
2 Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem.
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Rok XIV.

DZIENNI
Wilno, Wtorek 30-go września

 

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

Redaktor przyjmuje od g. 2—4 pp. Administracja otwarta od g. 9—5,
i Administracji 448, Drukarni 1244. Fdres drukarni:

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

z wyjątkiem poniedziałków i dni poświątecznych.

 

We środę, dnia 1 października, jako w trzecią bolesną rocznicę śmierci

śe + P.

Marji z Wendorffów

KONSTANTOWEJ BUKOWSKIEJ
odbędzie się w Wilnie w kościele Sw. Jana, o godzinie 10-ej rano, nabo-
żeństwo żałobne za spokój Jej duszy, o czem zawiadamia Mąż.

 

Przed wyjazdem z Wiina
odsprzedam pozostałe z dekoracji naszej

wytwórni na Targach Półn.

Szale, Apaszki, Poduszki itp.
po znacznie zniżonych cenach

w dniu 30.I1X i 1.X o godz. 9 rano do 8
wieczór, ul. Królewska 6, parter, m. 4,

EL) (dom obokTargów). ||.
Popierajcie Polską Macierz

Szkolną.

TARGI PÓŁNOCNE i
zwiedzającym radzimy obejrzeć

Polską wytwórnię

OBUWIA i
WACŁAWA NOWICKIEGO

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

kalosze. 2

 

Aresztowanie jeszcze jednego b. posła.
(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. W Chełmie aresztowany został b. poseł ze Stron-
nictwa Chłopskiego Józef Moching i przywieziony do Brześcia nad
Bugiem.

P. Witos wwięzieniu rozpoczął głodówkę?
ć (Telefonem od własnego korespondenta). '

WARSZAWA. W Warszawie krążyła pogłoska, że p. Witos
w Brześciu nad Bugiem rozpoczął głodówkę. Ponieważ żadne wieści
nie przenikają z Brześcia przeto tej pogłoksi nie można stwierdzić.

Odrzucone usługi demagoga Okonia.
(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. „ABC* donosi, że w Warszawie bawi znany de-
magog Okoń i chcąc zdobyć mandat poselski szuka porozumienia
z BB. Z kół sanacyjnych donoszą, że Okoń istotnie zgłosił się ale

nie został przyjęty.

Blok wyborczy B.B. i N.P.R. prawicy
w Łodzi.

(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. W Łodzi utworzony został wspólny blok wyborczy
B.B. i N.P.R. prawicy. *

Kandydaci z listy państwowej Centrolewu.
(Telefonem od własnego korespondenta)

WARSZAWA. Według pogłosek z kół poselskich na państwowej
liście bloku Centrolewu figurować będą jako kandydat czołowy
p. Ignacy Daszyński a następnie kolejno Jan Dąbski, Maksymiljan
Malinowski (Wyzwolenie) Maciej Rataj, Mieczysław  Niedziałkowski,
Jan Jankowski (N. P. R. prawica), Stanisiaw Wrona (Stronnictwo
Chłopskie). 2

Rozgoryczenie wśród urzędników, którzy
otrzymali wbrew chęciom premiera p.Pił-

sudskiego podwyżkę.
(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Wywiad ostatni u premjera p. Piłsudskiego,
w którym mówi, że 135 miljonów na podwyżki dla urzędników uchwa-
lone zostały wbrew jego chęciom wywołał wśród urzędników silne
rozgoryczenie. Wyraziła się ona na niedzielnym wiecu w Warszawie
zorganizowanym przez sanację. Podczas uchwalania rezolucji wier-
nopoddańczych większość uczestników wiec opuściła.

Nagły przyjazd metropolity Szeptyckiego
do Warszawy.

(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Do Warszawy przyleciał aeroplanem ks. Metro-
polita Szeptycki. Wobec sytuacji w Małopolsce Wschodniej przyjazd
jego nabiera znaczenia politycznego.

Zajście ze strzelcami na stacji Kutno. —
Bezsilność policji.
(Tel. od własnego korespondenta).

WARSZAWA. O nowym wybryku Strzelca donoszą z Kutna.
Gdy pociąg 404 Warszawa—Toruń wyjeżdżał ze stacji Kutno, z ostat-
niego wagonu, w którym znajdowali się strzelcy z Warszawy jadący
na zebranie do Torunia, padło kilka strzałów rewolwerowych i kara-
binowych. Jedna z kul padła w budynek stacyjny i ugodziła w brzuch
dyżurnego ruchu na stacji Kutno Antoniego Morawskiego. Ofiara
zbrodniczego wybryku strzelców została w stanie ciężkim przewie-
ziońa do szpitala. Pociąg zatrzymano i przystąpiono do przeprowa-
dzenia dochodzenia. Strzelcy odmówili udzielenia wyjaśnień, a na
ponowne kategoryczne żądanie policji i służby kolejowej, strzelcy
uzbrojeni w karabiny i rewolwery, obsadzili wejścia i wszystkie drzwi.
Pertraktacje, prośby i tłumaczenia nie odniosły skutku i policja wi-
dząc swą bezsilność, pociąg z półtoragodzinnem opóźnieniem puściła
razem ze strzelcami w dalszą drogę do Torunia.

 RGAKYEPTAAC ZZZAC RAINNOP (CDSIEASTMSEISIETKISIO JOD TINARTVACIE DORSET
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Zarząd Okręgowy Stronnictwa Narodowego zwraca
się z gorącym apelem do wszystkich rodaków zamiesz-
kałych w mieście Wilnie oraz na terenie województw
Wileńskiego i Nowogródzkiego, którym drogie są ideały
narodowe, by stanęli do pracy dla przygotowania zwy-
cięstwa listy narodowej w nadchodzących wyborach do

Sejmu i Senatu. Prosimy o zgłaszanie swojego udziału
przez nadesłanie dokładnego adresu do Sekretarjatu
Stronnictwa Narodowego w Wilnie (Orzeszkowej 11
mieszkanie 19).
 

 

SKŁADAJCIE OFIARY NA FUNDUSZ WYBORCZY
STRONNICTWA NARODOWEGO.

Ofiary przyjmuje Sekretarjat Stronnictwa Narodowego (Orzeszko-
wej 11, m. 19) od godz. 9-ej rano do 3ej pop i od 6—8-ej godz.
wieczorem, oraz w Administracji „Dziennika Wileńskiego” (Domini-

kańska 4) od 10—4 pop.
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liddń Stromiciwa Narodowego W Tordoin.
(Od własnego

W niedzielę odbył się w To-
runiu wielki Zjazd Stronnictwa
Narodowego.

Był to Zjazd 4-ch województw
zachodnich, w którym wzięli jed-
nakże udział przedstawiciele
wszystkich dzielnic Polski.

fermin i miejsce Zjazdu wy-
znaczone były jeszcze przed wy-
borami, których rozpisanie nada-
ło jednakże Zjazdowi specjalne
znaczenie, a uchwały jego stały
się programem, z którym Obóz
Narodowy w całej Polsce pójdzie
do wyborów.

Nie dziw więc, że obrady
Zjazdu budziły ogromne zaintere-
sowanie, a w obozie przeciwnym
niepokój. .

Dziwnym też zbiegiem oko-
liczności w tym właśnie czasie
wyznaczono w Toruniu jakieś
uroczystości strzeleckie, na które
ściągnięto kilkuset strzelców za-
równo z Pomorza, jak też i z
innych dzielnic.

Jadący na zjazd Stronnictwa
delegaci mieli możność ogląda-
nia oddziałków strzelców, którzy
w pełnym rynsztunku, z białą
bronią i karabinami, pośpieszne-
mi pociągami ściągani byli do
stolicy Pomorza.

Jednocześnie jechały do To-
runia oddziały policji, które za-
pewne miały bronić zaopatrzo-
nych w karabiny strzelców od
napaści „bojówek obwiepolskich”.

Zjazd poprzedziły obrady de-
legatów dzielnicy Pomorskiej, a
następnie Rady Naczelnej Stron-
nictwa, w której wzięli udział nie-
mal wszyscy przywódcy Obozu
Narodowego z Romanem Dmow-
skim, prezesem Bartoszewiczem,
prof. Rybarskim i marszałkiem
Trąmpczyńskim na czele.

Po zamknięciu obrad Rady
Naczelnej odbyło się zebranie to-
warzyskie, które przeciągnęło się
prawie do północy. y

Tymczasem na mieście po-
częły się dziać rzeczy, które za-
powiadały, iż niedziela może wy-
paść niezbyt spokojnie.

Oto gromadki podpitych strzel-
ców poczęły napadać przechod-
niów, zatrzymując w szczególno-
ści młodzież i szukając przy za-
trzymanych broni.

Odbywało się to pod groźbą
przystawianych do piersi rewol-
werów, przyczem. szperano po
kieszeniach i odgrażano się w
sposób nader charakterystyczny.

Polieji nie spostrzegliśmy.
W niedzielę od rana zapano-

wał w mieście ruch.
Gromadki delegatów  śpieszy-

ły w stronę Bydgoskiego Przed-
mieścia, gdzie na terytorjum wy-
stawowem, w hali powystawowej
odbywać się miały obrady.

Jednocześnie w tym samym
kierunku maszerowały ściągnięte
oddziały policji, która w kaskach
niemieckich robiła wrażenie od-
działów szturmowych.

Nie brakowało też żandarmów,
również odpowiednio  uzbrojo-
nych.

Około 8-ej rano, gdy w hali
poczęli się już gromadzić (głów-
nie prowincjonalni) delegaci, po-
licja dokonała wśród obecnych
rewizji, poszukując broni.

Przy tej sposobności zaszedł
następujący incydent.

Do pewnego starszego pana,
o wyglądzie rzemieślnika przystą-
pił policjant, zapytując, czy ma
rewolwer. ;

„Nie — brzmiała odpowiedź —
rewolweru nie mam”.

„Ale może pan posiada inną
broń”?

Rozwiązanie Sejmui Senatu
postawiłó Polskę, po dwunastu la-
tach od jej odbudowania, przed
czwartemi już wyborami do [zb
Prawodawczych. W tych wybo-
rach stanie przed sądem  społe-
czeństwa oboz, który wziął wła-
dzę w ręce przed czterema z gó-
rą laty drogą przemocy. Ogrom-
na większość narodu ten sąd już
ustaliła. Naród dąży do tego, by
ustała dzisiejsza niepewność i
chaos, by wróciła wiara w przy-
szłość, by wyjść z niezwykle cię-
żkiego przesilenia gospodarczego.

Stronnictwo Narodowe, które
od początku walczyło z tym obo-
zem i w tych wyborach staje ja-
ko otwarty jego przeciwnik. Nie

korespondenta).

„Tak posiadam”?
„Proszę oddać!"
„Oto moja broń* — odpowie-

dział zagabnięty, wyjmując z kie-
szeni książeczkę do nabožen-
stwa.

Koło godziny 12-ej hala, bę-
dąca prawie 2 razy większą od
naszej Sali Miejskiej, po brzegi
została zapełniona przez przyby-
łych delegatów.

Warto zaznaczyć, że na szo-
sach, prowadzących do Torunia,
ustawione były silne patrole poli-
cyjne, które nie dopuszczały ja-
dących ciężarówkami z poszcze-
gólnych powiatów delegacyj.

Przedewszystkiem czyniono
przeszkody przedstawicielom Obo-
zu Młodych, z których niektórzy
musieli w ten sposób maszero-
wać po 20 — 30 kilometrów na
piechotę, byleby na czas dotrzeć
na Zjazd.

Taki właśnie los spotkał pla-
cówkę z Lubawy, której na dro-
dze pobudowano barykady i za-
rekwirowano samochody. A jed-
nak młodzi dotarli i potrafili zor-
ganizować straż, która nie do-
puściła do żadnych ekscesów
podczas całego trwania Zjazdu.

Obrady zagaił i przewodniczył
im prezes Stronnictwa p. Joa-
chim Bartoszewicz. į

Pierwszy przemawiał redaktor
Marjan Seyda.

Przemówienie jego, przerywa-
ne raz poraz grzmotem oklasków,
poświęcone było zagadnieniom
polityki zewnętrznej, a w szcze”
gólności stosunkom polsko-nie-
mieckim.

Polska nie ma ani jednej pię-
dzi ziemi do przehandlowania!
Wszelkie próby odebrania nam
Pomorza mogą morzem krwi za-
lać ponownie całą Europę! „ąda-
my walki z zalewem niemczyzny!
Cofnąć wszelkie ustępstwa po-
czynione na rzecz Niemców!

Oto najgłówniejsze momenty
przemówienia Marjana Seydy.

Następnym mówcą był prof.
Rybarski, który w obszernym wy-
wodzie streścił postulaty progra-
mu wyborczego Stronnictwa Na-
rodowego.

Podkreślił on ze szczególną
siłą ten fakt, iż Stronnictwo Na-
rodowe jest jedynym obozem po-
litycznym, który nie ogranicza
się do krytyki, lecz wysuwa pro-
gram polityczny całkiem pozy-
tywny i wskazuje, jak Polską trze-
ba rządzić, by naprawić istnieją
ce zło.

