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Opłata pocztowa ulszczona ryczałtem.

XIV

DZIENNI
|A|
Kos Wilno. Niedziela 26-go października 1930 r.

   

 

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,

i Administracji 448, Drukarni 1244. Adres drukarni:

w niedzielę od 12 — 1 pp.

z wyjątkiem poniedziałków i dni poświątecznych.

 

Nr. 248.

ILENJKI
 

  OSŁOSZENIA: za wiersz milim. prze
tekstem 10 łam. 15 gr. W numerach świątecznych oraz z prowincji o 25 proc. drożej,

zagraniczne o 50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe, skomplikowane i z zastrzeże-
niem miejsca o 28 proc. drożej.

terminowe urgi

PRENUMERATA: miesięczna 4 zł., z odnoszeniem i przesyłką pocztową Zł. 4 gr. 58,
za granicę 8 zł.

tekstem 6 łam 35 gr., w tekście 48 gr., za

Administracja nie bierze odpowiedzialności za
czenie ogłoszeń. Konte czekowę w P. K. 0. Nt 80187.

 

ś.+ p
ELJASZ DUBONIEWICZ

Mistrz Cechu Krawców w Wilnie
po krótkich i ciężkich cierpieniach opatrzony Św. Sakramentami

zmarł dnia 24 października 1930 roku w wieku lat 54.
Wyprowadzenie zwłok z domu żałoby przy ul. Zamkowej 10

do Kościoła po-Bernardyńskiego nastąpi w niedzielę dnia 26 b. m.
o godz. 7-ej wiecz. Nabożeństwo żałobne odbędzie się w tymże
kościele dn. 27 bm. o godzinie 10 rano, poczem nastąpi odprowa-
dzenie zwłok na Cmentarz po-Bernardyński.

0 tych smutnych obrzędach zawiadamia | prosi członków
Cechu oraz całe Rzemiosło Wileńskie o jaknajliczniejszy udział.

ZARZĄD CECHU KRAWCÓW w WILNIE.

 

s. T p.

ELJASZ DUBONIEWICZ
po krótkich i ciężkich cierpieniach opatrzony Św. Sakramentami

zmarł dnia 24 października 1936 r. w wieku iat 54.

|_ Wyprowadzenie zwłok z domu żałoby (ul. Zamkowa 10) do
Kościoła po-Bernardyńskiego nastąpi w niedzielę dn. 26 b. m.
o godz. 7-ej wieczorem. Nabożeństwo żałobne odbędzie się w tymże

kościele dn. 27 bm. o godz. 10 rano, poczem nastąpi odprowadze-
nie zwłok na Cmentarz po-Bernardyński.

© czem zawiadamia pogrążona w głębokim smutku.
RODZINA

   
  

   
    

 

   

„ś. t p.

KASPER CZARKOWSKI
po długłch i ciężkich cierpieniach, opatrzony Sw. Sakramentami zmarł

dn. 23 października 1930 r. w wieku lat 71.
Eksportacja zwłok i pogrzeb na cmentarzu Antokolskim odbył się dnia

25 października. Nabożeństwo żałobne odprawione zostanie 27 b. m.
w kościele św. Piotra i Pawła o godz. 8-ej rano.

O czem zawiadamiają pogrążeni w smutku i
Żona, syn I rodzina.   

W trzecią rocznicę śmierci
£. A

EDWARDA WaRTMANA
inżyniera technologa

i JANA WARTMANA
por. mar. woj.

odbędzie się msza żałobna w kościele Serca Jezusowego 27 października
o godz. 8 i pół rano.

Zawiadamia Rodzina.

  

    

      
     

    

  

PODZIĘKOWANIE.

Wszystkim Kolegom i Znajomym, a w szczególności

współpracownikom Dyrekcji Dróg Wodnych, oraz .p. Dyrek-

torowi i orkiestrze Państwowej Szkoły Technieznej, którzy

oddali ostatnią posługę

ś. p. Mieczysławowi Stankiewiczowi
składa tą drogą serdeczne podziękowanie. Rodzina.

MYDŁO
GOLENIA

  
 

  

MJE OBFITĄ
E DELIKATNA,
JĄ NIEWYSYCHOJOCĄ
JJ DDONĘ

TANSZE o 25-50%0D
INNYCH MYDEŁKTORE
ZAWIERAJĄ WIELE
WODY I ZUZYWAJĄ

"$ZYBKO

PRZEDSTAWICIELSTWO
NA POLSKĘ I GDANSK

MAISON LIKORYTKO er CE
WARSZAWA* PI..DĄBROW5KIEGO 9-TEL.49-01

TAAAK a S
OGNISKO AKADEMICKIE - - - - Wielka 24. =

p. prof. STANISŁAWA STROŃSKIEGO

„Zadania chwili bieżącej”. Dziś w niedzielę o godz. 7 wiecz.

ELMOI
Pl. Orzeszkowej 3

„Bibljoteka Nowości”
Dzieła klasyczne

Ostatnie nowości (polskie I obce)
Lektura szkolna

Czynna od 11 do 18.
Kaucja 5 zł.

Abonament 2 złot.
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OD ADMINISTRACJI

czas odnowić prenumeratę

na miesiąc LISTOPAD.-t

 

 

 

 

Dziś, w niedzielę odbędzie się

Zebranie Przedwyborcze
zwolenników Listy Narodowej Nr 4, w Betanji na Nowem Zabudo-

waniu (Zakret) o godzinie 3 pp. Przemawiać będą delegaci z Listy
Narodowej Nr 4.

sympatyków w temUdział wszystkich zebraniu bardzo mile

widziany.
 

 

NBRNA4.

4 POLSKIE RADJO WiLNO. ,
 

Fala 363 mntr.

Program:

Niedziela, dnia 26 października 1930 r.

10,15. Transm.
znania.

11,58. Sygnał czasu i hejnał.
12,10. Poranek z Filharmonji Warsz.

Utwory Beethovena.
14,00. Odczyt rolniczy.
14,20. Wiązanka melodyj polskich, ZNP

wyk. Witold Jodko (cytra). Transm. na

FF “ i

ij (i

całą Polskę.

|
|

nabożeństwa z Po-

 

14,30. Odczyt rolniczy.
14,50. Pieśni ukralńskie.
15,00. „Zimowanie pszczół".
15,20. Pieśni ukraińskie.
15,30. (Gounod, „Wiosna*, 2) J.

Strauss: „Walc* wyk. Witolda Jodko
(cytra). EA

16,40. Audycja dla dzieci.
17,15. „Wiadomości przyjemne i po-

żyteczne”. .
17,30. Muzyka z płyt. =
17,40. Wesoła godzina.
19,05. „Co się dzieje w Wilnieć".

—

LI 

    
19,25. Feljeton dr. J. Szpakowskie- |

go: „Świat myśli i uczuć leśnego czło-
wieka*. th su

20,00. Rudycja wesoła. Ša

20,30. Koncert popularny z War- 72

szawy. “ 5
21,10. Kwadrans literacki. „FZ G

21,25. Dalszy ciąg koncertu z War- T

szawy.
22,00. Feljeton Z. Dębickiego z Warsz.

„Czem żyje prowincja?"
22,15. Recital fortep. Z. Naimskiej.
23,00. Muzyka taneczna.

Peniedziałek, dn. 27 październ. 1930r.

