w roli głównej bożyszcze kobiet RAMON NOWARRO który
„Miłosną

Pieśń". Arcydzieło to było wyświetlane w Warszawie w ciągu 7 Sis RY zniżone tylko na 1-wszy seans.

2 SERJE 12 akt. RAZEM. W roli głównej
mistrz maski, ulubieniec starych i mło-

 

DZTZENNOZCK W. I Nr. 224

| „DELICE*
FABRYKI

 

w przemyśle.
Fordson został zaprojektówany specjalnie dla
pracy w przemyśle. Stworzony przez tego
samego twórczego ducha techniki, który dał
ludzkości przeszło 19.000.000 samochodów,
jest on jedynem w swoim rodzaju połączeniem
Mocy i Prostoty, Pracy i Oszczędności
w utrzymaniu. Jako źródło siły lub środek
lokomocji jest For dson niezbędnym
wszędzie tam, gdzie pożądana jest wydajność

i oszczędność,

FORDSON JEST WSZECHSTRONNĄ
POMOCĄ W PRZEMYŚLE.

Fordson
30 KM — Zapłon przez magneto Bosch
o wysokiem napięciu—Łatwe ruszanie—
Paliwo: benzyna lub ropa—Filtr powie-
trza—Sprawne hamulce—Wydajna praca,

LINCOLN <> FORDSON

FO'RD MOTOR COMPANY

wszechstronna wyręka

 

PIANINA i FORTEPIANY
«K. i A. Fibiger» "nne 22, naliep-

sze w kraju

Sprzedaż na dogodnych warunkach

na TARGACH PÓŁNOCNYCH o";nasro-
WIELKIM ZŁOTYM MEDALEM

„iw składzie fortepianów H. ABELOWA, Kijowska 4

3

k
o
!

8

 
  
    
   

   

    

OSTRZEŻENIE !
Poniewaź niektóre składy piwa w Wilnie, prze-

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

Upraszamy konsumentów prawdziwego

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

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

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

„X

n

  

—0o
   

 

 

DRZEWO suche przewożone koleją I WĘGIEL z 1sita e WĘGIELPo cenach konkurencyjnych poleca skład drzewa: SZY

górnośląski koncernu „Progress'* oraz KOKS
wagonowo i od jednej tonny w szczelnie zam-
kniętych i zaplombowanych wozach dostarcza
Przedsiębiorstwo Handlowo - Przemysłowe
|M DEULL egzystuje od roku 1890.

tel. 811. Składy: Słowackiego 27, tel. 14—46 —0

«PŁOMIEŃ » Piwna 5.
Sprzedaż również na RATY. —00

Restauracja „MAZOWIECKA segienońskaza
wydaje smaczne i zdrowe śniadania, obiady,

 

Biuro: Wilno, Jagiellońska 3, |

Warsztaty Państwowej Szkoły Technicznej im. Marszałka Piłsudskiego
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.
Tecianiczna obróbka metali. Masowe roboty stolarsko-budowlane.

Ceny nizkie.
478-—0-f Dyrekcja Szkoły.

 kolacje oraz wszelkie dania, jak zimne tak | 7
_ gorące. —__3981r|EERSTE:

NAJLEPSZA ROŚLINA
PASTEWNA BULWA| LEKARZE |

Raz posadzona rośnie na jednem miejscu kilka-

Dr.Suszyński

DOKTÓR

W. UMIASTOWSKI
 

 

 

naście lat, daje duże zbiory naci i kłębów nawet
i na lichej ziemi, aby ciepłej i nie mokrej, zimą

 

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

—2o

hce łoda nauczycielka wy- [o sprzedania orzecho-
sz otrzymać M jedzie przygotować D w garnitur mebli
posadę ? chłopców do I-ej kl. gimn. miękkich, stół i wiesza-