Mówcy
owację. 1

Następnie odczytano i przyję-
to długo niemilknącemi oklaska-
mi opracowane przez Radę Na-
czelną rezolucje.

Z kolei zabrał glos redaktor
Sacha, który podkreślił znaczenie
przeżywanego momentu i ko-
nieczność jeszcze większego
wzmocnienia szeregów organiza-
eyjnych.
W imieniu Lwowa powitał

Zjazd prof. St. Głąbiński, stwier-
dzając wspólnotę zadań i celów
kresowych placówek.
W imieniu Wilna przemówie-

nie powitalne wygłosił red. P
Kownacki, poczem prezes Barto-
szewicz zamknął Zjazd, wzywa-
jąc zgromadzonych do spełnienia
obowiązku obywatelskiego w służ-
bie Ojczyzny.

Po zamknięciu obrad na pla-
cu przed halą odbyła się odpra-
wa placówek Obozu Młodych.

K.

urządzono gorącą

Uchwały Rady Naczelnej.
l ugięło się w najcięższych nawet

chwilach, gdy samo jedno prze-
ciwstawia się im wyraźnie. Oka-

zało się, że obóz rządzący nie

ma programu, któryby mógł spo-

łeczeństwu przedstawić, i że jego.

gospodarka doprowadziła do opła-
kanych wyników.

idziemy do wyborów, nietylko
ze słowami krztyki i potępienia,

lecz przedewszystkiem ze wska-
zaniami, jak rządzić Państwem

należy. Program nasz jest znany.
Przypominamy z niego, co w tej
chwili ma szczególną doniosłość.

j II.

Rządy Państwem winny się
oprzeć na następujących podsta-
wach.

1) Polityka zagraniczna Polski,

niem miejsca o 25 proc. drożej.
terminowe umies

'stowali

zczenie ogłoszeń.
p

wierna traktatom i pragnąca u-
trzymania pokoju, główną uwagę
zwrócić musi na zamachy nie-
mieckie na całóść naszych granit.
Należy wzmacniać sojusze z te-
mi państwami, którym również
zagraża napór niemiecki, a rów-
nocześnie szukać gwarancji w
wewnętrznej zwartości narodu i
jego sile zbrojnej. Nad polskiem
Pomorzem należy roztoczyć szcze-
gólną opiekę państwa.

2) Wojsko jest dobrem całego
narodu, a nie może być w ręku jed-
nostki narzędziem walk wewnętrz-
nych. Spełni ono swe zadanie, gdy
wzrastać będzie jego poziom tech-
niczny, gdy będzie wolne od wpły-
wów partyjnych, i gdy zerwie się
z przywilejami pewnych formacyj
i rugąwaniem sił fachowych,

3) Podstawa siły moralnej na-
szego narodu, religja rzymsko-
katolicka, nietylko nie doznaje na-
leżytej opieki ze strony Państwa,
ale czynniki wpływowe często pra-
cują nad osłabieniem wiary i uczuć
religijnych, zwłaszcza w młodych
pokoleniach. Zbyt wielką swobodę
działania mają czynniki, rozkłada-
jące moralność iobyczaje, rozlu-
źniające węzły rodzinne. Przeciw-
stawiamy się dążeniom, które chcą
zepchnąć kościół katolicki ze sta-
nowiska, które On w życiu naro-
du zajął w tysiącletnich naszych
dziejach. Domagamy się pełnego
wykonania konkordatu. Nie mo-
żna dopuszczać do tego, ażeby
funkcjonarjusze państwowi, w
szczególności nauczyciele, manife-

swe wrogie stanowisko
względami religji i kościoła.

4) Poszanowanie prawa jest
podstawą ładu społecznego i ko-
niecznym warunkiem bytu Pań-
stwa. Nikt w Państwie nie może
stać ponad prawem, a nikt też
poza prawem. Niema wymiaru
sprawiedłiwości, bez pełnej nieza-
wisłości sądów, bez powagi są-
downictwa. Bezkarność zbrodni
pomnaża przestępczość.

5) Stanowisko swoje w spra-
wie zmiany ustroju przedstawiło
Stronnictwo Narodowe w dokład-
nie opracowanym wniosku sejmo-
wym w roku 1929. Obóz rządowy
nie objawił twórczości i w tej
dziedzinie, patrząc na sprawę na-
prawy ustroju jedynie jako na na-
rzędzie utrzymania się przy wła-
dzy. Podkopało to w społeczeń-
stwie budzące się już zrozumienie
konieczności naprawy ustroju.

6) Państwo nie może znosić
wrogich mu działań wśród lud-
ności obcojęzycznej ani tolerować
obcej opieki nad niemi. Wmocnie-
nie siły i zwartości żywiołu pol-
skiego w okręgach narodowo mie-
szanych jest jednem z głównych
jego zadań. Rozkładowe dążenia
komunistyczne muszą być stale
i stanowczo odpierane.

7) Administracja jako strażnik
i wykonawca prawa, nie może być
narzędziem polityki partyjnej. Ka-
żdy obywatel winien mieć otwartą
skuteczną drogę odwołania się od
jej zarządzień do władzy iządowej,
a Skarb Państwa winien odpowia-
dać za szkody, wyrządzone przez
jego organy.

Hi.

Kraj nasz oddawna nie znaj-
dował się w takiej biedzie jak
obecnie. Odczuwają ją wszystkie
warstwy narodu od najuboższych
do najzamożniejszych, szczegó|-
nym ciężarernm spadła ona narol-
nictwo, którego poziom wytwór-
czy się obniża i na wytwórczość
rzemieślniczą, znajdzjącą się w
stanie zupełnego upadku. Przesi-
lenie gospodarcze nie jest tylko
przejawem trudności trapiących
inne państwa lecz głównie wyni-
kiem błędów, popełnionych przez
rządy pomajowe, ogólnej niepew-
ności przez nie wywołanej, bez-
planowości i chaosu w gospodar-
ce. Dalsze trwanie tego „przesile-
nia nietylko powiększy bezrobo-
cie i zuboży społeczeństwo, lecz
może także pociągnąć za sobą
skrępowanie naszej niezależności
gospodarczej, bez której niema i

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

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

Administracja nie bierze odpowiedzialności za
Konto czekowe w P. K. 0. M 60187.

politycznej niezawisłości. By gos-
podarstwo narodowe było zdrowe
i silne, musi się opłacać wytwór-
czość, wzrastać rodzima oszcżęd-
ność, a działalność gospodarcza
być wolną od wszelkich niespo-
dzianek i nadmiernego skrępowa-
nia przez Pańsrwo.

Oto są postulaty gospodarcze
i finansowe, których Klub Naro-
dowy bronił w ostatnim Sejmie i
o których urzeczywistnienie bę-
dziemy nadal walczyli:

1) Jaknajwiększa oszczędność
w gospodarce państwowej i sa-
morządowej. Wydatki publiczne
należy ograniczyć do rzeczy ko-
niecznych, zahamować zbytek re-
prezentacyjny. Przez uproszczenia
administracji i uwolnienie jej ze
zbędnych zadań zmniejszyć cię-
żary, spadające na ludność.

2) Zasada jawności i odpowie-
dzielności w rozporządzaniu gro-
szem publicznym. Nie może być
wydatku pub'icznego bez ustawo
wych podstaw i pełnej nad niemi
kontroli.

3) Nie wyjdziemy z obecnego
przesilenia dopóki Państwo nie
zmniejszy swojej działalności jako
przedsiębiorca. Państwo nie może
brać na siebie zadań, którym nie
potrafi podołać, a tylko obciąża
niemi budżet. Musi się wyzbyć
szeregu przedsiębiorstw, a w po-
zostałych gospodarzyć oszczędnie
bez deficytów jawnych lub ukry-
tych. Zadaniem Państwa nie jest
ograniczać przedsiębiorczość in-
dywidualną i społeczną, lecz ją
pobudzać i zabezpieczać jej wy-
niki.

4) Konieczne jest przeprowa-
dzenie reformy ubezpieczeń spo-
łecznych, by ich administrację u-
wolnić od wpływów partyjno-po-
litycznych, a zarazem zmniejszyć
jej koszty. Nie można pociągać
do opłat na rzecz ubezpieczeń
pracowników, którzy z nich nie
korzystają, ubezpieczonych należy
zainteresować w wynikach ubez-
pieczenia, by mogli oni w ten
sposób gromadzić swoje własne
oszczędności. Rolnictwo, rzemio-
sło i drobny przemysł winny być
traktowane odrębnie od wielkiego
przemysłu.

5) Należy rozwinąć skuteczną
ochronę rodzimej wytwórczości
przed zalewem obcych towarów,
przyczem ochrona rolnietwa, prze-
prowadzona w sposób stały, nie
może pozostać na dalszym planie.

6) Najważniejszą rzeczą jest
przeprowadzenie refcrmy systemu
podatkowego. Podatki muszą po-
zwalać na gromadzenie oszczęd-
ności, nie mogą padkopywać opła-
calności warsztatów  produkcyj-
nych. Podatek od obrotu winien
być zniesiony, a z podatku od do-
chodu usunąć należy jego nierów-
ości i nadmierny fiskalizm. Pąa-
atek w żadnym razie nie może

zabierać majątku, bo wtedy wy-
sychają źródia podatkowe. Należy
ógraniczyć możność dodatkowego
obciążania spoleczeństwa przez
samorządy a zarazem uwolnić je
od wielu ciężarów, narzuconych
im przez państwo. Należy obywa-
teli zabezpieczyć przed dowolno-
ścią władz podatkowych, przyśpie-
szyć załatwianie spraw przez urzę-
dy, zmniejszyć kary za zwłokę
i koszty egzekucji.

Iv.

Wzywamy wszystkich do pracy-
i walki w imię powyższych zasad.
Zbyt ciężkie chwile przechodzi
nasze państwo, by obojętności na
rozstrzygające się jego losy nie
można było nazwać przestępstwem.
Naród dojrzały, pomny swych
dziejów i odzyskanej wolności, po-
czuwa się do odpowiedzialności za
swoje losy, nie ulegnie się przed
terorem, nie da się znęcić fałszy-
wemi obietnicami tych, którzy
wszystko przyrzekali, a niczego
nie dotrzymali. Ten Naród weźmie
czynny udział w wyborach i swo-
jej woli nie pozwoli sfałszować.

Walczymy o ład i prawo w pań-
stwie, o rządy gospodarne, o wła-
dzę godną wielkiego Narodu.

 

 

GIELDA
WARSZAWA 29.X (Pat.).

Waluty i dewizy:

Dolary 8,98—9,00—8,96.
Belgja 124,38 124,69—124,07.
Holandja 359,82—360,77—358,97.
Londyn 43,35—43,46—43,24.
Nowy York 8,912—8,932—8,892.
Paryž 35,01—35,10—34,92.
Praga 26,47'/,—26,54—26,41.
Szwajcarja 173,11—173,54—173,68.
Stokhclm 239,68—240,28—239,08.
Wiedeń 125,92—126,23—125,61.
Berlin w obrotach prywatnych 212.36.

Pepiery procentowe:

Pożyczka inwestycyjna 110, 3', bu-
dowlana 50—50,10 50, 10”, kolejowa
103,50—103,75, 5*/, konwersyjna 55,50,
70;, stabilizacyjna 86,50—89,50, 4'|,9/, L.Z.
ziemskie 54,75, 8*/, warszawskie 72,50—
171—71,25, 5%, warszawskie 56, 8',„ ziem-
skie dolarowe 97,50, 7%, ziemskie dola-
rowe 76,50.

Akcje:

Bank Hanelowy 110, B. Polski 162,
Częstocice 32, Cukier 31, Lilpop 25, Sta-
rachowice 11,50, Zieleniewski 30,50,
Klucze 76.



a

danej komisji obwodowej.

łyka pała dęty
sociale,

Niesporny jest pogląd, že pan-

stwo musi uregulować po-

łożenie warstw ekonomicznie

słabszych, utrzymujących się wy-

łącznie, lub przeważnie z płacy

zarobkowej. Nawet zawzięty libe-

rał uzna, że interwencja państwa

w tej dziedzinie jest usprawiedli-

wiona, że niepodobna jest prze-

prowadzić w praktyce zupełnej

wolności. Z drugiej strony jednak

spornym może być zakres tej in-

terwencji państwa. Zasługują na

krytykę metody tej inter-

wencji, sposoby urzeczywistnia-

nia bardzo pięknych nieraz ce-

lów, które w rzeczywistości nie

przynoszą spodziewanego wyniku.

Najważniejszą rzeczą z zakre-

su polityki społecznej są ubez-

pieczenia socjalne, oparte na

przymusie, na daninach, płaco-

nych tak przez pracodawców, jak

i pracowników. lch zakres w Pol-

sce, jak np. w dziedzinie ubezpie-

czehia na wypadek choroby, jest

bardzo rozległy. File czy dzisiej-

sza organizacja, t. zw. Kas Cho-

rych, budzi niezadowolenie tylko

u pracodawców? Czy potrzeba re-

formy nie jest objektywnie stwier-

dzona?
Pierwsza wątpliwość, która tu

się nasuwa, dotyczy stosunku

między kosztami admini-

stracji, a rzeczywistą wartością

pomocy, udzielanej przez różne

instytucje przymusowych  ubez-

pieczeń społecznych. Niepodobna

podać szczegółowego obliczenia

kosztów własnych tych instytucyj,
gdyż opublikowane dane statysty-

czne są bardzo szczupłe. Nie ogla-

sza się szczegółowych sprawozdań

kontroli nad temi' instytucjami.