11,58. Sygnał czasu.
12,05. Koncert popularny (płyty).
13,00. Komunikat meteorologiczny.
15,50. Lekcja języka francuskiego.
16,15. Audycja dla dzieci.
16,45. Koncert dla młodzieży.
17,15. Odczyt prof. dr. Jana Dą-

browskiego „O W. Ks. Witoldzie".
17,45. Muzyka lekka.
18,45. Komunikat sportowy.
19,10. Kom. rolniczy.
19,25. Muzyka z płyt.

 

19,35. Pras. dzien. radj. z War-
szawy. SDKTEIKIANTI

20,00. „W świetle rampy*.
20,15. „Dążenia wapólczosnej mu- GWARANCJA:

zyki polskiej”.
20,30. Operetka z Warszawy:

newry jesienne*.
22,00. Dyskusja z Warszawy p. p.

St. Poraja i B. Hertza p. t. „Spóźnił się
pan znowu..."

22,15. Muzyka z płyt.
23,00. Muzyka taneczna.

„Ma- Ford Motor Company

ręczyza dobroć Fordso-

na, gwarantując zamianę

każdej części, u której

zostanie stwierdzony

błąd fabrykacji lub wada

materjału, przyczem wy*

 

 

GIEŁDA
WARSZAWA 25.X (Pat.).

„ Waluty i dewizy:]

Dolary 8,935—8,955—8,915.
Belgja 124,41 — 124,72—124,10.
Budepeszt 5,30—5,31'i,—5,28'/,.
Holandja 359,29—360,19—358,39.
Kopenhaga 238,69—239,20—238,09.
Londyn 43,34'/,—43,45—43,24.
Nowy York 8,912—8,932—8,892.
Paryż 35,01—35,10—34,92.
Praga 26,46—26,52—26,40. |
Nowy York kabel 8,921—8,941—8,901.
Szwajcarja 173,18—173,61—172,75.
Stokholm 239,47—240,07—238,87.
Wiedeń 125,77—126,08—125,46.
Włochy 46,71—46,83—46,59.
Berlin w obrotach prywatnych 212,58.

nagrodzenie przedstawie

ciela za dokonanie za

miany nie zostaje liczone

klijentowi. |

FORD 

   

  

Praktyczny i oszczedny

Z, į) 4 l Tb
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Przy wszelkiego rodzaju transporciewielkich

ciężarów na mniejsze odległości można osiąg-

nąć oszczędność na kosztach przewozu, uży

wając do tego traktora Fordson, który,

przewożąc towary np. Z koleji do składu

lub odwrotnie, może być zaprzężony do

trzech zamiennych przyczepek.

Fordson, użyty w ten sposób, przewiezie

towar znacznie taniej niż trzy samochody

ciężarowe z trzema kierowcami.

LINCOLN ć> FORDSON

MOTOR. COMEANY  
 

Zatwierdzony wyrok na b. pos. Kos-
mowską.

(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. W wydziale odwoławczym lubelskiego Sądu Okrę-

gowego odbyła się w drugiej instancji rozprawa przeciwko b. po-

słance p. I. Kosmowskiej. Sąd zatwierdził wyrok pierwszej instancji,

skazujący na 6 miesięcy więzienia.

Unieważnione listy.
i (Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. W Grodnie i w Ostrowiu Mazowieckim unieważ-

niono listy komunistyczne. W Sandomierzu unieważniono listę Ch. D.

oraz Griinbauma.

Areszty b. posłów.
(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. W Przemyślu aresztowany został b. poseł Stron-
nictwa Chłopskiego Pawłowski.

W Rudce małopolskiej aresztowany został Paszycki (Piast)

Rewizje i konfiskaty.
(Telefonem od własnego korespondenta)

WARSZAWA. W Krakowie dokonano rewizji w lokalu Chrześc.
Demokracji i skonfiskowano odezwy wyborcze.

DIODIE WIAŃONOŚCI. smaemcż KITTStrażnicy litewscy masa-

„Dałoj gramotnych". krują młodzież za śpiewa-
MOSKWA. (Pat). Podczas se- nie piosenek polskich.

lekcji aparatu urzędniczego wAT : M Z pogranicza donoszą o be-
okręgu niżegorodzkim usuniętos 7 L stjalskiem pobiciu 2 uczniów pol-

ze służby 5.736 osób. Większość skiej szkoły ludowej w Oranach
usuniętych stanowi „była iteli-sacja” litewskich przez strażników. Mia-

ja“. nowicie uezniowie ci wracając ze

Przyjazd Younga. szkoły zanucili po polsku pio-

LONDYN. (Pat). Autor planu senkę, CD słysząc dwaj_pizecho”
Younga Oven Young przybył do dzący strażnicy litewscy rzucili

Southampton na pokładzie „Le-

 

 

się na chłopców i dotkliwie ich

 

      
     

viatana". Podróż jego pozostaje pobili. (g)
w związku z dążeniem Niemiec Dr. med. Wacław Zaleski
do rewizji planu. powrócił.

Ordynuje w chorobach kobiecych
od 3-ej do 5-ej po poł.

ul. Mickiewicza 5, m. 6.

     
    
     

CUKIERNIA i KAWIARNIA «LEONARDA»
"ul. Ad. Mickiewicza 27

w odnowionym i rozszerzonym lokalu
poleca śniadania, obiady, kolacje z najświeższych produktów

oraz wyroby cukiernicze i pieczywo własnej pracowni
Ceny umiarkowane.

Lista Narodowa No 4.
Dziś, w niedzielę o godzinie 12 i pół odbędzie się w lokalu Klu-

bu Narodowego przy ul. Orzeszkowej 11.

Zebranie Przedwyborcze
Na zebraniu przemawiać będą:

Prof. STANISŁAW STROŃSKI z Warszawy.

Mec. Zbigniew Jasiński. Prof. Wacław Komarnicki.

Aleksander Zwierzyński.

Karty wstępu otrzymywać można w biurze wyborczem

Komitetu Narodowego przy ul. Orzeszkowej 11, od godz. 9 r.

Członkowie: Stronnictwa Narodowego, Narodowej Organizacji

Kobiet i Ligi Robotniczej św. Kazimierza, mają wstęp wolny.

LISTA NARODOWA MG 4. |
Przedwyborczy Wiec Kobiet

Dziś, w niedzielę o godz. 12 m. 30 w sali Stow. im. św. Zyty

przy zauł. Kazimierzowskim Nr 3, odbędzie się

Przedwyborczy Wiec Kobiecy,
na którym przemawiać będzie m. in. Prezeska Zarządu Głównego

N. O. K. w Warszawie b. senatorka Szebeko.

wstępu, które można otrzymywać dziś
Nar. Organizacji Kobiet,  Orzesz-

Redaktor

Wejście za kartami
od godz. 11 r. w. lokalu
kowej 11.

| KLUB NARODOWY
 

Urządza dziś, w niedzielę o godzinie 5 wieczorem i

przy ul. Orzeszkowej 11, łącznie z Narodową  Organi-

zacją Kobiet zabranie dyskusyjne
z udziałem byłej senatorki Pani Józefy Szebekówny, oraz

Prof. Strońskiego: z Warszawy.

u

«
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(0 jos! nawadniejcje?
Jednym z najważniejszych po-

wodów głębokiej nienawiści, jaką

żywią menerzy sanacji do obozu

narodowego, jest to, że zdołał on

skupić przy sobie nadzieję i przy-

szłość narodu polskiego — polską

młodzież. Nie jest wcale ani prze-

sadą, ani samochwalstwem, gdy

mówimy „polską młodzież", bo

niemal cała polska młodzież,

kształcąca się w wyższych uczel-

niach w Polsce, jest narodową i

przez usta swych przedstawicieli,

przez swoje organizacje i insty-

tucje otwarcie i głośno wypowia-

da swą przynależność do obozu

narodowego. Są naturalnie wy-

jatki, ale tak nieliczne i tak sła-

be pod względem ideowym i pro-

gramowym, że nie byłoby o nich

słychać, gdyby nie pełna blagi

i hałaśliwości ieklama prasy sa-

nacyjnej.