Musisz ukończyć kursy O. O. Jezuitów. Posiada dło stojące. Uniwersy-
fachowe  korespon- praktykę b. dobre świa- tecka Nr. 6 m. 8. Oglą-
denc:yjne proi. Sekuło- dectwa Jagiellońska Ne2a dać od 10 do 2 pp. 900-0

  

 

 

 

nie wymarza i niewykopanaw jesieni daje wiosną Spec. NIEMOC PŁCIO- wiaza, Warszawa, Żóra- Kieliszczyk. 923.0 <-
plon bulw — doskonałego karmu wtedy, gdy go wĄ, choroby wenerycz- Y wia 42- ray ES a 7 Sprzedam biurko mę-zwykle brak. Pracuje dla rolnika literalnie cały ne, skórne AKUSZERKI listewnie: buchalterji, ra- skle, stojący zegar,
okres wegetacyjny danej miejscowości, gdyż roś- Przyjm. od 9—12 i 3—6 ji chunkowości kupieckiej, KUPNO- | wagę. Objazdowa 6 m. 7.nie aż do mrozów statych. Wszystkie jej części, Ul. Mickiewicza30 korespondencji handlo- SPRZEDAŻ| 895—s1
to jest nać i bulwy stanowią doskonały karm, *** AKUSZERKA wej, stenografj, nauk ———a W
przyczem nač jej jest požywniejszą od koniczyny, Fu 7 > A
a bulwy od kartofli. Nieoceniona roślina dla sa- RNA WWE Sde, 20 aw =
dzenia w lasach na polanach, jako karm dla zwie- Tw Kalstanówa Tm, towaroznawstwa, angiele KONCERT
rzyny—sarn, dzików i zajęcy. Prócz tego bulwy | 4 WZPE0 skiego, francuskiego, codzienniesą bardzo smaczną jarzynką. Wysyłam kłęby do 5 niemieckiego, pisowni 1 20 2
sadzenia po cenie 30 groszy za kilo, licząc z wor- - aa grainatyki Ž Iskiej wraz) : 9 mA
kiem i dostawą na st. Postawy w ilościach 50—100 Choroby skórne akoromji b skończe] Gio fa Pwidjniia

D nit d. kilo i nie mniej jak 50 kilo. Zamėwienia
całkowicie opłacone wysyłam w kolei ich nadejścia. I NENCCYCZNE

 

 

 

TAŃCE NAJMODNIEJSZE
Tango, Slow-fox i Fox-trot wyuczam w 12 lekcyj
P. Borowski, ul. Trocka Nr. 2. Kurs rozpoczynam
we czwartek 2 października o godz. 8-ej wiecz.
Opłata za kurs 10 zł. 3-go października o godz. 7
rozpoczynam kurs mazura (za mazur 5zł.) Zapisy
przyjmuję. —Towarzystwo Chrześcijańskie intelig.

1—r

ZAKŁAD KRAWIECKI
Jana Wasilewskiego

Ludwisarska 14-12
przyjmuje wszelkie obstalunki z własnych oraz

powierzonych materjałów. )

Adres: Mau Seosa Fed Makowej) Nr. D. 1 POZY EuSa 5 DRZE |wka-|
m. 14 Wacław Kozłowski, w domu do 12-ej g. U!- Hd. za 9 — KURSY KROJUiSZY” |-OwO|COwE
Najlepszą porą do sadzenia bulwy jest i wejście z ul. Sniadeckich CIA M. RZEC | pyżania rutynowana K. Į į | I 0 W 8 ka sio
gdyż wtedy wiosną najwcześniej obchodzi. Bulwę Nr. 1. czówny w Wilnie. Za- udziela lekcyj języka WILNO SWILPI
oglądać można na II. Targach, namiot ogrodnictwa AVI IESTA pisy przyjmuje się co- francuskiego w zakresie ul. Niemiecka 3, m. 6 dka

i pszczelnictwa. 934r  KOBIETA-LEKARZ dziennie oprócz świąt | Kursu gimnazjalnego. Do- celem  zademonstro- w 1
Dr. JANINA wiedzieć się ul. św.-Ja- | wania najlepszych for- w