Wiadomo jednak, że w gospo-

darce tych instytucyj, częste są
przykłady zbytku, że i tam się-

gnęło zamiłowanie do efektów

reprezentacyjnych, że niejedną

rzecz możnaby zrobić oszczędniej,

niż to się dzisiaj robi. Niejedna

Kasa Chorych ucierpiała przez

brak kontroli; konflikty z lekarza-

mi odbiły się nieraz ujemnie na

jej działalności; martwe koszty

administracyjne w wielu wypad-

kach przekraczają normalną riiarę.

Nie jest słuszny bezwzględny
monopol terytorjalnej organi-

zacji Kas Chorych. Jeżeli jakieś

większe przedsiębiorstwo, jakaś

instytucja publiczna, np. samorząd,

zobowiąże się dać pracownikowi
to wszystko, co przewiduje ogól-

na ustawa, a może, jak wykazuje

praktyka, zorganizować taniej po-

moc lekarską i opiekę nad cho-

rym, to nie należy temu stawiać

przeszkód. Możnaby również le-

piej zorganizować pomoc  lekar-

ską, np. przez dopuszczenie w

pewnym zakresie zasady swobod-

nego wyboru lekarza. s

Nie jest rzeczą sprawiedliwą,

„gdy się zmusza do płacenia
składek na rzecz Kas Cho-

rych te kategorje pracowników,

które nie korzystają z tej insty-

tucji. Opieki państwowej wyma-
gają warstwy ekonomicznie słab-

sze. Pracownik, który zarabia

ponad 1.000 zł. miesięcznie, a

który leczy się u prywatnych leka-

rzy, płaci właściwie po datekna

rzecz Kas Chorych. Przymus ubez-

pieczenia winien sięgać do pewne-

go maximum, określonego wedle

faktycznego stanu rzeczy i rze-

czywistych potrzeb pracownika.

Następnie instytucje przymu*

sowych ubezpieczeń społecznych

należy zwolnić od wpływów par-
tyjno-politycznych, nie
mogą być one terenem walki,

która odbija się ujemnie na in-

teresach ubezpieczonych. Nie

oznacza to usunięcia kontroli

pracowników nad działalnością

tych instytucyj. Ale dążenie do

tego, by np. Kasy Chorych były
punktem oparcia pewnej partji

politycznej, by pod kąten widze-
nia partyjnym dobierano „komi-

misarzy* i urzędników, jest wy-

Wyborcy narodowi mają

SPISY WYBORCÓW
są wyłożene do publ

Każdy uprawniony do głosowania powinien zgłos

go osób znajduje się w spisie wyborców. W razie pominięcia

do
ALT

obowiązek
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Rewizja w lokalu PPS. w Częstochowie.
CZĘSTOCHOWA (Pat) — Daia

b. m. g. 11 m. 30, do lokalu
okręgowego komitetu PPS przy
ul. Kościuszki przybyła policja
mundurowa pod kierownictwem
komisarza Okońskiego i dokonała
szczegółowej rewizji lokalu, ksiąg

i dokumentów, znajdujących się
w sekretarjacie. Rewizja trwała
około 2 godzin. Znalezioną na
składzie w ilości 5 tysięcy sztuk
odezwę wyborczą PPS, skonfi-
skowano.

Dalsze zamachy ukraińców.

LWOW (Pat)— Dnia 28 b. m.
na torze kolejowym Lwów—Stryj,
trzy osoby napadły na wartowni-
ka, pilnującego toru, wzywającą
go do porzucenia posterunku,
a gdy wartownik żądaniu temu
odmówił, pobiło go do krwi pał-
kami. Sprawców napadu, trzech
ukraińców ze Lwowa, którzy usi-
łowali dokonać saborażu, aresz-
towano.
LWOW (Pat) Jak już donosi-

liśmy, wybuchła pod budynkiem
Proświty w  Zboiskach bomba,
która uszkodziła zewnętrzną ścia-
nę. Wdrożono dochodzenie, prze-
prowadzejąc rewizję u przewo-
dniczącego Proświty w Zboiskach
Leona Choszowskiego. Znaleziono
w jego mieszkaniu granaty, proch
strzelniczy i rozmaite chemikalja.
Aresztowano go pod zarzutem
dokonania umyślnego zamachu
na Proświtę, której był przewo-
dniczącym. ž
LWOW (Pat) Dnia 27 b. m.

jeden szwadron 14 pulku ulanėw,
będący na ćwiczeniach, wjeżdżał
do gminy Stawkany, pow. Gródek
Jagielloński i w tym momencie

jakiś osobnik oddał 4 strzały re-
wolwerowe z pobliskich zarośli.
Na skutek tych strzałów, dowód-
ca szwadronu zarządził rewizję
dla poszukiwania broni w najbliż-
szych zabudowaniach, w toku
której znaleziono kilka karabinów,
rewolwerów oraz naboje. Pod za-
rzutem nielegalnego posiadania
broni i użycia jej przeciw szwa-
dronowi zostało aresztowanych
i poddańych sądowi w Gródku
Jagiellońskim 5 osób. Tego sa-
mego dnia koło g. 23 w Bartawie,
pow. Gródek Jagielloński, Wasyl
Kuszmir, liczący lat 15, strzelił
ze strzelby zrobionej w for-
mie laski do dwóch ułanów, po-
czem został aresztowany i odda-
cy do dyspozycji sądu. Należy
nadmienić, że ogół gospodarzy
tej wsi przyjął wobec wojska po-
stawę bardzo lojalną i dobrowol-
nie zażądał znosić części składo-
we broni i amunicji, jakie gdzie-
kolwiek we wsi się znajdowały.
Na budynku gminnym w dowód
lojalności wywieszono chorągiew
o barwach państwowych.

Wizyta lotników polskich w Libawie.

LIBAWA. (Pat.). Wczoraj przy-
leciały do Libawy trzy polskie
hydroplany wojskowe z 11 ofice-
rami i 7 podoficerami załogi.

Wieczorem dowódca garnizonu
libawskiego gen. Krustin wydał
na cześć gości raut.

Pismo łotewskie o sojuszu łotewsko-litew-
skim.

RYGA. (Tel. wł.). Gazeta
„Pirmdiena* pisze o kongresie
litewsko łotewskim <co następuje:
Kongres uchwalił rezolucję, do-
tyczącą związku państw bałtyc-
kich, to jest Łotwy, Litwy, Esto-
nji i Finlandji. Jak z tej rezolu-
cji wynika, jesteśmy  dalecy od
realnej polityki i niektóre kwe-
stje rozstrzygamy po dziecinne-
mu. Powyższa rezolucja jest rów-
nież tego dowodem. Jeżeli dąże-
niem Łotwy jest stworzenie re-
alnej siły, to nie można w tych
kwestjach kierować się sympa-
tjami czy antypatjami. Powinni-
śmy należycie obliczyć siły poli-
tyczne, które wchodzą w rachu-
bę naszych interesów. Jeżeli re-
zolucję kongresu będziemy roz-
patrywać z punktu widzenia re-
alnego, to winniśmy ją nazwać
naiwną i jednostronną. Po pierw-
sze, zostało już dokładnie i defi-
nitywnie stwierdzone, że Finlan-
dja ma zupełnie odrębne zainte-
resowania, aniżeli Łotwa i z tego
powodu do naszych poczynań
odnosi się z rezerwą, gdyż kieru-
nek jej polityki szuka zbliżenia z
państwami skandynawskiemi. Fin-
landji mniej zagraża nasz stały
wróg, to jest Rosja; w razie woj-
ny Finlandja znajdzie się na ubo-
czu. Zupełnie inaczej jest z Esto-
nją, Łotwą i Litwą. Państwa te
znajdują się w centrum wybuchu
i dlatego ich położenie jest po-
dobne. Jednakże te trzy państwa
byłyby słabą siłą w razie kon-

fliktu.

Należy więc dalej szukać sprzy-
mierzeńców wśród państw, które
znajdują się w podobnej sytua-
cji—należy szukać zbliżenia z Pol-
ską i Rumunją, ewentualnie z
Ukrainą i narodami Kaukazu. To
są najpewniejsi nasi sprzymie-
rzeńcy w razie zbrojnego konfliktu
z Rosją. Tę nagą i rzeczywistą
prawdę potwierdza każda mapa.
Związek ten nie dochodzi do
skutku z powodu sporu polsko-
litewskiego o Wilno. O tem jed-
nakże nie będę mówił--zaznacza
autor. Nie można uchwalać rezo-
lucyj, które wykluczają Polskę ze
związku państw bałtyckich jedy-
nie dzięki sympatjom dla Litwy,
a związek i współpraca Polski,
Rumunji, Ukrainy, Kaukazu, Łotwy
i jej najbliższych sąsiadów jest
niezbędna, jeżeli mamy zamiar
poważnie myśleć o zabezpiecze-
niu Łotwy. Idąc za rezolucją
kongresu, Łotwa i Litwa będą
całkowicie izolowane, biorąc pod
uwagę, że Estonja ma ten sam
punkt widzenia, co i my (to jest
gazeta. Przyp. red.). Jeżeli sto-
sunki nasze z Polską nie będą
przyjazne, to jedyną siłą, na któ-
rej będziemy mogli się oprzeć,
będzie sojusz  litewsko-łotewski.
Taka polityka nie będzie jednak
zabezpieczeniem dla Łotwy, a
naiwnym romantyzmem, względ-
nie jeszcze niebezpieczniejszą grą,
to jest rozbiciem tej realnej siły,
która może nietylko obronić
Łotwę, ale i inne młode państwa.

 

 

soce szkodliwe, a równocześnie

dość kosztowne.
System ubezpieczeń społecz-

nych wymaga i głębiej sięgającej
reformy. Np. byłoby rzeczą moż-

liwą, by ubezpieczonych zain-

teresować indywidualnie w

wynikach ubezpieczenia, by np.

połączyć  doraźną pomoc dla

wszystkich z wypłacaniem pewnej

renty czy pensji po upływie sze-

iegu lat tym, którzy z tej doraž-

nej pomiocy mniej korzystali, a

więcej niż przeciętnie wpłacili w

postaci składek  ubezpieczenio-

wych. Tego rodzajuprojekty roz-

waża się bardzo poważnie w kra-

jach zachodnich; jeżeli chcemy

być barzo „postępowi”, nie po-

winniśmy zamykać oczu na dą

żenia do reformy.

Sprawa ubezpieczeń społecz-

nych nie wyczerpujewszyst-

kich zagadnień polityki socjalnej,

a niepodobna tutaj szczegółowo

wyliczać i omawiać innych za-

gadnień.

Fle mimochodem należy wspo-
mnieć, że po wojnie, zwłaszcza w

Polsce, sprawa mieszkanio,wa

jest bardzo pilnem i ważnem za-

gadnieniem polityki społecznej.

Gdy się pamięta o potrzebie utrzy-
mania równowagi socjalnej, o

względach moralnych, o instytucji

rodziny, nie można zlekceważyć
tej bardzo doniosłej sprawy. Fle

istotne jej rozwiązanie zależy nie

od tych lub innych ustaw, od ta-

kich lub innych genjalnych po-

mysłów, lecz od stanu gospodar-

czego kraju.

Wsżystko zależy od tego, czy

gospodarstwo narodowe będzie

tworzyjło własne kapitały,

Cala polityka społeczna, która na-

kłada ciężary na ludność, która

chce poprawić rozdział dochodu

społecznego, tylko wtedy się po-

wiedzie, gdy wzmoże się wytwór”

czość. Bez tego nie osiągnie się

istotnych wyników. Robotnik może

mieć zagwarantowaną  wszech-

stronną opiekę, ale nic mu z tego

nie przyjdzie, gdy płaca jego bę-

dzie zbyt niska, albo co gorsze,

gdy nie znajdzie pracy. k

R Rybarski,

W

pilnować, aby żadneg

LE Nos K

 

Krwawe utarczki hitlerowców z komuni-
stami.

BERLIN (Pat) W Bermsgrun
zapowiedziane było zgromadzenie
hitlerowców, na którem mia!
przemawiać tamtejszy poseł do
Reichstagu, Horn. Przed zebra-
niem hitlerowcy urządzili pochód
propagandowy z udziałem około
150 osóo. Gdy pochód przecho-
dził przed urzędem gminnym,

zjawiła się nagle grupa komuni-
stów, która wszczęła z hitlerow-
cami krwawą bójkę. 4 hitlerow-
ców zostało ciężko rannych, zaś
25 odniosło iżejsze obrażenia.
Liczby rannych komunistów nie
ustalono, gdyż zabrali oni ze so-
bą swych towarzyszy, rozlokowu-
jąc ich natychmiast po domach.