Obóz narodowy może z dumą

o tem myśleć i mówić, że ma

młodzież przy sobie. Nie zawdzię-

cza tego ani sukcesom politycz-

nym w odrodzonej Polsce, ani

jakimś nadmiernym wysiłkom or-

ganizacyjnym śród młodzieży aka-

demickiej. Jest to fakt, który wy-

pływa z przyczyn bardzo natural-

nych, a więc mocnych, nieza-

przeczalnych.

Młodzież potrzebuje idei, twar-

dych, niezłomnych zasad, jasnego

programu, bezinteresowności w

działaniu publicznem — słowem

musi mieć szerokie podstawy

ideowe i moralne, na których

opiera swe przekonania i dąże-

nia. Na tem właśnie polega ów

naturalny związek między ogółem

kształcącej się młodzieży polskiej

a obozem narodowym. W progra-

mie obozu narodowego młode

pokolenie siłą rzeczy znajduje

najszersze dla siebie podstawy

ideowe, w działaniu politycznem

najwięcej wysiłków około umoc-

nienia trwałych, niewzruszonych

zrębów wielkiego państwa. Na-

miętne ujadanie naszych prze-

ciwników politycznych nic tu nie

pomoże. Zdrowym swym instynk-

tem młodzi Polacy najlepiej i

najszerzej ocenili fakt, że jedynie

obóz narodowy odrodził na nowo

polską myśl polityczną i że jedy-

nie ten obóz w dobie najważniej-

szej dla narodu, mianowicie w

czasie wojny i powstawania odra-
dzającego się państwa trafniei

właściwie postawił program, który
skutecznie wykonał.

To stało się główną więzią

bliskiej łączności międzv obozem

narodowym a młodem polskiem

pokoleniem. Pierwsze i następne

lata pracy około umocnienia

fundamentów państwowych zwią”

zek ten zacieśniły i na zawsze

utrwaliły.
*

* *

Jeśli przypominamy to wszyst-

ko obecnie w chwili wyborów,

to oczywiście nie czynimy tego

bez powodu. Wybory teraźniejsze

mają szczególne znaczenie. Idzie

w nich o rzeczy i sprawy niepo-

wszednie—o prawo i ład w pań-
stwie, e dobrą i uczciwą gospo-

darkę, o wychowanie młodego

pokolenia, o prawa Kościoła Ka-

tolickiego, o to, kto ma być go-

spodarzem w Polsce. Młodzież

narodowa całkowicie w tych spra-

wach podziela zasady i zapatry-

wania pokolenia starszego. Staje
z niem wspólnie w szeregach

walczących, jest jego przednią,

najdzielniejszą falangą — a że to

młodzież, więc jest gwarancją

zwycięstwa.

W swoich publikacjach, ode-

zwach, na zgromadzeniach najmoc-

niej podkreśla prawo narodu pol-

skiego do gospodarstwa w pań-

stwie. A

Przed paru dniami przytacza-

liśmy odezwę Akademickiego Na-

rodowego Komitetu Wyborczego.

Powtarzamy z niej wyjątki, aby

mocno je utrwalić w pamięci:
„młodzież polska nie poprze ugru-

powań, które nie posiadają szczerze

| bez zastrzeżeń charakteru polskiego.

Nie poprze list, na których widnieją
nazwiska Pryluckiego, Wiślickiego, Minc-

berga, Jaegera i Mendelsohna. Nie po-
prze ich tak, jakby nie mogła poprzeć

listy sjonistycznej czy białoruskiej".
„Wiemy, że wynik wyborów nie spo-

woduje natychmiastowej, zmiany sy-
tuacji, ale uważamy wybory obecne za
plebiscyt, w którym cała młodzież sta*
nie solidarnie w imię ideałów narodo*
wych, w imię wiary ojców, w Imię Wiel-
kiej Polski, w imię zasad moralnych —
po stronie listy Nr. 4.

Nie chcemy] powrotu do. słabych
tządów — ale' dążymy do Polski po-

DZIENNIK

ROLN
opłacalność i ochronę

LISTA

NARODOWA
STAJE do WYBORÓW, aby WYWALCZYĆ

rozpiętości cen płodów rolniczych i artykułów prze-
mysłowych, zmniejszenie ciężarów samorządowych

WalkE NS SKA

IKOWI
wytwórczości, zniesienie

   

Kronika Przedwyborcza.
Zaczyna się...

W czwartek wieczorem, jak
informuje prasa warszawska, po
skończonem zgromadzeniu przed-
wyboiczem Stron. Narodowego
w Resursie Obywatelskiej na Kra-
kowskiem Przedmieściu rozcho-
dząca się publiczność wznosiła
okrzyki na cześć swego obozu
oraz przeciw różnym osobisto-
ściom rządowym. Gdy się już
przerzedziły szeregi publiczności
i zostały niewielkie grupki akade-
mików, wówczas wyłoniło się kil-
ka gromad jakichś zakazanych
indywiduów, zbrojnych w grube
laski. Osobnicy ci zaczęli wzno-
sić okrzyki wrogie Stronnictwu
Narodowemu i ścierać się z mło-
dzieżą akademików.

Naprzeciwko Resursy powsta-
ło zbiegowisko, wtedy to ukazała
się policja, która poczęła chwy-
tać pozostałych uczestników zgro-
madzenia i lokować ich w poli-
cyjnem aucie.

Tym trybem aresztowano pię-
ciu młodzieńców, w tem dwóch
akademików  Marcinowskiego i
Szyszkę, których po wylegitymo-
waniu i odczytaniu znalezionych
przy nich papierów, puszczono.

Gdy jeden z akademików
krzyknął: precz z Piłsudskim,
padł w jego kierunku strzał re-
wolwerowy. Po chwili padł skądś
i drugi strzał.

Komisarz policji, któremu owe
osobniki wskazały młodzieńca,
mającego wznosić okrzyki prze-
ciw Piłsudskiemu, począł go o-
kiadać „pięściami i powaliwszy
na ziemię—kopać. Na ten widok
wmieszał się przechodzący kapi-
tan; doszło do ostrej utarczki
słownej między nim a komisa-
rzem policj.

Ciężko pobity laskami
akademik Sylwestrowicz.

Gromady napastników demon-
strowały jeszcze czas jakiś po

jest

Krakowskiem Przedmieściu,
krzykując na cześć rządu.

Wycofany protęst.
Z Katowic „Kurjer War.” do-

nosi:
We wszystkich trzech okrę-

gach wyborczych na Sląsku peł-
nomocnicy B. B. wnieśli protest
przeciwko nazwie Katolickiego
Bloku Ludowego utrzymując, że
nazwa ta może wprowadzić w
błąd wyborców. Pełnomocnik li-
sty Nr 19 Katolickiego Bloku Lu-
dowego stwierdził w odpowiedzi
na ten protest w piśmie do okrę-
gowej komisji wyborczej, że

wy-

sprzeciw B. B. nie znajduje żad-,
nego oparcia ani w obowiązują-
cem prawie, ani w istotnych sto-
sunkach. W sprawie tej wniósł
pełnomocnik listy Nr 19, p.
Chmielewski oświadczenie, które
przesłano głównemu komisarzowi
wyborczemu p. Giżyckiemu, w
wyniku ezego pełnomocnik listy
B. B. wycofał sprzeciw. W ten
sposób atak przeciwko listom
Katolickiego Bloku Ludowego na
Sląsku spalił na panewce.