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

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

Kursy kroju,
szycia, robót ręcznych

modelowania
S. Stefanowiczówny

Wielka 56 m.
Doktór Hgraj dla

P. PITKOWSKA
choroby wewnętrznei nych pomieszczenie za

dzieci) przeprowadziła pewnione.
się na ul.
Nr. 17 m. 25 tel. 10—i3. NAUKA

 

CENY NISKIE. WYKONANIE SOLIDNE. Przyjmuje od 12 -- 2i pisania na maszynie
949r 4—7 p.p. 3952—s0 Orzeszkowej 11—16. 948

Drukarnia Dziennika Wileńskiego" ul. Mostowa: '].

od 10 do 4 pop. przy
ul. Zamkowej 18, m. 19

—0 o

Przyjmują zapisy uczenie
codziennie. Dla przyjezd-

424—0
lowackiego ——--——rawa wani

Żą-
dajcie prospektów. 2ll-s
niu świadectwo. Il Targów Północnych

w Wilnie urządza F-ma
 

tepianów i pianin kra-  kóbska 6, m. 5 od 12—15

  
 

  

—o0į jowych i zagrenicz-
nych. Udział biorą: |——0
prof. A. Zankiewiczo- PODŁ PAS r

Do matu wa i prof. K. Pliszko przedanla
t ido ao iii Ranuszewiczowa. Szeptyckiego 5. 929 1
go typu | przygotowuję ————— i

szybko tanio W. Pohu- 523-9£ ż

tanka '25, m. 3. —s0 pianina najsłynniejszej
wszechšwiatowej fir-| kotą czarnego -argo-

- |ipo powrocie z zagrani-
cy francuskiego udzie-

la: nauczycielka z wyż-
szem wykształceniem.

Fydres w Administracji.
917- s0 Kijowska 4, Abelow.

gam

my „Erard“, oraz Bettin-

ga i K.A. Fibigera, uzna-
ne za najlepsze w kraju,
sprzedaję na dogodnych
warunkach i gonejmają ,

ra, niewidzianie pię-
knego, i psa wyżła.
bardzo złego ul. Wiel-
ka 11 — 2Kursy Kro-

ju

 

—am

DA. X. ROAAIEWICZ
MICKIEWICZA 9.

POLECA:
Obicia papier.

(tapety)
Linoleum
Chodniki
Wycieraczki
Ceraty rozmaite
Rzeczy podróżne
Już otrzymano transport

KALOSZY
krajowych.

Ceny konkurencyjne.
557-10

OKAZYJNIE
stare włoskie skrzypce
Stradivariusa do sprze*
dania. Wileńska 37 — B

o

BuKai rasy nizinnej
holenderskiej dwóch

lat pochodzący z obory
zarodowej p. Borowskie-
go w Trybańcach jest do
sprzedania w majątku
Gudełki poczta i kolej
Stasiły. —00

smaczne i trwale do-
starczam do mieszkań
po cenie 5%, niższej niż
rynkowa. Obstalunki te-
lefonicznie 1368 lub od-
krytką: Wilno ul. Beliny
26, m. Niemież. 923—20

 

  
©

KREM MYDŁO „KALINA
usuwa piegi, wągry,
plamy i t. p. Skutecz-
nošė udowodnione na
žywej reklamie na
Wystawach P. W. K.
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“
Sprzedažw Aptekach
Drogerjach i Skle-

pach Perfumeryjnych.

D. sprzedania Įz udzia-
łem w spółdzielni au-

  

     

2

tobus nowoczesny „Ford“ |
z poprzecznem siedze- |
niem, oraz podwozie sta-
rego Forda na ciężarów- |
kę i karoserja autobu-
sowa.  Dynaburgska 6.

945—10

Pianino
zupełnie nowe do sprze-
dania Ul. Mostowa 5, m 1.

749—0o

Redaktor odpowiedzialny: JERZY CIESZEWSKI.
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