Tępienie komunizmu w Chinach.
HANKOG (Pat) W miejscowo-

ści Wu-Czang dokonano wczoraj
egzekucji na 44 osobach, oskar-

żonych o komunizm. Prawie
wszyscy straceni liczyli poniżej
20 lat.

 

 

©. prasy.
Za co aresztowano |Kor-

fantego?

Przyczyną aresztowania Kor-
fantego według „Czasu* było:

„odmówienie wojewodzie funduszu
dyspozycyjnego. Jak wiadomo, tę osta-
tnią uchwałę przeprowadziła chadecko-

niemiecka opozycja, prowadzona przez
pos. Korfantego; otóż jezeli jest zu-
pełnie zrozumiałe, że Niemcy obawiają
się funduszu dyspozycyjnego, przezna-
czonego w pierwszym rzędzie na obro-
nę kresów przed niemieckiemi zakusa-
mi — postawa Cladecji w tej sprawie
jest zupełnie niezrozumiała, albowiem
z narodowego punktu widzenia należało
tę właśnie pozycję wbrew Niemcom
przeprowadzić. Ale zadecydował tu nie-
zawodnie osobisty wpływ p. Korfantego,
którego animozja do obecnego reżimu
jest powszechnie znana. Względy za-
tem osobiste zwyciężyły tu nad naro-
dowym linteresem; jest to wielki błąd
i ciężki grzech, zwlaszcza u ludzi, któ-
rzy jak p. Korfanty pragną odegrać wy-
bitną rolę polityczną w państwie".

Niechże chorujący na krótką
pamięć organ bł. p. konserwatyz-
mu nie fałszuje sytuacji!! Nie
„chadecko-niemiecka“ opozycja,
ale cały Sejm śląski z wyjątkiem
sanacji, odmówil p. Grażyńskiemu
funduszu dyspozycyjnego.

„Czas* uważa, że Ch. D. win-
na była głosować za funduszem
który „w pierwszym rzędzie” słu-
żył ku obronie kresów przed
nieraczyzną. Widocznie nikt w re-
dakcji „Czasu“ nie zadał sobie
trudu śledzenia debat w ostat-
nich dwóch sejmach śląskich. Był-
by się dowiedzinł, że ten fun-
dusz wojewodziński „w pierwszym
rzędzie" przeznaczony był na wal-
kę z polskiem społeczeństwem,
nie należącem do sanacji, a w
drugim dopiero na ochronę
granic.

Dookoła zjazdu Stronnictwa
Narodowego.

Witając członków zjazdu Stron-
nictwa Narodowego, jaki w nie-
dzielę odbył się w Toruniu, za-
znacza „Słowo Pomorskie”, że
wybór Torunia jako miejsca zja-
zdu jest nietyłko przejawem u-
znania, jakiem się darzy boha-
terską ludność pomorską, ale za-
razem stwierdzeniem, że główna
oś polityki polskiej na przyszłość
może zaczynać się od morza.

„Słowo Pomorskie” cytuje
ustęp z pism Jana Ludwika Po-
pławskiego (1877 r.).

— „Wolny dostęp do morza, posia-
danie całkowtte głównej arterji wodnej
kraju — Wisły, to warunki konieczne
istnienia naszego.

Cało to pobrzeże Bałtyku, od Wi-
sły aż do ujścia Niemna, tak niebacznie
kiedyś roztrwonione ze Sląskien:, przez
państwo polskie, musi być odzyskane
przez narodowość polską.

Wyrzeczenie się tego dziedzictwa i
nieszczęśliwe majaki „o podbojech na
Wschodzie" były przyczyną naszego
upadku politycznego i dzisiaj w pracy
odrodzenia te błędy przygniatają nas
swym ciężarem i wstrzymują w pocho-
dzie ku lepszej przyszłości.

Nasi politycy marzą jeszcze o Ki-
jowie, ale o Poznań mniej dbają, o
Gdańsku zapomnieli prawie zupełnie, a
o Królewcu i Opolu nie myślą zgoła.
Czas już zerwać z tą tradycją”.

W r. 1894 zjawił się na rynku
w Toruniu cesarz niemiecki Wil-
helm Il, ażeby rzucić gromy na
tych Polaków, którzy wierzyli, że
Toruń, razem z całem Pomorzem,
wróci do Polski. Oburzony i roz-
wścieklony władca pruski rzucił
w twarz polskiemu społeczeństwu
wyrazy o „polnische Frechheit”
i „sarmatische Anmassun4" (pol-
ska bezczelnošė“ i „sarmacka zu-
chwałość*). Nie przewidywał, jaki
smutny koniec czeka pyszałków
i zarozumialców.

Toruń jest dzisiaj polski, a nad
morzem powiewa znak Orła Białego.
Kto tego dokonał? — Każdy Polak już
dzisiaj wie, źe morski program J. L.
Popławskiego został urzeczywisfniony
przez Romana Dmowskiego, który w
imieniu wskrzeszonej Polski złożył swój
podpis na traktacie wersalskim. Pomo-
rze wróciło do Połski.

byCóż jednak uczyniliśmy,
odzyskane ziemie, odzyskany
przystęp do morza, na zawsze
utrwalić w naszem posiadaniu?

Można składać przysięgi, że bronić
będziemy Pomorza do „ostatniej kropli
krwi", ale kto tę przysięgę wykona, je-
żeli naród polski będzie rozbity na ipył
przez wałki wewnętrzne?

Mówiono nam, że od r. 1926 pań:
stwo wkroczyło na drogę jasną, wyraź-
ną i wspaniałą. Okazuje się jednak, że
ci, co nas chcieli prowadzić, błądzą bez-
radnie po manowcach. Jedna tylko dro-
ga jest w tej chwili widoczna: prowadzi
ona do Brześcia...

Czy na tej drodze można znaleźć
program polityki po!s<iej na przyszłość?
—Wcale nie! Rozumieją to już wszyscy
i z prawa i z lewa

Wśród takich okoliczności odbędzie
się zjazd Stronnictwa Narodowego w
Toruniu. Wszyscy uczestnicy tego zja-
zdu odczuwają powagę przeżywanej
chwili i wszyscy niewątpliwie przyczynią
się do tego, ażeby zjazd wypadł powa-
żnie, sbokojniei godnie. Naród cze<a
wyrażnych i twórczych haseł. Uslyszy-

my je. i
 

 

W dniu 28 b. m. zamknięte
zostały Il Targi Północzne. Zam-
knięto je w chwili najwyższego
ożywienia. Zgilotynowanie nastą-
piło wbrew interesom ludności
i wystawców. Podobno minister
handlu i przemysłu p. Kwiatkow-
ski nie zezwolił na przedłużenie
Targów choćby do 1—2 paździer-
nika t. j. daty gdy Wilno miasto
przedewszystkiem urzędnicze o-
trzyma pensję.
W ten sposób Il Targi Pół-

nocne rozpoczęte zostały 14 b. m.,
gdy już sfery urzędnicze nie mają
pieniędzy i zakończone w czasie,
gdy jeszcze nie otrzymały pobo-
rów.

Zgilotynowanie gwałtowne Tar-
gów należy zapisać na nieorjen-
towanie się należyte w sytuacji
komitetu wykonawczego i biere
uzależnienie się od terminów Tar-
gów Wschodnich.

Brak stanowczości i erergji
że strony komitetu wykonawczego
pociągnął za sobą silne rozgory-
czenie wśród znacznego odłamu
wystawców. Odbije się to nie-
wątpliwie na Targach następnych.
Należy zaznaczyć, że wystawców
i publiczność trzymano do ostat-
niej chwili w niepewności. Stwo-
rzyło to niesłychany chaos przy
wywożeniu eksponatów i ogrom-
ne podrożenie kosztów likwida-
cyjnych. Komitet wykonawczy
mógł to łatwo przewidzieć i za-
pobiec, mimo to tego nie uczy-
nił. Dzień poniedziałkowy był na
Targach istnem piekłem. Gdy
już wytykamy komitetowi wyko-
nawczemu nieoględność w zgilo-
tynowaniu Targów trzeba zwrócić

uwagę na inne błędy. Nieporu-
szaliśmy ich w ciągu trwania Tar-
gów, aby nie pomawiano nas
o chęć szkodzenia tej ze wszech-
miar pożądanej imprezie.

Przedewszystkiem wprostskan
daliczne było dopuszczenie gier
hazardowych na różnych stoli-
kach, gdzie zgrywała się młodzież
i przybyli z prowincji. Szły nie zło-
te, ale dziesiątki i setki złotych
w ręce zręcznych macherów. Ko-
mitet Wykonawczy nie mógł tego
nie widzieć, że nadużyto jego ze-
zwolenia na pozornie niewinne
loteryjki. Powinien był stanowczo
ingerować i nie dopuścić do gier
hazardowych. Targi, przez pobła-
żliwość Komitetu, robiły wrażenie
jakiegoś jarmarku w prowincjo-
nalnej mieścinie i obniżały jego
powagę. Teren Targów stał się
miejscem uprzywiljowanem dla
ogrywania w sposób bezczelny
młodzieży i naiwnej publiczności.
Odpowiedzialność za to spada
całkowicie na Komitet Wysta-
wowy. Ą

Dalej, nie rozumiemy dlacze-
go Luna-Park otrzymał tak wiel-
kie przywileje, że oprócz 1 złote-
go, trzeba było za oglądanie roz-
maitych osobliwości dopłacać je-.
szcze 50 groszy. Kto zaś wchodził
tylko do Luna-Parku, płacił tylko
50 groszy. Oczywiście na tej kal-
kulacji Dyr. Targów wyszedł dobrze
niem. Luna Park i Dyrekcja Tar-
gów, ale fatalnie kupcy, Którym
zabrano publiczność. Tymczasem
obowiązkiem Dyrekcji Targów,
było dbanie przedewszystkiem o
interesy kupiectwa, aby zachęcić
je do jaknajlicznejszego udziału
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icznego przeglądu od 27 września do 10 października.
ić się w lokalu swego obwodu wyhorczego i zbadać, czy nazwisko jego względnie innych, interesujących

danego nazwiska w spisie należy w wyżej oznaczonym: czasie wnieść pisemne lub ustne reklamacje do

6 z nch nie brakło w spisach.
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Wystawę Hilimów  Gliniańskich
z własnych wytwórni urządza

firma ANTONIEGO THIERA
ze Lwowa w Wiinie

w sali Ofic. Kasyna przy ul. Mic-
kiewicza 13.

Wstęp bezpłatny. — Otwarta codzien-
nie od godz. 9 rano do godz. 9 wie-

czór bez przerwy.
Godnym zaufania udziela się kredytu

na dogodnych warunkach. 957-30

w Targach wileńskich. Stało się
inaczej. Był to poważny błąd Ko-
mitetu Wykonawczego. Kupcy
skarżyli się słusznie na to zlekce-
ważenie ich interesów. Wprawdzie
Luna-Park miał specjalną publi-
czność, która nie wiele zaważy-
łaby na obrotach handlowych
Targów, przecież gdyby nie źle
przemyślana kalkulacja Dyrekcji
Targów, frekwencja publiczności
na terenie Targów byłaby bez-
względnie większa, a moralny na-
stró, wystawców o wiele lepszy.
Należy przytem zaznaczyć, że we-
dług uporczywie krążących po-
głosek, Łuna-Park jest imprezą
niemiecką. Nie mieliśmy możno-
ści wersji tej sprawdzić, stwier-
dzamy jednak, że pogłoski takie
utrzymały się uporczywie do koń-
ca Targów.

Nie obeszło się również bez
zgrzytów przy przyjmowaniu eks-
ponatów. Dział przemyslu ludo-
wego, stanowiący istną atrakcję
Targów, miał ideowe starcia, któ-
re obiły się głośnem echem
wśród wystawowców. Komisja
kwalifikacyjna w osobach p.p.
Sokołowskiej i Łichtarowicza nie
dopuściła licznych eksponatów
Lwowskiego i Krakowskiego To-
warzystw Przemysłu Ludowego
wychodząc z założenia, iż nade-
słane eksponaty nie są twórczością
ludową, ale fabrykatami. Zrócono
do Lwowa 13 paktkanin, podobo
tyleż eksponatów odrzucono Kra-
kowowi.

Zmumifikowanie przemysłu lu-
dowego propagowano przez przed-
stawicielstwo przemyslu ludowego
wileńskiego jest kwestją do dy-
skusji, ale publiczność, która nie
jest dzieckiem, powinno się dać
możność porównywania przemysłu
ludowego czystego i uszlachetnio-
nego, który przecież wkracza try-
umfanie do mieszkań inteligencji
polskiej. Był to błąd poważny ze
strony organizatorów wystawy i
przykre wywołał wrażenie zarówno
w Krakowie jak i Lwowie.