Protest p. Podoskiego.
P. Bohdan Podoski, członek

Państwowej Komisji Wyborczej z
ramienia BB., zgłosił protest prze-
ciwko umieszczeniu na liście
Nr 7 nazwisk pp. Hermana Lieber-
mana i Wincentego Witosa.

P. Podoski chyba jednak do
historji nie przejdzie.

Trochę opuścili.

„Nowy Dziennik* donosi:
„Prezes klubu BB. pułk. Sła-

wek oświadczył swym zaufanym,
że spodziewa się, iż przy obec-
nem tempie agitacji wyborczej
uda się klubowi BB. zdobyć 280
mandatów”.

Z 300 zjechali na 280. Miejmy
nadzieję, że przy wyborach sa-
mych zjadą bardzo nisko.

  

Uroczystości 25-lecia walki o szkołę
polską.

WARSZAWA. (Pat). Sobotnie
uroczystości 25-lecia walkioszko-
łę polską rozpoczęły się uroczy-
stą mszą, odprawioną w katedrze
św. Jana przez ks. biskupa dr.
Szlagowskiego. Z katedry św. Ja-
na udano się do gmachu Filhar-
monji, gdzie w obecności Pana
Prezydenta Rzeczypospolitej,człon-
ków rządu i zaproszonych gości
nastąpiło uroczyste otwarcie ogól-
nego zjazdu byłych uczestników
walk o szkołę polską. Na podjum
przybranem zielenią, oraz na bal-
konach ustawiły się poczty sztan-
darowe szkół akademickich i śred-
nich. Zjazd otworzył w imieniu
komitetu obchodu p. Stanisław
Dobrowolski. Zkolei zabrał głos
wybrany na przewodniczącego
zjazdu p. minister wyznań religij-
nych i oświecenia publicznego
Czerwiński. Po ukonstytuowaniu
się prezydjum rzeczywistego, na-
stąpiły przemówienia powitalne.
Pierwszy zabrał głos imieniem
stolicy prezydent miasta Warsza-
wy Słomiński. Następnie imieniem
zaboru pruskiego przemawiał po-
seł na sejm gdański p. dr. Mo-
czyński, zkolei zaś przemawiali
rektor uniwersytetu warszawskie
go dr. Michałowicz, imieniem
Stowarzyszenia dyrektorów Szkół
Państwowych dyr. Ambroziewicz,.
imieniem Związku Zjednoczonych
Nauczycieli Szkół Powszechnych
i Srednich p. Drzewiecki,w imie-
niu T-wa Nauczycieli Szkół Sred-:
nich i Wyższych prof. Galle, w
imieniu polskiej młodzieży szkol-

nej prof. Król, w imieniu Stowa-
rzyszenia Chrześcijańsko-Narodo-
wego Szkół Powszechnych p. Ro-
galczyk, w im. przedwojennego
Tajnego Związku Nauczycieli Lu-
dowych p. Nowicki, imieniem
Związku  Senjorów Organizacji
Młodzieży Narodowej p. Zieliński,
im. Koła Delegatów Stow. Nauka
p. Leon Chrzanowski, im. Związku
Filarecji p. Pomianowski, im. Or-
ganizacji Młodzieży  „Zarzewie”
p. Gnoiński, im. sekcji akade-
mickiej komitetu obchodu p. Grzy-
waczewskii.

Z gmachu Filharmonji uczest-
nicy zjazdu udali się pochodem
do grobu Nieznanego  Zołnierza.
Na czele pochodu kroczyła or-
kiestra 30 pułku strzelców ka-
niowskich, za nią postępował ba-
taljon Legji Akademickiej przy
36 p. p, a za nim kilkadziesiąt
pocztów sztandarowych. W imie-
niu uczestników zjazdu złożył
piękny wieniec przewodniczący
p. minister W. R. i O. P. Czer-
wiński. W czasie tej uroczystej
chwili orkiestra odegrała hymn
narodowy. Po wpisaniu się do-
księgi uczestnicy uroczystości
udali się przed pomnik Adama
Mickiewicza, u stóp którego zło-
żył również wieniec p. minister
Czerwiński. Do zgromadzonych
podniosłe przemówienie wygłosił
p. Gustaw Pomianowski, który
wezwał młodzież, by brała przy-
Wład z tych wszystkich, którzy z
całem poświęceniem walczyli o
wolność Polski.
 

Pamiętajcie o funduSZU wyborczym Stron-
nictwa Niarodowego

Wpłaty kierować należy do „Dziennika Wileńskiego".
 

 

tężnej, narodowej, opartej na przyw ią-

zaniu szerokich mas swych obywateli
Chcemy mieć rząd narodowy, op ar-

ty na ścisłem przestrzeganiu prawa we-
wnątrz kraju, budzący respekt na' ze-
wnątrz jasną linją swej polityki zaę ra-
nicznej — stanowczej, zwłaszcza w «sto-
sunku do Niemiec.

Chcemy mieć armję narodową wol-
ną od wpływów partyjnych.

Chcemy mieć szkoły polskie nie-
tylko z imienia, lecz i ducha.

Chcemy ukrócenia hajdamaćżyzny
na kresach.

Chcemy poszanowania prawa i. tno-
ralnošci“,

Przypominamy te zawołania

reprezentantów niemal całej pol-

skiej młodzieży akademickiej scep-

tykom ku uwadze, wątpiącym ku

pocieszeniu, przeciwnikom dla
opamiętania.

Idziemy prostą drogą do zwy*
<ięstwa i rychło do celu dojdzie-
my. Nie odwrócą tego żadne re-

presje, szecherki, małpie grymasy
f czcze gadaniny. Z nami idzie
'młode pokolenie i to „jest naj-

ważniejsze.
"m ja

Ślub królewski.
ASYŻ. (Pat). Na powiększony

specjalnie dworzec kolejowy, po-
łożony w odległości półtora klm.
od Asyżu, wczesnym rankiem w
sobotę zajechały dwa pociągi
dworskie, któremi przybyli kró-
lestwo włoscy, dostojni narze-
czeni: księżniczka Giovanna i król
Borys, książęta krwi i liczna świ-
ta. O godzinie 9-ej rano wyru-
szył z dworca do miasto Asyżu
orszak ślubny, w którym, prócz
pary królewskiej włoskiej i narze-
czonych, uczestniczyło 35 książąt
krwi, w tem wszyscy książęta z
domu sabaudzkiego. Poza ksią-
żętami sabaudzkimi widziano w
orszaku jedynie rodziny, spokrew-
nione z dworem włoskim, bądź
też z dworem bułgarskim, uro-
czystość ślubna ma bowiem cha-
rakter ściśle rodzinny. Orszak
otaczali trębacze w pięknych
średniowiecznych strojach, gra-
jąc na srebrnych trąbach hymn
Fsyżu z XIV wieku. Jest to hołd
miasta dla dostojnych narzeczo-
nych. ( wejścia do bazyliki
orszak królewski został powitany
przez ojców zakonnych. Trzysta
biało ubranych dziewcząt ufor-
mowało w świątyni podwójny
szpaler, sypiąc pod nogi narze-
czonych symbolizujące miłośći
niewinność białe róże. Po dojściu
orszaku do ołtarza papieskiego
chóry połączone z orkiestrą zain-