Komitet Wystawowy powinien
tu ingerować i nie pozwolić na-
rzucać pewnych spornych teoryj
zasiużonym i starszym od wileń-
skiego « małopolskim  towarzyst-
wom przemysłu ludowego.
W przyznawaniu nagród Ko:

mitet Wykonawczy nie wywiązał
się bez zarzutu z zadania. Raził
bardzo naprzykład skład komisji,
jeśli się nie mylimy, spożywczo-
kolonialnej, gdzie na 6-ciu człon-
ków widzieliśmy tylko dwóch po-
laków. Resztę stanowili żydzi.
A przecież jest to branża, gdzie
procent kupców chrześcijańskich
wyraźnie przeważa nad żydami.

Niezawsze dalej była prze-
strzegana zasada, (mówimy to
już nie pod adresem Komitetu),
że nagrody udzielane są tylko
wytwórcom, a nie przedstawicie-
lom wileńskim firm krajowych i
zagranicznych.

Nie chcemy palcem wskazy-
wać pewnego wpływowego w
sferach kupieckich  przedstawi-
ciela firmy zamiejscowej, która
uzyskała poważne odznaczenie,
gdy np. cieszące się powodze-
niem maszynki do kawy „Perku-
lator” (amerykańskie) pominięte
zostały zupełnie odznaczeniem.

Firma rodzima, a więc nie
żadna amerykańska fabryka cu-
kierków Kirkiłło-Stacewicza w Wil-
nie otrzymała trzeciorzędna na-
grodę, choć miała pierwszorzędną
wziętość.

Albo choćby batiki-apaszki pol-
skiej firmy p. Klemensiewiczowej
z Gdańska, które oblegane były
przez nasze panie, uzyskały jakąś
nagródkę, choć mogły dostać po-
rządną nagrodę. Przykładów ta-
kich moglibyśmy wyliczyć wiele.

Zaznaczamy je mimochodem
aby stwierdzić, że nieraz innemi
drogarni chodziły sądy publiczno-
ści i sądy „speców”.

Reasumując pobieżnie rzucone
uwagi, chcemy wyrazić nadzieję, że
błędy, o których mówiliśmy, Ko-
mitet Targów przyszłych zechce
uniknąć w imię rozkwitu i ży-
wotności wszystkim nam drogich
Targów Północnych.

(—-K.—z2.)

japoński Proszek

Kaiol
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Jak należy wnosić
reklamacje w sprawach wy-

borczych.
Postępowanie reklamacyjne w

sprawie spisu wyborców  rozpo-
czyna się od chwili wyłożenia spi-
su wyborców do publicznego
przeglądu, co nastąpić ma naj-
później 27 września. Każdy oby-
watel może do dnia 11 paździer-
nika wnieść reklamację preciwko
pominięciu go lub kogokolwiek
innego w spisie wyborców, a ró-
wnież przeciwko wpisaniu tam
kogokolwiek nieuprawnionego (art.
35 Ord, Wyb.) Reklamacja ta
winna być zgłoszona do właści-
wej obwodowej komisji wybor-
czej i może być sporządzona we-
dług następującego wzoru:

— „Do Obwodowej Komisji
Barai WS

(įmię i nazwisko, zawód)
(adres).

Wy-

zamieszkałego w
Zgłaszam niniejszem  reklamaćję

przeciwko pominięciu mnie (lub wymie-
nić imię, nazwisko i adres, jeżeli cho-
dzi o kogo innego) w spisie wybor-
ców...

Na uzasadnienie niniejszej rekla-
macji oznajmiam, ze posiadam (X po-
siada) prawo wybierania, na dowód
czego załączam następujące doku-
Meni SEo załączników.

Podpis
Miejscowość i data".

Podobną formę przy odpo-
wiedniej zmianie treści mieć bę-
dzie reklamacja przeciw wpisa-
niu kogokolwiek nieuprawnionego
do spisu.

Reklemację należy poprzeć
odpowiedniemi dowodami.

Osoba, której prawo wybiera-
nia podane zostało w drodze re-
klamacji w wątpliwość, zostanie
o tem zawiadomiona przez obwo-
dową komisję wyborczą, poczem
może w ciągu 3 dni od dnia
otrzymania tego zawiadomienia,
nie później jednak niż 17 paź
dziernika, wnieść do tejże obwo-
dowej komisji wyborczej sprze-
ciw przeciwko tej reklamacji, po-
pierając go dowodami. Sprzeciw
ten może być sporządzony wed-
ług wzoru:

— „Do Obwodowej Komisji Wy-
borczej w

Sprzeciw i nazwisko).
Zamieszkałego w (adres).

Zgłaszam niniejszem sprzeciw prze-
<ciwko reklamacji wniesionej przez
ka akį o wykrešlenie mnie ze spisu
wyborców. Na uzasadnienie mego sprze-
ciwu oznajmiam, že

Na udowowodnienie przytoczonych
okoliczności załączam następujące do-
kumenty . . załącz-
ników.

(imię i nazwisko

Podpis.
Miejscowość i data".

Przeciw decyzjom obwodowej
komisji wyborczej przysługuje
prawo zażalenia do właściwej o-
kręgowej komisji wyborczej.

Zażalenie może być sporzą-
dzone według następującego
wzoru:

— „Do Okręgowej Komisji
borczej w

Zażalenie (imię i nazwisko).
Zamieszkałego w (adres).

Zalaszam niniejszem zażalenie na
decyzję Obwodowej Komisji Wyborczej
w sprawie

Decyzję tę uważam za nieuza-
sadnioną z powodów następujących

Na dowód przytoczonych okolicz-
ności załączam następujące dokumen-

KOC Podpis.
Miejscowość i data".

Decyzja Okręgowej Komisji
Wyborczej może być zaskarżona
przez osobę, której praw wybor-

< czych dotyczy, lub przez komisa-
rza wyborczego — do Sądu Naj-
wyższego tylko z powodu nieza-
chowania przepisów prawa.
 

Obrady głównego zarządu Zrzeszenia
dądziów 1 Prokuratorów.

W ubiegłą sobotę odbyło się
plenarne posiedzenie zarządu
głównego Zrzeszenia Sędziów i
Prokuratorów Rzeczypospolitej, na
które przybyli przedstawiciele są-
downictwa ze wszystkich okrę-
gów apelacyjnych.

Omawiano szereg aktualnych
spraw, związanych z życiem kor-
poracji sądowniczej oraz poru-
szono w obradach wiele kwestyj,
dotyczących stanowiska zrzeszo-
nego sądownictwa w związku z
zadaniami reprezentującej go kor-
poracji.

Szczegółowe sprawozdanie z
działalności Zrzeszenia z ostatnich
trzech miesięcy złożył prezes za-
rządu głównego p. sędzia Sądu
Najwyższego Wacław Miszewski,
podkreślając ustawicznie wzma-
gającą się żywotność Zrzeszenia,
co wyraziło się między innemi w
podjętej przez zarząd główny an-
kiecie, mającej na celu odzwier-
ciadlenie warunków, w jakich
obecnie sądowniztwo pracuje.
Ankieta ta przyniosła bardzo obfi-
ty materjał, który w najbliższym
czasie będzie poddany szczegó-
łowemu opracowaniu.
W dalszym ciągu swego prze-

mówienia p. prezes Miszewski
zwrócił uwagę, iż należy pamiętać,
że na pierwszym planie działal-
ności Źrzeszenia w zakresie art.
12 statułu Zrzeszenia stoi obo-
wiązek utwierdzania wśród sę-
dziów pełnej świadomości ich
ustawowej niezależności — spo-
łeczeństwo bowiem musi żywić
ufność, że pozostaje pod opieką
sądów, rządzących się wyłącznie
ustawami, oraz powinno mieć
przekonanie, iż sądownictwo, jako
Wyraz sumienia narodu nie uchyli

się nigdy od spełnienia swego
obowiązku i w każdej sytuacji
zachowa należytą równowagę.

P. prezes Miszewski poinfor-
mecwał również zebranych o sto-
sunkach Zrzeszenia z centralnym

WORORZE

ką uprzejmością udzielał objaś-
nień zwiedzieli miasto.

Staraniem Wil. Koła Zrzesze-
nia na zakończenie zjazdu odby-
ło się skromne przyjęcie, w cza-
sie którego wygłoszono szereg
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Napad rabunkowy i

 

"KRONIKA.
morderstwo przy ul.

Popławskiej.
W nocy z 27 na 28 b. m. do mie-

szkania Kołodzinów (Popławska 28)
wdario się kilku bandytów, którzy
pod groźbą śmierci, obezwładnili
znajdującą się podówczas samotną
61 letnią Franciszkę  Kłodzinową,

skrępowali ją powrozemi, zakneblo-
wali usta, poczem rozpoczęli rabunek.

Rabusie spiądrowali całe mie-
szkanie, porozbijali kufry, szafę I
komodę, zabierając 1100 zł. w go-
tówce, biżuterję, oraz cenniejsze

ubrania. Po dokonaniu rabunku ban-
dyci, obawiając się świadka niecnej
ich roboty, udusili staruszkę powro-
zami, poczem z łupem zbiegli.

Nad ranem powiadomione wła-
dze ś$iedcze, na czele z naczelnika-
mi urzędu i wydziału śledczego przy-
stąpiły energicznie do śledztwa:
przy pomocy psa policyjnego „Gnie-

wa“.

W wyniku badań stwierdzono,
iż bandyci „pracowali na gorąco“,
gdyż pozostawili odciski palców, co

niewątpliwie da możność władzom

ujęcia sprawców.
w ciągu dnia wczorajszego na

terenie miasta dokonano licznych
aresztów wśród mętów społecznych.
W związku z dokonanem mor-

derstwem na osobie Franciszki Kło-
dzin władze bezpieczeństwa publicz-
nego dokonały na terenie miasta
generalnej obławy w miejscach i lo-
kalach podejrzanych.

Aresztownno między innymi:

Frydmana Józefa, poszukiwanego

przez Sądy w Warszawie za doko-
nanie fałszerstwa i oszustwa, Gie-

drojcia Wacława, za dokonanie kra-
dzieży i włamania w Katowicach,

Krakowie i w Wilnie, Sienkiewicza

W., za dokonanie szeregu kradzieży
w Wilnie i na prowincji, Fiedorowi-
cza Michała, podejrzanego o włama-
nie do urzędu pocztowego w Gro-
dnie, Lewandowicza !gnacego, de-
fraudanta w Kasie Chorych m. Wilna.

(d)
 

2 miasta.

— Dzieje duszy—czyli żywot
św. Teresy, dziś tak powszechnie

czczonej, zajaśnieje w Kino Miej-

skiem w dniach od 1 do 15 paź-

dziernika włącznie. Jest to film

wspaniały, którym się zachwycała

katolicka Francja, a wyświetlany

w Poznaniu w czasle krajowego

Kongresu Eucharystycznego Ścią-

gał tłumy całe do teatru. Choć

żywot św. Tereni jest tak prosty,

to jednak we filmie tym uzyskał

odpowiednie opracowanie tak, że

porywa duszę w Świat wyższy —

nadprzyrodzony. Film „Dzieje Du-
szy” stanie się dla wielu źródłem

najistotniejszych wzruszeń, zwłasz-

cza dla tylu czcicielek i czcicieli

św. Tereni, której uroczystość

przypada na 3 października. Tłum-

nie też powinna napływać wileń-

ska publiczność katolicka do Kina

Miejskiego, a nie zawiedzie się z

pewnością na tem arcydziele

sztuki filmowej wynosząc głębo-

kie i niezatarte wrażenie. Film

„Dzieje Duszy* sprowadzili z

Francji Księża Misjonarze od św.

Krzyża w Warszawie i otrzymali

prawo do jego wyświetlania w

Polsce. Czysty dochód z tej im-
prezy przeznaczono na budowę
bursy dia biednej młodzieży rze-

mieślniczej im. Księdza Baudoina

w Warszawie.
—  Podziękowanie.jj Zarząd

Okręgowy Oddziału Wileńskiego

Stowarzyszenia Chrz.-Nar. Nauczy-
cielstwa Szkół Powsz. składa ser-
deczne podziękowanie panu Ku-
ratorowi za łaskawy protektorat
nad Kursem Instr. Pracy Społecz-
no - Oświatowej oraz p. p. pre-
legentom dyr. J. Stemlerowi, dyr.
T. Turkowskiemu, dyr. A. Zelwe-
rowiezowi, prof. Wł. Lichtarowi-
czowi, p. instr. Gawrońskiej, dyr.
St. Ciozdzie oraz p. B. Rusieckie-
mu, którzy w wykładach įswoich,
dali nietylko praktyczne wskazów-
ki, ale też rozbudzili w słucha-
czach powszechny entuzjazm do
pracy społeczno-oświatowej.

Panu Dyrektorowi Józefowi
Stemlerowi za ofiarowaną kwotę
w wysokości 100 złotych na Fun-
dusz Pracy SpołecznoOświatowej
naszego Stowarzyszenia składamy
serdeczne „Bóg zapłać".

Sprawy samorządowe.
— Zjazd burmistrzów w

Wilnie. W niedzielę odbył się
zjazd burmistrzów miast i mia-
steczek województw wileńskiego
i nowogródzkiego, zwołany w celu
zorganizowania koła, mającego
na celu obronę swych interesów.

Na zjazd przybyli burmistrze
wszystkich miast i miasteczek
obu województw. Po zwiedzeniu
Targów i wspólnym obiedzie, w
sali posiedzeń rady Miejskiej
odbyło się o godz. 18-ej plenarne
zebranie, które zagaił prezydent
miasta p. Folejewski. Prezydjum
wybrano w składzie p. Folejew-
skiego, jako przewodniczącego i
burmistrzów Nowogrėdka, Bara-
nowicz, Słonima, N. Wilejki, Głę-
bokiego, Nieświeża i Mołodeczna,
jako assesorów.

Zebranie rozpoczęto od refe-
ratu p. Nagurskiego, w którym
rym prelegent przy pomocy sze-
regu liczb i faktów udowodnił
zebranym konieczność założenia
koła miast i miasteczek woje-
wództw wileńskiego i nowogródz-
kiego.

Odmiennego zdania był przy-
były z Warszawy dyrektor Związ-
ku Miast Polskich, który uważa-
jąc, iż samodzielne koło w jed-
nej i tej samej sprawie może
zająć odmiene od zwiąrku sta-

nowisko, radził założyć jedynie
miejscowy komitet przy związku,
a wszelkie sprawy przekazywać
do załatwienia centrali związku.
Wszelako w dyskusji, jaka się
wywiązała, wszyscy jednomyślnie
wypowiedzieli się za założeniem
i w tymże sensie zapadła rezo-
lucja. Wyłoniono komitet organi-
zacyjny do którego weszło pre-
zydjum zjazdu in corpore.

Następny zjazd burmistrzów
odbędzie się w pierwszej połowie
grudnia. (w).

Sprawy szkolne.
— Szkolnictwo powszechne

w cyfrach. Według obliczeń in-
spektoratu szkolnego m. Wilna w
roku bieżącym we wszystkich
szkołach publicznych w Wilnie
uczy się 450 dzieci wyznania pra-
wosławnego, w tem 250 dzieci w
szkołach polskich, 150 dzieci w
szkole nr. 36 z rosyjskim językiem
nauczania i 50 dzieci w szkole

nr. 33 z białoruskim językiem na-
uczania.

Ogólna liczba dzieci w br. w

szkołach powszechnych wynosi
13 tysięcy.
W szkołach tych pracuje 360

nauczycieli etatowych i 100 na-
uczycieli kontraktowych. W szko-
łach prywatnych pracuje 300 na-
uczycieli. d

Sprawy uniwersyteckie.
— Wykład informacyjny dla

wstępujących na wydział hu-
manistyczny U. S. wygłosi
dziekan prof. dr. Stefan Glixelli

dnia 1 października b. r. o godz.
15 w sali V-ej (Uniwersytetu.
Wstęp wolny.

Kronika policyjna.
— Omai nie katastrofa. Do miesz-

kania p. p. Rychłowskich przy ul. Orze-
szkowej 3, m. 4, wczoraj o g.5 po poł.
wpadł z niezwykłą siłą i hukiem ka-
mień wagi około 4-ch kilo, rozbijając
szyby i demolując drobiazgi i meble.

Ten niezwykły wypadek był spowodo-
wany ruszającym właśnie z miejsca po-
stoju (ze stacji) autobusem, który na-
jechał na grudę kamieni (u!. Orzeszko-
wej otrzymuje teraz właśnie nowe
bruki). Jeden z tych kamieni pod na-
ciskiem koła autobusu obsunął się
i wpadł do mieszkania. Należy dodać,

że p. Rychłowski pracował właśnie przy

biurku tuż obok okna i że ów kamień
tylko os parę milimetrów przeleciał
obok jego głowy.

Czy nie należałoby raz wreszcie
przenieść siację autobusową na właści-

we miejsce?
— Niesamowita scena na ul. Wi-

leńskiej. Dn. 25 b. m. o godz. 4 po poł.
mieszkańcy ul: Wileńskiej byli świad-
kami „niebywałych zapasów* kilkunastu

osób z osobnikiem, który dostawszy
nagle pomieszanie zmysłów w żaden
sposób nie chciał dać się zawieść do
szpitala. Furjat silnie zbudowany po-
walił na ziemię swych przeciwników
i połamał dorożkę. Dopiero wezwani

policjanci, oraz służba Szpitalna zdołała
chorego skrępować i zawieźć do szpi-

tala. „Zapasom* tym  przyglądało się
około 1000 ludzi. (d)

Okradzenie mieszkania pod-
komisarza policji. W nocy z 27 na 28
b. m. do mieszkania podkomisarza

Glińskiego Jana (Bobrujska 20) wła-
mali się nieznani sprawcy, którzy do-

konali kradzieży różnej garderoby i bie-
lizny wartości przeszło 1200 zł.

Przeprowadzone niezwłoczne do-
chodzenie, dało wynik pomyślny, gdyż
sprawców kradzieży w osobie Sadkie-
wicza P. i Swata J. (Połocka 4) areszto-

wano. (d)
— Ofiary braku dozoru. Podczas

odbywającego się onegdaj raidu, auto oso-

bowe należące do firmy Mozera, a pro-
wadzone przez szofera M. Bałajewa
przejechało na ul. Legjo owej 6 letnie-
go D. Hołodzicza, (LegjonoWa 177),
który doznał ogólnych obrażeń, oraz
uległ złamaniu obojczyka. Pogotowie
ratunkowe przewiozło rannego do szpi-
tala dziecięcego na Antokołu.

Pod przejeżdżający wóz wpadł M.
Kirsniewicz lat 4, zam. w Bołtupiu 14.
Chłopak doznał ogólnych obrażeń ciała.
Umieszczono go w szpitalu dziecięcym
na Antokolu (d)

— Bójka na fabryce Balbery-
skiego. Onegdaj wieczorem w Nowo -

  
 

Wilejce między robotnikami fabryki
tektury Balberyskiego powstała bójka,
w czasie której został dotkliwie po-
rznięty nożem Henryk Błażewicz (Ko-
ścielna 17) przez Aleksandra Dzika.

Błażewicza w stanie beznadziejnym
odwieziono do szpitala św. Jakóba.

Dzika aresztowano. (d)

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

Dziś sztuka Sherrifffa z okresu wojny
światowej „Kres wędrówki".

1eatr Miejski w „Lutni“.
Oryginalna inscenizacja „Pana Jowiai-
skiego" zyskała ogólne uznanie. Nie-
śmiertelna komedja A. Fredry grana
będzie dziś poraz 5-ty z udziaiem dyr.
Zelmerowicza.

Najbliższą premjerą będzie angiel-
ska konedja Erwina „Pierwsza pani Fra-
zerowa" w doskonałym przekładzie F.
Sobieniowskiego.

— Występ artystów hiszpańskich
w „Lutni“. Znakomity kompozytor
hiszpański Joze Padilla twórca popu-
larnych piosenek Valencia, Violeiera
iinaych, wystąpi w Wilnie raz jeden
tylko, w niedzielę najbliższą w Teatrze
Miejskim „Lutnia”*, przy udziale znako-
mitej  pieśniarki hiszpańskiej  Lidji
Ferreira.

Bilety już są do nabycia w kasie
Teatru „Lutnia“.

POLSKIE RADJO WILKG.
Wtorek, dnia 38 września 1930 r.

11,58. Sygnał czasu.
12,05. Muzyka z płyt.
13,00. Komunikat meteorologiczny.

16,50. Audycja piosenek z dźwię-

kowców i rewji w wyk. Maryli Giry-

nowej.
17,20. Kom. Zw. Młodz. Rzemieślni-

czej.
17,35. „Kronika z życia młodzieży”.

18,00. Transm. koncertu z Warsz.

19,00. „Róża, najekonomiczniejsza

ozdoba ogrodu* — odcz. wygł. Irena

Łubiakowska. A
10,25. Progr. na środę i rozmait.

1935. Opera z Poznania.

Ciągnienie ioterji pań-
stwowej.

W szesnastym dniu ciągnie-

nła 5-ej klasy 21-ej polskiej lo-

terji państwowej, główniejsze wy-

grane padły na numery następu-
jące:

Po 15.000 zł. wygrały n-ry:
25260 197701.

Po 10.000 zł. wygrały n-ry:

190375 130524.
Po 5.000 zł. wygrały n-ry: 3076

19294 176015 198146.
Po 3.000 zł. wygrały nry: 7139

37417 51773 81291 122911 185112
205555 198112 208890.

Po 2.000 zł. wygrały n-ry: 4586

22779 41496 192838 198955 2331
15263 18065 76169 117012 205690.

Po 1.000 zł. wygrały n-ry: 18077

21381 71135 93595 114470 124201

145483 ' 191992 125652 125840
126164 126993 130243 134003
140695 141137 143179 145230
147098 151421 157779 164922
165748 167689 169334 170359
171202 171287 174325 175041
176040 184998 185020 186669
187303 188302 188617 190700
194223 147870 197884 200843
201560 204477 204677 205726
205860 208413 208751 208931
209915 9387 44430 54223 60801
83191 85799 86044 92010 100532
136765 136884 142177 149320
177198 181827 191799.

Po 600 zł. wygrały n-ry: 6661
7610 10735 40930 41410 78498
79580 129255 130968 131249
134878 143028 166884 169875
174900 177549 184727 202793
203241 207699 23721 44169 44985
50967 56215 57024 60121 64699
66043 70733 95560.

W siedemnastym dniu ciągnie-
nia 5-ej kłasy 21-ej polskiej loterji
państwowej, główniejsze wygrane
padły na numery następujące:

Zł. 75.000 na Nr 83697.
Zł. 50.000 na. Nr 152252.
Zł. 25.000 na Nr 57568.
Zł. 10.000 na Nr 162650.
ZŁ. 5.000 na N-ry 23334 61097

107387 209910.
Zł. 3.000 na N-ry 3716 24070

7676984893 110815 159034 173053
208193.

Zł 2.000 na N-ry 10864 14143
14251 16902 19255 35830 46416
61837 73293 87444 100552 111039
123014 162854 172047 198656
201150.

Zł. 1.000 na N-ry 125 419
4616 8943 33772 50599 61703
81190 95920 114325 122195 134339
146474 169651 179907 185844
195670 197203 199099 207659.

Zl. 600 na N-ry: 1006 3059
10544 11077 11839 19596 28882
34326 34653 38429 51923 53043
62266 71376 79758 87684 92150
96912 105703 105969 112186
134595 169231 170982 183145
183819 186179 188019 189430
190551 203864.

WARSZAWA. (Pat). W 17-tym
dniu .ciągnienia 5-tej klasy 21-ej
Polskiej Państwowej Loterji Kla-
sowej główniejsze wygrane padły:
po 10 tysięcy — 19.088, 96.425,
141.265, po 5 tysięcy — 27.474,
85.386, 95927, 152,324, 202,566,
207 349.

Ż Kraju.
Wołanie o ratunek z lochów bolszewickich.

Na terenie pow. dziśnieńskiego spadł onegdaj nieduży balonik,
do którego przymocowana była

w języku białoruskim: 2

„Ratujcie!

Katastrofa samolotu Aero-

klubu Akademickiego.

Na polu w pobliżu wsi Miesz-

kańce pod Wilnem spadł samolot

Aeroklubu Akademickiego wsku-

tek defektu motoru. Samolotem

kierował pilot W. Giedrojć, który

dzięki przytomności umysłu zdo-

   

kartka z następującym napisem

„Nas wszystkich 80 zamknęli w lochu woroneskim”.

został uszkodzony. d

Podpalenie domu dla zdo-
bycia premjum asekuracyj-

nego.
„We wsi Krasowno, gm. gier-

wiackiej wskutek zagadkowych
okoliczności spalił się dom Adeli
Wołejkowej. Dochodzenie  poli-
cyjne ustaliło, iż dom podpalił
mąż jej, Józef, celem uzyskania

 

łał w czas wyskoczyć z aparatu, asekuracji Pódoal t

wychodząc bez szwanku. Aparat mano: | yradekkzoj,|

TEATRY MIEJSKIE. Z sali sądowej.
POLSKI.

„Pan Jowialski* komedja w 3
aktach Aleksandra hr. Fredry.

Możnai tak.
Jeśli można z szekspirowskie-

go Hamleta robić gentlemana w
smokingu i zaprasowanych spod-
niach, w równie fashionable oto-
czeniu — dlaczegoż nie możnaby
wystawić starego czcigodnego
Fredry tak, jak to wykoncypowa-
ła reżyserja Teatru Polskiego, na
jeszcze jednem od dziesiątka lat
wznowieniu, na scenie Lutni, sta-
rego „Pana Jowialskiego”.

Tylko jedno. Niech sobie bę-
dzie co chce, ale niech to ma
jakąś jedną linję, jakąś ideę, ja-
kiś jeden styl słowem poprostu
sens, jak w architekturze jednej
budowli. Barok—to barok, zopf-to
zopf. Ale wszystko razem pomie-
szane jak w kociołku z bigosem
rnyšliwskim? Bo dekoracje—z po-
wiastki dla grzecznych dzieci na-
iwne, zresztą bardzo zabawne
(reminiscencja wileńskich „Kra-
kowiaków i Górali koncepcji Z.
Nowakowskiego) Kostjumy? jed-
ne w stylu epoki, inne istna gro-
teska. Interpretacja, typy? Wszyst-
ko co kto chce: operetka, farsa,
komedja, melodramat, czasem w
jednej postaci dwa style a raczej
dwa bezstylowia np. Ludmir: jed-
na kwestja oddana realistycznie,
następna bezpośrednio — w pa-
rodji.