tonowały solenną pieśń „Exultate
esti in Domino". Świątynia, na
žyczenie księžniczki Giovanny, ni-
czem nie została przybrana, za-
chowując swój pełen powagi i
surowej prostoty charakter. Po
ukończeniu caremonji religijnej,
cały orszak uformował się po-
nownie i pieszo udał się do dol-
nego kościoła prastarej bazyliki
oraz grobu św. Franciszka celem
złożenia hołdu. Opuściwszy świą-
tynię, nowożeńcy oraz świta udali
się do pałacu komunalnego i
podpisali tam cywilny akt ślubny.
Przy tej ceremonji był obecny
szef rządu włoskiego. Dziś jesz-
cze królewska para bułgarska
odjeżdża okrętem bułgarskim do
Warny. Powszechną uwagę zwra-
cał fakt, że zarówno królowa
włoska, jak i księżniczka, oraz
wstystkie damy dworu podczas
uroczystości miały na sobie suk-
nie, odznaczające się niezwykłą
prostotą, wystąpiły bez klejnotów
i bez tradycyjnych płaszczy sa-
baudzkich. Stało się to na wy-
raźne życzenie księżniczki Gio-
vanny, albowiem znany jest jej
kult dla św. Franciszka i prze-
strzeganie przez nią jego „suro-
wych zasad. Również na życzenie
księżniczki upamiętniono dzień
ślubu w ten sposób, że wydano
obiad dla wszystkich biednych w
Asyžu.

Powrót Costes'a i Bellonta.
LE BOURGET. (Pat). Lotnicy

Costes i Bellonte na swym apa-
racie „Znak Zapytania" przybyli
tu w dn. 25 b. m. z Havre w
otoczeniu 14 aparatów wyścigo-
wych. Przybycia lotników oczeki-
wały wielkie tłumy publiczności,
witając ich z entuzjazmem. Na
lotnisku obecny był również mi-
nister lotnictwa Laurent. Eynac
oraz cały personel ambasady

Stanów Zjednoczonych. Z Le
Bourget lotnicy udali się do Pa-
ryża, do pałacu Elizejskiego, gdzie
byli przyjęci przez prezydenta
Doumergue'a. Tu nastąpiło też
udekorowanie Costesa krzyżem
komandorskim Legji Honorowej,'
zaś Bellonte krzyżem oficerskim.
Następnie lotnicy udali się do
ratusza, gdzie władze miejskie
zgotowały im owacyjne przyjęcie.

Nowa straszlifa katastrofa górnicza
w Niemczech.

BERLIN. (Pat) Donoszą z Saar-
bruecken, że w dn. 25b. m. po
poł., koło godz. 6-ej min. 30, w
kopalni Maybach, na głębokości
4-ej sztolni, nastąpił wybuch ga-
zów. W chwili wybuchu około
90 górników znajdowało się
pod ziemią.

Z pośród niech tylko trzem
udało się wydostać z szybu na ze-
wnątrz. 87 górników zamknię-
tych jest w głębi kopalni, do
której dotychczas niepodobna
się dostać. Zachodzi prawdopo-
dobieństwo, ze wszyscy oni
zginęli.

Pogrzeb ofiar katastrofy górniczej
w Alsdorf.

BERLIN. (Pat). W dniu 25 b. m.
przed południem odbył się w Al-
sdorfie pogrzeb ofiar strasznej
katastrofy górniczej. Obrzęd po-
grzebowy zamienił się w olbrzy-
mią manifestację żałobną, w któ-
rej wzięło udział 150 tysięcy osób.
W samym kondukcie pogrzebo-
wym uczestniczyło ponad 30 ty-
sięcy osób. O godzinie 8:ej rano
odbyły się w kościołach «atoli-
ckim i ewangelickim egzekwje
żałobne. O godzinie 9-ej min. 30
w wielkiej sali budynku gware-
ctwa, obitej kirem, rozpoczął się
obrzęd żałobny. Pośrodku sali, w
długich szeregach, ustawiono 262
trumny ze zwłokami ofiar. Straż
honorową przy trumnach pełnili
członkowie gwarectwa. Pod jedną
ze ścian ustawiono ołtarz, u stóp
którego złożono wieńce od pre-

Rewolucja
BUENOS AIRES. (Pat). Dono-

szą z Rio de Janeiro: Geneza
wczorajszych rannych wypadków
jest następująca: gen. Lerte de
Castrez, dowódca fortecy, odmó-
wił stawienia się w ministerstwie
wojny, natomiast uzyskał przy-
łączenie się garnizonów fortecy
do ewentualnej akcji rewolucyj-
nej i zawiadomił gen. Barretoze
o sytuacji. Ten również przylą-
czył się do akcji powstańczej
wraz z głównymi dowódcami
armji i marynarki. Dowódcy woj-
ska wystosowali do prezydenta
republiki Luiza ultimatum, jednak
prezydent odmówił zrzeczenia się
władzy, wobec czego został
aresztowany. Aresztowani zostali
pozatem zastępca prezydenta re-
publiki oraz minister spraw wew-
nętrznych, minister wojny i wice-
przewodniczący senatu. Liczne
grupy ludności przebiegają ulica-
mi, wznosząc okrzyki na cześć
wojska. Rząd tymczasowy roz-
wiązał kongres i najwyższy try-
bunał. Akcja wojskowa spotkała
się z entuzjastycznem przyjęciem
ze strony ludności. Program junty
rewolucyjnej przewiduje międży
innemi rozwiązanie kongresów i
parlamentów stanowych, zwołanie
konstytuanty, rewizję kwestji re-

„zniszczone i

zydenta Hindenburga, Rządu Rze-
szy, od władz kraiowych i miej-
skich, zarządów kopalń nadreń-
skich, holenderskich, belgijskich
i francuskich. W pogrzebie ucze-
stniczył między innymi minister
pracy Rzeszy dr. Stegerwald, pru-
ski minister handlu Schreiter, pre-
zydent regencji nadreńskiej dr.
Fuchs i inni. Minister Stegerwald,
który reprezentował prezydenta
Hindenburga, wygłosił przemó-
wienie pożegnalne. Akt żałobny
zakończył się odśpiewaniem chó-
rału, poczem członkowie gware-
ctwa wynieśli trumny ze zwłoka-
mi. Trzy kondukty żałobne ruszy-
ły w stronę miejscowych cmen-
tarzy. Na cmentarzu w Alsdorfie
pogrzebano we wspólnym grobie
130 górników.

w Brazylii.
ligijnej, ograniczenie i unormo”
wanie importu i eksportu pro“
duktów krajowych, ujednostajnie-
nie ustaw podatkowych we
wszystkich stanach i t. d.

WIEDEN, (Pat.). United Press
donosi z Rio de Janeiro: Na wia-
domość o ustąpieniu prezydenta
Luiza zapanowała w stolicy wiel-
ka radość. W południe tłum zde-
molował dzienniki, popie ające
rząd. Sprzęty redakcyjne wyrzu-
cono na ulicę i podpalono. Ró-
wnież sklepy i biura tych osób,
które stały bliżej rządu, zostały

splądrowane. Po-
licja, zaskoczona widocznie wy-
padkami, nie występowała nigdzie
przeciwko plądrującym. W kilku
dzielnicach doszło do strzelaniny
między zwolennikami a przeciw-
nikami byłego prezydenta Luiza.
Aresztowany eksprezydent znaj-
duje się obecnie pod kontrolą
wojskową w koszarach 3-go puł-
ku piechoty. Kilku wyższych
urzędników rządu Luiza zostało
usuniętych i internowanych w
forcie Copacabana. W kierownic:
twie nowego rządu wojskowego
nastąpiła już zmiana. Na czele
rządu stoi obecnie gen. Tavora,
który przybył wczoraj wieczorem
z Pernambuco do Rio de Janeiro.
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2 Kraju.
Dalsze areszty komunistów

na prowincji.
W związku z wykryciem jacze-

jek komunistycznych w pow. po-

niewieżskim, wobec znalezienia

kompromitującego materjału, wła-

dze bezpieczeństwa dokonały licz-

nych rewizji i aresztów w gminie

derewnickiej, kuryłowickiej, ko-

majskiej i innych. Aresztowano

z górą 50 osób, przy których

znaleziono wiele materjału w po-

staci instrukcji, odezw i komuni-

katów K. P. Z. B.
*

. * *

Władze bezpieczeństwa pu-

blicznego aresztowały specjalne-

go kurjera K. P. Z. B. St. Girszu-

na, przy którym znaleziońo tajne

instrukcje do  jaczejek komuni-

stycznych. Na podstawie tych

instrukcji władze bezpieczeństwa

publicznego w pow. słonimskim

dokonały szeregu aresztów w or-

ganizacjach komunistycznych. g

Opsa pow. Brasławski.
Obecnie największą może bo-

lączką w życiu naszego mia-
steczka jest sprawa szkoły pow-
szechnej. Mamy wprawdzie 9-cio
oddziałową szkołę, lecz z braku
sił nauczycielskich nauka odby-
wa się jedynie połowicznie, bo
trzej nauczyciele nie mogą dać
jednocześnie rady wszystkim od-
działom. To też dzieci uczą się
na dwie zmiany. Połowa w po-
niedziałki, wtorki i środy, a dru-
ga połowa we czwartki, piątki i
soboty. o

Ale nietylko brak sił nauczy-
cielskich daje się we znaki. Nie-
mniej niepokoi ludność sprawa
budynku szkolnego. „Dotychczas
korzystaliśmy z lokalu wynajęte-
go, co obok licznych wad miało
tę zaletę, iż szkoła mieści się
dotychczas w śródmieściu. Obec-
nie powstał dziki wprost projekt
budowania gmachu szkolnego
poza miastem, prawie o półtora
do dwóch kilometrów od środka
miasteczka i kościoła. Komu taki
projekt mógł przyjść do głowy
nie warto nawet mówić. Po licha
budować szkołę za miasteczkiem,
skoro się ma odpowiedni plac na
budowę w środku miasta!

Wprawdzie tłumaczą nam tem,
że miałoby to pewną dogodność
dla mieszkańców okolicznych wio-
sek. Na to jednak możemy od-
powiedzieć, że tylko dla tych,którzy
mieszkają z jednej strony mia-
steczka. Ci natomiast, co miesz-
kają po przeciwnej, będą mieli
jeszcze gorzej. Ponadto pamię-
tajmy jeszcze o tem, że łatwiej
wieśniakowi podwieźć dziecko do
samego miasteczka, gdzie przy
sposobności załatwi sprawunki po
sklepach niż osobno posyłać ko-
nia do odległej od miasteczka
szkoły.

Jest jeszcze i ta niedogodność,
że 'do szkoły położonej daleko
od kościoła rzadziej ksiądz pre-
fekt, którego obowiązki pełni
nasz proboszcz, będzie mógł za-
glądać.

Ludzie zresztą powiadają, że
może właśnie o utrudnienie
księdzu  prefektowi  doglądania
szkoły głównie chodziło tym, co
szkołę jaknajdalej od kościoła
pragnęliby pobudować.
W sprawie tej były już poda-

nia do gminy, ale narazie pozo-
stawiono je bez odpowiedzi.
Zresztą ostatnie powiadają, iż
szkoła ma być pobudowaną do-
piero za lat 5, a tymczasem bu-
dujemy domy ludowe, dla osad
ników, którzy prędzejby mogli
poczekać na dom ludowy niż
dziatwa szkolna na szkołę.

Jeden z ojców.

Zasypani 2 robotnicy.
W cegielni Borańce w gminie

jeźwińskiej zdarzył się-wczoraj
nieszczęśliwy wypadek. nie*
znanej dotąd przyczyny runął
mur okalający cegielnię, zasypu-
jąc 2 robotników Wł. Okuszkę i
Mich. Aleksandrowicza zatrudnio*
nych przy kopaniu rowu pod mu-
rem. Robotnicy ci ulegli ciężkim
okaleczeniom z połamaniem że-
ber. g
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DRUGA STRONA MEDALU.
L

„Kurjer Wileński* zamieścił w
numerze wczorajszym rodzaj o-
dezwy przedwyborczej pod po-
dwójnym tytułem:

Co dały Polsce
szałka Piłsudskiego

oraz
Co dała opozycja przeciwko

rządowi marsz. Piłsudskiego
A więc, nareszcie, sanacja po-

Czuła się do obowiązku zdania
sprawy ze swych czteroletnich
przeszło rządów. Przyjrzyjmy się
temu bilansowi bez uprzedzeń.

Co—według „Kurj. Wil.” —dały
Polsce rządy pomajowe:

Stabilizację waluty.

Był to istotnie wielki czyn, ale
zasługa za to przypada w zupeł-
ności przedmajowemu min. skarbu
p. Zdziechowskiemu. Co do róż-
nych zasług, sanacja przypomina
niezmiernie pewnego ekonoma,
który, objąwszy zarząd folwarku,
chlubił się wspaniałym plonem
pszenicy, nie dodając jednak, że
pochodził on z zeszłorocznego za-
siewu, uskutecznionego jeszcze
przez poprzednika jego.

Stabilizacja budżetu.

Owszem, budżet został ustabi-
lizowany z mniejwięcej 1, mil-
jarda przed przewrotem majo-

wym na 3 miljardy. Powinności
samorządowe oraz różne ubez-

pieczenia wzrosły w tei samej
mniejwięcej mierze t. j. o 100
proc. i wynoszą conajmniej dru-
gie trzy miljardy. Przeciętnie więc
wypada na głowę (wliczajac dzie-
ci, starców, kaleki i t. p.) 200

zł. rocznie. Ponieważ zaś na je-

dnego pracującego wypada zwykle
czterech niezdolnych do pracy
zarobkowej (rodzice, żona, dzieci
małoletnie) okazuje się iż głowa
rodziny w Polsce opłaca przecię-

rządy mar-

tnie rocznie 1000 zł. wszelkich
podatków. Cyfry te mówią za
siebie.

Rozbudowa Gdyni.

Przedewszystkiem godzi się
zapytać komu zawdzięczamy fakt,
że Gdynia należy do Polski? Chy-
ba nie temu ugrupowaniu, które
czasu wojny występowało pod
mianem aktywistów, obecnie zaś
przedzierzgnęło się w sanatorów.

Zresztą umowa 0 rozbudowę
portu w Gdyni zawarta została
przez rządy przedmajowe.

Budowa nowycb kolei.

Na ogół posuwa się ona żuł-
wim krokiem, co gorsza zaś, ilość

transportówi pasażerów na sta-
rych kolejach zmniejszyła się
ostatniemi czasy  zatrważająco,

| skutkiem zbyt wygórowanych sta-
wek transportowych i ogólnego
zastoju.  Swiadczą o tem źródła
urzędowe.

Rozbudowa miast i szkolnictwa.