Szambelan — istny Menelaus z
Pięknej Heleny, Szambelanowa—
kostjum ujdzie—ale jakaś ni stąd
ni zowąd dramatyczna figura, że
zamiast śmiać się z wdowy po
š. p. majorze Tuzie, miało się
ochotę płakać. Helena jednolita
w czystej wody trawestacji roman-
tycznej Łanny, parodja jednak
tak już wyciągnięta, że się chcia-
ło zgrzytać zębami. Wiktor — z
farsy gorszego gatunku, podobny
do zdenerwowanego kurczaka.
Staruszkowie Jowialscy jedynie
w starym, fredrowskim stylu u-
trzymani, choć w stroju też nie-
jednolici.

Całość robiła wrażenia jakby
wobec dziwacznego nakazu z gó-
ry aktorzy absolutnie potracili
głowy i nie mogąc zestroić in-
strumentów na jeden, jakikol-
wiek, ale jeden kamerton, powie-
dzieli sobie: „trudno — va ban-
que”|-—i każdy rżnął swoje z de-
terrninacją straceńca.

No i zrobiła się kakofonja
pierwszej klasy.

Publiczność, zwłaszcza ta z
galerji (wypadło mi być nie na
premjerze, lecz w niedzielę) ry-
czała z uciechy zupełnie rzetel-
nej jak z wesołkowych wyczynów.

Szkoda, że do eksperymentu
powyższego posłużył  reżyserji
czcigodny, pogodny, a tak pol-
ski i stylowy stary Fredro; moż-
na było użyć gorszej „osnowy*
do takiego „wątku*.

Nie radzimy jednak młodzie-
ży naszej kształcić się na tak
ujętym Fredrze. Straci zupełnie
głowę tak jak ją potracili akto-
rzy, których przecie w szkole
dramatycznej uczono czegoś o
linji i stylu.
W każdym razie nie mógłby

sobie bardziej zakpić z pierw-
szorzędnego polskiego komedjo-
pisarza i inaczej począć z stylo-
wą polską komedją jakiś np. Łu-
naczarskij, gdyby wypadek go za-
mianował najwyższym  komisa-
rzem teatrów w Polsce.

Pilawa.

OD ADMINISTRACJI |
czas odnowić prenumeratę |

na miesiąc PAŹDZIERNIK |

 

 

 

Groźna banda szpiegowska
poniosła zasłużoną karę.
W połowie 1927 r.

niec pogranicznej wsi Słobody
Jan Trubacz wstąpił na służbę
wywiadowczą sowiecką i został
przydzielony do G. P. U. od
Mińska.

Od tej pory władze nasze bez-
skutecznie go poszukiwały.

Wreszcie dn. 6 sierpnia ub. r.
komendant posterunku P. P. w
Dolhinowie, dowiedział się, iż ten
niebezpieczny szpieg przebywa u
Aleksandra Chasiewicza w Micha-
lińskich Pasiekach.

Natychmiast sformowano pa-
trol złożony z komendanta Boro-
wieza, oraz posterunkowych Kle-
mensa Sowińskiegw i Władysława
Stopińskiego, który wyruszył ce-
lem pochwycenia Trubowicza.

Wczasie przeprowadzonej re-
wizjj w zagrodzie Chasiewicza,
kiedy post. $owiński wszedł do
stodoły, znienacka rozległ się
strzał z węwnątrz, akula ugodziła
policjanta w policzek.

Strzał, jak się okazało, dał za-
tzajony tu Trubacz, który następ-
nie wybiegł na podwórze i wciąż
ostrzeliwując się, usiłował zbiec
do pobliskiego lasu, jednakże po-
licjanci ujęli go i sprowadzili na
posterunek. ;
W czasie badania  Trubacz

przyznał się, iż od maja 1927 r.
pozostaje na sowieckiej służbie
wywiadowczej i spełnia poruczo-
ne sobie zadania szpiegowskie.

Ostatnio polecono mu werbo-
wanie z pośród ludności, zamie-
szkalej po stronie polskiej, szpie-
gów, z którymi miał utrzymywać
stały kontakt, a uzyskany mate-
rjał przenosić przez granicę.

Jako swych wspólników wska-
zał: Aleksandra Chasiewicza, jego
parobka Stanisława Nawojczyka,
Piotra Uścinowicza, Józefa Sza-
dyrę i Franciszka Raszkiewicza.

Niebawem wszyscy wymienie-
nieni znaleźli się pod kluczem,
jedynie Fr. Raszkiewicz poddany
został ścisłej obserwacji, która
po kilku tygodniach doprowadzi-
ła do skompromitowania pozo-
stałych członków bandy.

Oto dn. 23 września patrol
K. O. P. zatrzymał w chwili prze-
kraczania granicy do Rosji Ada-
ma i Antoniego Raszkiewiczów,
od których odebrano dwa rozka-
zy 3 p. saperów oraz karteczkę,

mieszka-

zawierającą informacje o stanie
liczebnym i uposażeniu tego
pułku.

Jak wyjaśniło dalsze śledztwo
wiadomości tych „dostarczył sze-
regowiec 3 p. saperów Michał
Buhłak, zaś pośredniczącym był
Franciszek Raszkiewicz.

Wszyscy zamieszani w tę spra-
wę postawieni zostali w stan
oskarżenia i zasiedli jako pod-
sądni przed sądem okręgowym,
na jego sesji wyjazdowej w Wil-
nie.

Przewodniczył p. wice prezes
wydziąłu karnego Michał Kadasz-
kiewicz przy udziale członków te-
goż wydziału pp. Cz. Sienkiewi-
cza i J. Zaniewskiego.

Proces toczył się przy drzwiach
zamkniętych a jego rezultatem
był wyrok, którego mocą wszyst:
kich oskarżonych sąd uznał za
winnych szpiegostwa a Trubacza
nadto o usiłowania zabójstwa po-
licjanta.
W związku z tem Trubacza

skazano na bezterminowe ciężkie
więzienie, Chasiewicza i Buhła-
ka po lat 15 każdego, Franciszka
Raszkiewicza na 8 lat zaś wszyst-
kich innych oskarżonych na osa-
dzenie w ciężkiem więzieniu po
lat 5 każdego.

Kos,

 



Sport.
lil krajowy raid awjonetek.

Dzisiaj rozpoczyna się Ill-ci
krajowy raid awjonetek, którego
zadaniem jest zbadanie z jednej
strony sprawności awjonetek wy-
łącznie krajowej konstrukcji, z
drugiej strony — zbadanie przy-
datności ich dla celów turystycz-
nych i sportowych. W  raidzie
biorą udział 23 awjonetki. Trasa
raidu jest następująca: Warsza-

wa—Brześć—Grodno— Lida—Wil-

Aeroklub wileński poraz pierw-
szy bierze udział w raidzie. Re-
prezentują go dwie maszyny:
jedna wytwórni poznańskiej „Sa-
molot“ konstrukcji inż. Nowa-
kowskiego i  Miedźwiedzkiego,
trzymiejscowa, typ MN5 z angiel-
skim silnikiem 85—konnym „Ge-
net* w obsadzie pilotów por.
Szczepanika i Kwiatkowskiego i
mechanika—oraz druga, dwumiej-
scowa, zbudowana przez sekcję
lotniczą koła mechaników, stu-
dentów politechniki Warszawskiej
RWD2 z 40-konnym silnikiem

DOZAM EN DOES W

siaj na Porubanku między 1 a 2
godz. popołudniu.  FAwjonetka,
któraby przybyła po godz. 6-ej,
uważana będzie za lądującą poza
lotnikiem. Awjonetka taka musi
zawracać na miejsce ostatniego
wystartowania i stamtąd lecieć
z powtotem. Fwjonetki, które
przylecą po godz. 15.30 w dniu
2-go października, zostaną zdys-
kwalifikowane. w

Wyniki zawodów propagan-
dowych.

Na boisku 6 p. p. leg. na An-

LESA

(to znaczy, że w drużynie każdej
gra 5 ludzi i że mecz trwa 15
min.).

Oto wyniki: 100 mtr. 1) Wie-
czorek 11,5 startowało 15-tu za”
wodników: bieg 200 mtr. 1) Wie-
czorek 24,5, 2) Czaprowski, 3) Ra-
dziuk J; bieg 800 mtr. wygrywa
Sidorowicz A. Z. S. 2 min. 38
sek., 2) Puzilewicz Pogoń, 3) Za-
jewski Sokół. Sztafety 4 x 100 mtr.,
po przedbiegach, w których zdys-
kwalifikowano sztafety 1 p. p.
leg. i Sokoła, bieg finałowy wy-
grywa Pogon 48,8 sek., 2) A. Z.S.,

o tem

Żydzi w szabas wielkiej
soboty bojkotują zawody

sportowe.
Nawiązuję do artykułu mego,

który ukazai się po pamiętnym
meczu Makabi — Pogoń w Wiel-
ką sobotę 19 kwietnia,
w przededniu Wielkiejnocy na
boisku żydowskiem,
drużyną, gracze Pogoni zechcieli
grać w Piłkę nożną.

wszyscy,
że w ubiegłą sobotę żydzi, futba-
listom naszym zrobili ogromny

przykładem,
własnego faktu,

wać kierując się

V bramkę.
kiedy to

z żydowską prócz

mistrzostwo,
Pamiętamy

a ternbardziej, wały.

żadne

no—Mołodeczno—Słonim — Biała
Podlaska—Zarność— Łuck—Lwów
— Lublin—Kraków — Katowice —

francuskim „Salmson” w obsadzie

pilota Tondisa oraz
_ Jankowskiego.

towolu, Wil. Okr. Zw. L.A. zorga-
nizował w ubiegłą sobotę i nie-
dzielę lekkoatletyczne propagan-
dowe żawody w połączeniu z za-

mechanika

3) 5 p. p. leg.
Po zawodach wszystkim zawo-

dnikom wręczono pamiątkowe
odznaki Wil. Okr. Zw. L. A.

wstyd, bo na wyznaczony mecz
nie zjawili się ani Makabi, ani
Z. A. K. S$. podkreślając w ten Macierz
sposób swe religijne uczucia.Częstochowa — Łódź — Poznan-- i Przybycie pierwszych awjone-

Grudziądz—Toruń—Warszawa.

   
przeciekania,

|

kach jako to: izolacji rezerwoarów, murów, kanałów, basenów, tuneli,

tarasów, fasad, szczytów i fundamentów.

Hydrofuge „CASTOR*

odziemna została uszczelniona
; DYNIE przy Placu Piccadilly Circus,

HYDROFUGE .,CASTOREM".

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE

MAURYCY KARSTENS
Warszawa. Koszykowa 7, telef. 27—95

w Krakowie Castor, Rynek Kleparski Nr. 5 telef. 2—18

w'Katowicach inž. Kazimierz Wretowski, Gen, Zajączka Nr. 19 tel. 14-15

UWAGA! Wystawiony jest na Targach Wileńskich.

Wschodnich we
Lwowie 1926 r.

„CAŚ

dodaje się do zaprawy cementowej. W LON-
największa z istniejących kolej

Posiada na składzie

tek z raidu spodziewane jest dzi-

Nagrodzony złotym medalem na
„Wystawie Budowlanej VI Targów

HYDROFUGE

Zabezpiecza od

WILGOCI
wstrzymuje ciśnienie WODY we wszystkich przypad-

wodami piłki nożnej systemem 6,

 

 

Podziękowanie Składa F-ma

KK DĄBROWSKA
o

Wilno, ul. Niemiecka 3.
Prof. K. Pliszko - Ranuszewiczowej i
Prof. A. Zankiewiczowej za świetne

koncerty na Il Targach Północnych, demonstru-
jące najlepsze fortepianyipianina krajowe i za-

areniczne. Do
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| Dla Nazaretanek""Fartuszki

szyją się
ul. Jak.-Jasińskiego Ne 1, m. 2.

tamże plisowanie kioszowych spódnic, de-
katyzowanie materjałów i

rych piuszów.
wytłaczanie sta-

—lo

317—s0

 

sala došwiadczalna.

rantuje się ukończen
datkowych opłat.

warsztatach reperacyjnych.
de Kursów i
Ułatwia się otrzymanie

KURSY KIEROWCÓW SAMOCHODOWYCH,
STOWARZYSZENIA TECHNIKÓW POLSKICH

w WILNIE.
Ul. Holendernia 12. — Tel. 13—30.

Przyjmują się zapisy do grup LVIII zawodowej i L!X amatorskiej.

Początek zajęć dn. 3 października r. b.