Niedawno podaliśmy w „Dzien-
niku" odnośną statystykę, doty-
czączą Wilna, opartą, na źródłach
magistrackich. Na ogół wybudo-
wano w ciągu roku 6 nowych
domów a raczej domków, prze-
ważnie drewnianych, jednomie-
szkaniowych. Przyrost ludności
polskiej wynosi rocznie pół miljo-
na, co na dwustutysięczne Wilno
powinno wyncsić około 3tys.
Jak trzy tysiące pomieści w
sześciu domkach — to zagad-
ka, nad którą bezskutecznie
cała Polska się głowi, gdyż po-
dobnie jak w Wilnie przedstawia
się sprawa rozbudowy we wszyst-
kich prawie miastach.

Co do rozbudowy szkolnic-
twa, zwracamy uwagę na dzisiej-
szą naszą korespondencję z Op-
sy, gdzie dla braku ądpowiednie-
go  udynku szkolnego, część
dziatwy uczy się w poniedziałki,
środy i piątki, reszta we wtorki,
czwartki i soboty.

Jest to dla naszych
ków obrazek typowy.

stosun-

Zacieśnienie węzłów przyjaźni z
Rumunją i Państwami Bałtyc-

kiemi.

Z Rumunją węzly te nawią-
zane zostały dawńo przed majem
1926 r. Naczem polega „zaciśnie-
nie” nie wiemy.

Co do państw bałtyckich —
z Litwą nie poprawiły się stosun-
ki ani na włos. Z Łotwą są one
dość niezdecydowane. Nastąpiło
pewne zbliżenie z Estonją—nato-
miast jak przedstawiają się nasze
stosunki z Francją i Anglią? Z
jednej strony Estonja—z drugiej
strony najpotężniejsze mocarstwa
zachodnie—wielkości to dość nie
współmierne.

Wspólny front gospodarczy państw
rolniczych.

W ostatnich czasach odbyły
się istotnie trzy konferencje po-
święcone sprawom rolnym—jedna
z nich w Warszawie, ostatnia w
Bukareszcie. Jak zgodnie przy-
znaje prasa państw zainteresowa-
nych. rezultatów pozytywnych
zjazdy te dotychczas nie dały
żadnych. Tyniczasem położenie
rolnictwa, u nas zwłaszcza, jest

katastrofalne.
Więcej zasług rządów sana-

cyjnych nawet „Kurjer Wil.* nie
potrafił wyliczyć. Jak widać i te,
wyżej przytoczone, po dokładnem
obejrzeniu drugiej strony meda-
lu nieco inaczej się przedstawiają
i niezachęcają do„głosowaniajnaje-
dynkę“—jak tego pragnie „Kurjer“.

O tem, „co dala opozycja" —
pomówimy w następnym artykule.

 
 

PrzemySł.
Program Stronnictwa Narodo-

wego opiera Się na zasadzie jed-
ności gospodarstwa narodowe-
go. W gospodastwie tem każda
grupa społeczna i gospodarcza
ma swoją rolę do spełnienia, a
interesy wszystkich warstw spo-
łecznych nie są sobie przeciw-
stawne, lecz znajdują się w ści-
słej współzależności. Nie
można pomyśleć np. dobrobytu

„| warstwy robotniczej przy ruinie
(przemysłu i handlu, tak samo
jak dopiero pewien stopień za-
możności najszerszych warstw
umożliwia szeroki zbyt wytwo-
rów przemyslowych. Przeto pro-
gram gospodarczo - społeczny
Stronnictwa Narodowego nie sta-
nowi zlepka luźnych haseł; prze-
ciwnie poszczególne jego punkty
wypływają konsekwentnie z wy:
łuszczonej na wstępie naczelnej
zasady.

Rozwój przemysłu polskiego
ma dla całości naszego gospo-
darstwa narodowego wielką war-
tość, jako jedno ze źródeł przy-
rostu bogactwa narodowego,
jako uniezależnienie się
od obcych organizmów gospo-
darczych i wreszcie jako za:
trudnienie naturalnego przy-
rostu ludności. Jeśli słuszny jest
post'ulat, że rolnictwo, jako naj-
ważniejsza nasza gałęż gospodar-
cza, powinno być otoczone spe-
cjalną pieczą ze strony państwa,
to równie ważne jest dążenie
do wzmocnienia przemysłu krajo-
wego, jako koniecznego uzupeł-
nienia struktury gospodarczej
Polski.

Postulat jednoczesnego i rów-
noległego rozwoju wszystkich
dziedzin życia narodowego w od-
niesieniu do przemysłu wyraża
się przedewszystkiem w tem, że
Stronnictwo Narodowe podkreśla
energicznie konieczność odpo-
wiedniej ochrony celnej dla
przemysłu polskiego. Nie chodzi
tu przytem 0 stwarzanie barjer
celnych, podrażających ceny to-
warów tam, gdzie przemysł nasz
może skutecznie walczyć z kon-
kurencją zagraniczną. Chodzi na-
tomiast o t. zw. cła wychowaw-
cze, chroniące przedewszystkiem
nowe gałęzie wytwórczości, nie-
dość jeszcze wprowadzone na
tynek, niedość zasobne finanso-
wo dla prowadzenia walki kon-
kurencyjnej z wyrobionym, bo*
gatszym przemysłem  zagranicz-
nym. odniesieniu do in-
nych gałęzi przemysłu zada-

l

niem państwowej polityki gospo-
darczej winna być taka ochrona
celna, któraby umożliwiała istnie-
nie i rozwój warsztatów krajo-
wych.

Oczywiście, polityka celna nie
wyczerpuje środków, jakie ma w
swojem rozporządzeniu państwo
dla popierania przemysłu krajo-
wego. Conajmniej równie ważna,
jak polityka celna, jest polityka
podatkowa. Cała opinja pu-
bliczna zgodna jest co do tego,
że nasz system podatkowy, po-
chodzący jeszcze z czasów infla-
cji, jest wysoce wadliwy. Od cza-
su do czasu także zespół obecnie
rządzący wysuwa również hasło
reformy podatkowej, za którem
jednak, jak dotąd, nie idą czyny.
Reforma podatkowa wymaga,
zwłaszcza w jej początkach, —
oszczędnej gospodarki państwo-
wej, a, jak wiadomo, rząd obecny
i jego stronnictwo zwalczali na-
miętnie wnioski oszczędnościowe
Klubu Narodowego w ciągu trzech
kolejnych rozpraw budżetowych.

Reforma systemu podatkowe-
go z punktu widzenia potrzeb
przemysłu opierać się musi na
dwóch zasadach: uproszcze-
nia tego systemu oraz zmiany
podstawy opodatkowania i sta-
w ek podatkowych. Zrealizowanie
pierwszej zasady umożliwi oszczę-
dności w aparacie wymiarowym
i egzekucyjnym przez uproszcze-
nie i ułatwienie kontroli, wprowa-
dzenie drugiej zasady zwiększy
dochodowość przedsiębiorstw, co
w rezultacie pomnoży wpływy
Skarbu Państwa z najpewniejsze-
go źródła, t. . z podatku docho-
dowego. Nie obrót, który rnoże
być deficytowy, ale dochód po-
winien być  przedewszystkiem
objektem podatkowym.

Zamiast oczekiwanej i żądanej
przez życie gospodarcze reformy
podatkowej, rządy pomajowe zor-
ganizowały konkurencję dla
przemysłu w postaci rozrostu
przedsiębiorstw państwo-
wych, uprzywilejowanych pod
względem podatkowym.  Przed-
siębiorstwa te, w większości swej
deficytowe i nieudolnie prowa
dzone, wymagają ciągłych dopłat
ze Skarbu Państwa Wytwarża się
paradoksalna sytuacja, że za pie-
niądze, ściągnięte z podatników,
a więc i z przemysłu, rząd utrzy-
muje konkurentów dla tegoż prze*
mysłu, podkopujących jego byt,
a tem samem obniżających wpły-
wy z podatków.