Nauka jazdy na czterech typach nowoczesnych maszyn.
Gruntowna praktyka

Nauka jazdy bez ograniczenia godzin. Gwa-
złożenie egzaminów bez żadnych | rozpoczynam kurs mazura (za mazur 5zł.) Zapisy

posady za pośrednictwem kur-

sów. Dla p. p. oficerów, i urzędników Państwowych specjalne ulgowe wa-

runki. Zapisy przyjmuje i informacji udziela sekretarjat kursów codzien-

nie w godz. od 10-ej do 18-ej ul. Holendernia 12, tel. 13—30.

 

TAŃCE NAJMODNIEJSZE
Tango, Slow-fox i Fox-trot wyuczam w 12 lekcyj

Specjalna; P. Borowski, ul. Trocka Nr. 2. Kurs rozpoczynam
w nowocześnie urządzonych| we czwartek 2 października o godz. 8-ej wiecz.

Opłata za kurs 10 zł. 3-golpaździernika o godz. 7

przyjmuję. —Towarzystwo Chrześcijańskie intelig.
0—r

  

—2o|
 

Firma]. DUBICKA I $-ka
(właściciela J. Dubicka

i 1. Januszewski)
w sklepie swoim

przy ulicy

Wileńskiej Nr.

Br.

jak zwykle po cenach; umiarkowanych.

DO POMNIKÓW
WIECZNE fotograf.

BUTKOWSCY
Wilno, ul. Ad. Mickiewicza 22.

Istn. od r. 1885. Zaszczyc. najw. na-
grod. — Wykon. poczt. legit., portr.,
grup etc. — Misterne upozow wsz.

nowości. 535—4 0

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

LU p.

3612—29—f

na porcelanie

  BIELIZNĘ
damską i męską, reformy

mowe w dużym wyborze

poleca:G. ARNDT

Wielka 6.

i swetry zi-  528 -1 o

DO SPRZEDANIA
dwie pary walców młyńskich.

pozostałe z licytacji: 2 taksówki, 2 pianina, for-

tepian 600 zł., kasy ogniotrwałe, opony samocho-

dowe, kredens,
żyrandole elektryczne,

2 kandelabry bronzowe,
kilka pierścionków z bry- tarska 17 m. 3. gr2

różne

lantami, broszka brylantowa, dywan, różne swetry

i jedwabie, serwis z porcelany starożytnej an-

gielskiej, 600 tomów książek beletrystyki, różne [ST

palta i garnitury używane, — Maszyna Remington
Fontable i elektrolux.

LOMBARD Biskupia 12.

Sala Miejska, ul. Ostrobram-
MIEJSKI  KINENATOGRAF |

l ska 5

ASS ITEKOLTNTTPIT I INTA TIENTT UTC VRK

Dziś ostatni dzień! Na wszystkie seanse ceny zniżone.
Mistrz

Fieśni genjalny

DŹWIĘKOWY
KINO-
TEATR

DŹWIĘKOWY KIKO - TEATR
«H OLLYWOOD»

MICKIEWICZA Ne 22

 

<RELIO
ulica Wileńska 28, tel.|
LL TTE Ta TOW ra aaa ii

Dziś początek o godz. 2-ej. CUDO FILM
SUPERFILM  DZWIĘKOWY!

S

 

wlącznie

wel Niezrown.

| SWIATA!

NA SEZON JESIENNY otrzymaliśmy już w wiel-
 A> wyborze materjały mundurkowe, tweedy, fla-

nele, jedwabie, georgetty oraz materjały bieliżnia-
| LEKARZE | ne żyrardowskie, kołdry wałowe i koce.

OEM GŁOWIŃSKI — Wileńska 21. 488—10

|, ŁUNIEWIC/ są D” vymajecia 5-pokojo-wę mieszkanie z ku-
Choroby skórne | AKUSZERKI chnią,_elektryczn. wodo-

č i ogrodem prz
i weneryczne ciągiemi og przy

ul. Witebskiej. Dowiedz.
przyjm. od 1—2 i5—7 pp. AKUSZERKA się: Swięciańska 12, p.
Il. Ad. Mickiewicza 9 — Marja Laknerowa Fieury. 947—s0
wejšcie z ul. Sniadeckich Przyjmuje od godz .9 do

 

 

 

 

Nr. 1. ieszkanie 3 pokojowe
7 w. Kasztanowa IŻ M z kuchnią odremon-
Eh towane do wynajęcia.

KOBIETA-LEKARZ | Dominikańska 8 m. 2
Dr. JANINA Lenas Od godz. 2—4

Dentyšci gogz. BB.
S do wynajęcia.piotrowicz- irczenkowa pa

ordyn. Szpitala Sawicz. LEKARZ-DENTYSTA Paa”Choroby skórne i wene- (A. KRAŚNOSIELSKUryczne kobiece.
Zarzecze 5, m. 7 0d4-6 pp. >

wznowil przyjęcia cho-
rych ul. Wielka 21. —s0 

Dr. K. SUKOŁGASK
Chor. skórne i wene-

 

wynajęcia w śród-
mieściu suterena zDMieszkania

2 pokoi, oraz odstąpię
ryczne. Przyjm. od 9—12
i 5—7.ul. Wileńska 30 m.14

| RÓŻNE i

0P7P” z: ! gr.50 do-
mowe zdrowe Ta-

 

 

  

i pokoje

 

ieszkanie, odremonto-
wane z 4 pokoi z ku-

chnią w śródmieściu do
wynajęcia. Wszelkie wy-
gody nadaje się na sklep
lub pracownię.  Dowie-
dzieć się: S-to Jańska 7,
Sklep Wędlin. 939—s1

sklep z całem urządze-
niem, do sklepu może
być mieszkanie pokój z
kuchnią. Adres w admi-

nistracji. 955—1

KEOERCTTACZAROWWARZC
— Byłam wczoraj na

kolacji u Tomaszów. Na
czternaście osób poda-
no jedną kaczkę i jesz-
cze połowa została.

Fakt ten niech będzie nam

 

Ar. 225
bo jeżeli brak nam

to uczmy się
choć od żydów, jak należy postę-

daleko
wyższemi idejami, które leżą po-
za strzeleniem piłki

etyką i

Sądzę, że fakty podobne wię-
cej nie będą już się powtarzać i

koniecznych rozgrywek o
inne mecze

towarzyskie nie będą się odby-

 

Popierajcie Polską

Szkolną
Wileńska 15--5,
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NOWE CIĘZARÓWKI FORD
niezawodne i mocnej konstrukcji
 

 

 
  
Didis každego wydajnego

przewozu jest Oszczędność i Nieza-

wodność przez szereg lat. Obydwie

te cechy znalazły swój wyraz w no-

wej ciężarówce Ford. Każdy szcze-

gół jej mocnego podwozia wyka-

zuje niezwykłe zalety ciężarówki,

które można było osiągnąć dzięki

oszczędnościom przy magowej

produkcji.

Weźmy naprzykład przekładnię:

do konstrukcji tej ważnej części

ciężarówki użyto siedem gatunków

stali. Ogółem zastosowano przeszło

czterdzieści gatunków stali.

Inną cechą jest nieżwykła ilość

łożysk kulkowych i rolkowych,

zapewniających gładką, spokojną

i bezpieczną jazdę, a nowy sposób

elektrycznego spawania, dla nada-

nia mocy i prostoty konstrukcji,

NOWA 4 BIEGOWA PRZEKŁADNIA jest stałą częścią t,5 tonnouej ciężą:

rówki Ford. Przesuwany tryb małej szybkości umożliwia przerzynanie się przez błoto,

ruszanie pod górę, przebywanie złych dróg i miejsc budowy przy pełnym ładunku.

Mocna konstrukcja. Tryby o szerokich zębach. Szerokie łożyska kulkowe irolkowe,

o małym tarciu. Dwa rodzaje podwozi: 13,5" i 157" odstępu osi.

przyczynił się do dalszego zwiększe-

nia wytrzymałości ciężarówki Ford.

Koroną wszystkiego jest Obsługa

Ford jaką dają upoważnione przed-

stawicielstwa Forda w Polsce i na

całym świecie. Każdy przedstawi-

ciel jest specjalistą, z wyspecjali-

zowanem zaopatrzeniem, rutyno-

wanymi pracownikami iustalone-

mi cenami. Wszystko

to zmierza do jednego

celu: pozwolić korzye

stać z oszczędności,

które daje Ford, przez

jaknajdłuższy szereg lat.    
  
  

Prosimy odwiedzić naj-

bliższego —

przedstawi- k

ciela Forda

i zažądač wy

jaśnienia po-

szczególnych

cech ciężarówk

„FORD —TO SYNONIM NIEZRÓWNANEJ JAKOŚCI”.

w żydowską

ul. Bagateta 13, m. 2 — dy

622 -1o (z Legjonowej.)

Od dnia 28 do 30 września 1930 roku
będą wyświetlane filmy:

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

R D, umeblowane po-
zybląka! się pies, O- koje z wygodami do
debrać w ciągu 7 dni wynajęcia może być każ-

z osobna. Mickiewi-
3962—4

— A cóż to za nowy
cud?
— Żaden cud, tylko

kaczka była nieświeża.
953 cza 44—11.

KEPYOBETORSCTCZROW 

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

Balkon 80 gr.
w Tragedji du-A. Jolson "seycżu" Śpiewak Jazzhandu

zwolone. Początek seansów o godzinie 4, 6, 8 i 10,15.

POGANIA wszystkich oczaruje!

Ostatni seans o godzinie 10 m. 30.

Parter 1 zł. 20 gr.
NAD PROGRAM: Rewelacyjne dodat-
ki dźwiękowe.

 LINCOLN > FORDSON
k

FORD MOTOR COMPANY.   
 

d Ž dzi-

«Ja jestem dziewczyną» żesagem: set.10. W roli
Kasa czynia od g. 3

ZY

 

Arcydzieło dźwięko-

Dla młodzieży do-

 

w roli głównej bożyszcze kobiet RAMON NOWARRO który
Całe Wilno będzie śpiewać

Pieśń*. Arcydzieło to było wyświetlane w Warszawie w ciągu 7 miesięcy. Ceny zniżone tylko na 1-wszy seans.
„Miłosną

EPSS TNSIAIKTIKITT SC Oi IT II OKI T OASITTAST ZYCZE WROZETACTR ZORRO)

Dziś ostatni dzień! Zupełnie nowa kopja. Monumentalny
%

2 SERJE
Dzwonnik 2 Kote Dame

12 akt. RAZEM. W roli
głównej mistrz maski, ulubieniec

Chcesz otrzymać
posadę ?

Musisz ukończyć kursy
fachowe  korespon-
dencyjne prof. Sekuło-
wicza, Warszawa, Żóra-
wia 42- Kursy wyuczają
listownie: buchalterji, ra-
chunkowości kupieckiej,
korespondencji handlo-
wej, stenografji, nauk
handłu, prawa, kaligrafji,
pisania na maszynaca,
towaroznawstwa, angiel-
skiego, trancuskiego,
niemieckiego, pisowni,
gramatyki polskiej oraz
ekonomji. Po skończe-
niu świadectwo. — Žą-
dajcie prospektów. 2ll-s

D sprzedania z udzia-
łem w spółdzielni au-

tobus nawoczesny „Ford“

z poprzecznem siedze-
niem, oraz podwozie sta:
rego Forda na ciężarów-
kę i karoserja autobu-
sowa.  Dynaburgska 6.

945—00
 

Reiks biurko mę-
skie, stojący zegar,

wagę. Objazdowa 6 m.7.
895—s0

lanina najsłynniejszej
wszechšwiatowej fir-

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

 

Czysty dochód
bez żadnych potrąceńi
kosztów może osiągnąć
każdy przy zlokowaniu
oszczędności na najpe-
wniejsze zabezpieczenie,
przy pośrednictwie Wi-
leńskiego Biura Komiso-
wo-Handlowego Mickie-

wicza 21, tel. 152.
166—1

===

Dobry zegarek.

— Nie rozumiem: pan
twierdzi, že przy napra-
wie zegarka mial pan

TTTTTT»

| ZGUBY į

Za ks. wojsk.wyd.
przez PKU Swiecia-

ny na imię Daszkiewicza
Grzegorza, zam. we wsi
Supornica, gm. Mikołaj.
un. się. 965—2

Zs”. książeczkę wojsk.
wyd. przez PKU —

Swięciany na imię Janu-
szonek Aleksy zam. we
wsi Stanulewka, gm. Mi-
kolaj.—un.się. 955—2

g. ks wojsk. wyd.
przez P. K. U.—Wilno,

powiat, oraz metrykę u-

  

HE „LUX“ ||
ul. Miekiewicza Nr. 11.

 

Największy arcysuperfilm który

 

POLSKIE 66 podbił wszystkie umysły i serca
led

KINO „WANDA Jacobini, Grzegorz Chmara sy artysta teatru Stanislawskiego) eraz najwybitniejsi artyści scen Moskiewskich Szaiiycieje5 029. 0 -TAjeiik pań miał: Ak

Ui. WIELKA 30. Tel. 14-81. i Europejskich. Wzbudzają zachwyt widza olśniewające klejnoty, przecudne futra i toalety Rozenel-Łunaczarskiej. a d tak tani i
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