Podczas niedawnej dyskusji
nad etatyz mem Stronnictwo
Narodowe energicznie wypowie-
działo się przeciwko obarczaniu
państwa zadaniami, do których
pełnienia nie jest ono powołane.

Matomiast polityka obozu obecnie
rządzącego i w tem zagadnieniu
również wykazuje wahania i zyg-
zaki. Antyetatystycznym oświad-
czeniom poszczególnych mini-
strów przeczą fakty nabywania
lub tworzenia przez rząd lub ban-
ki państwowe coraz to nowych
przedsiębiorstw.

Etatystyczna polityka rządu
utrudnia niezmiernie wszelkie sta-
rania przedsiębiorstw polskich o
kredyty zagraniczne,któ-
rych dopływ jest ponadto hamo-
wany przez stan ciągłej niepew-
ności politycznej w kraju. ŪUro-
czyste zapewnienia czynników
urzędowych i półoficjalnych o
podniesieniu prestiżu Polski za-
granicą nie wzbudzą zaufania fi-
nansistów zagranicznych wówczas,
gdy polityka wewnętrzna zupełnie
nie harmonizuje z pojęciami za-
chodnio-europejskiemi, gdy unie-
możliwia się normalną pracę par-
lamentu, rozbija organizacje spo-
łeczne i krępuje opinię publiczną.
Hasło praworządności,gło-
szone przez Stronnictwo Narodo-
we, zmierza nietylko do przywró-
cenia normalnych stosunków po-
litycznych w kraju, ale jedno-
cześnie do umnożliwienia naszemu
życiu gospodarczemu normalnej
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współpracy z kredytem zagranicz-
nym. Dzisiaj finansista zagranicz-
ny, lokując w Polsce kapitały,
żąda wyższego oprocentowania
za „ryzyko polityczne”.

Rozwój przemysłu polskiego
wymaga nietylko rozumnej opie-
ki państwowej, ale i poparcia
całego społeczeństwa. To też
trzeba, aby jaknajszersze warstwy
ludności w Polsce wcielały w ży-
cie hasło popierania wytwórczo-
ści krajowej. To zrozumienie ko-
nieczności współdziałania całego
społeczeństwa w pracy nad bu-
dowaniem i rozwojem rodzimego
przemysłu było w obozie naro-
dowym oddawna jednym z głów-
nych czynników szeroko prowa-
dzonej pracy społeczno- naro-
dowej.

St. Jasiukowicz.

(Przyp. Red: — W szeregu oświe-
tleń głównych spraw w wyborach ze
stanowiska Stronnictwa Narodowego
ukazały się dotychczas w piśmie na-
szem kolejno: 1. J. Bartoszewicz: Hasła
Wyborcze, 2. St. Strońsxi: Polityka ze-
graniczna Polski, 3. R. Rybarski: Prawo
i Praworządność, 4. St. Stroński: Woj-
sko, 5. St. Stroński: Kościół, 6. R. Ry-
barski: Przesilenie gospodarcze, kapitał
i kredyt, 7. R. Rybarski: Reforma sy-
stemu podatkowego, 8. R. Rybarski: Za-
kres działalności gospodarczej Państwa,
9. M. Kozłowski: Budżet, 10. M. Ko-
złowski: Oszczędności, 11. R. Rybarski:
Polityka społeczna, 12. B. Wasiutyński:
Administracja Państwowa, 13. M. Fijał-
kowski: Rolnictwo, 14. F. Godlewski:
Rzemiosło (na tle mechanizacji wytwór-
czości i bezrobocia), 15. Z, Berezovski:
Mniejszości i polityka narodowościowa,
16. St. Jasiukowicz: Przemysł).
 

 

Ltałej Polski.
Zbrodnia w kościele.
W Lubawie na Pomorzu za-

mordowano kobietę w kościele.
Ofiarą niewykrytego dotąd mor-
dercy padła 40-letnia śpiewaczka,
siostra właściciela hotelu w Lu-
bawie p. Klementyna Kowalska.

P. Kowalska gościła w Luba-
wie u brata. W południe udała
się do kościoła farnego. Gdy ko-
Ścielny wszedł do pustegoo tej
porze kościoła, oczom jego przed-
stawił się straszny widok: na po-
sadzce obok głównych drzwi le-
żała w kałuży krwi kobieta. We-
zwany natychmiast lekarz stwier-
dził 2 rany, zadane sztyletem w
głowę. Stan rannej beznadziejny.

Świątynia, zgodnie z przepisa-
mi kościelnymi, została opieczę-
towana.  Przenajświętszy Sakra-
ment został zabrany ze sprofano-

wanej świątyni do kościoła św.
Barbary.

Zajście przy egzekucji
podatku.

W Zgierzu rozegrała się przed
kilku dniami niezwykle burzliwa
scena. Przed południem do nie-
jakiego Władysława Szumbickiego
przybył komornik sądowy celem
dokonania sprzedaży świń. Szum-
bicki zerwał pieczęcie sądowe i
wieprze wyprowadził, wobec cze-
go komornik zażądał do pomocy
polieji. Wydelegowano dwóch po-
sterunkowych, lecz gdy zjawili
się na miejscu, zebrał się tłum i
rzucił się na policjantów, podarł
na nich mundury, odebrał broń
i uwięził ich. Silniejszy oddział
policji odbił uwięzionego, aresz-
tując kilkanaście osób żywego
temperamentu. Obaj policjanci
są ranni i odwieziono ich do
szpitala.

 
 

Z przyczyn od Redakcji nie-
zależnych, zwykły nasz doda-

tek niedzielny „Życie”, załą-
czony zostanie dopiero do jed-

nego z następnych numerów

„Dziennika Wileńskiego".

Z miasta.
— Gazy nad Wilnem. Dziś

na placu Katedralnym o godz. 12
min. 30 odbędzie się wielki po-
kaz, imitujący napad lotniczo ga-
zowy na Wilno. Udział biorą woj-
ska lotnicze i artylerja przeciw-
lotnicza. W programie pokaz pra-
cy drużyn obrony przeciwgazo-
wej — odkażanie terenu, ratowa-
nie zatrutych, wytwarzanie zasłon
dymowych. Wielka dydaktyczna
wartość owego pokazu, niewątpli-
wie ściągnie liczne tłumy publi-
czności, która będzie mogła zbli-
ska się przyjrzeć akcji podczas
wojny chemicznej.
— Zrywanie plakatów przed-

wyborczych Stronnictwa Naro-
dowego. Wczoraj w nocy na te-
renie miasta pozrywane zostały
przez nieznanych sprawców pia-
katy przedwyborcze Klubu Naro-
dowego. (d)

Sprawy administracyjne.

— Inspekcja. P. wojewoda
wileński Wł. Raczkiewicz, w to-
warzystwie naczelnika Wydziału
Bezpieczeństwa Urzędu Wojewó-
dzkiego p. Bruniewskiego, wyje-
chał w niedzielę na teren powia-
tów województwa wileńskiego na
kilkudniową inspekcję urzędów
administracyjnych i samorządo-
wych. Powrót p. wojewody do
Wilna przewidziany jest w dniu
29 b. m.

Sprawy miejskie.
— Rewizja gospodarki miej-

skiej. W pierwszych dniach przy-
szłego tygodnia, władze nadzor-
cze dokonają szczegółowej lustra-
cji poszczególnych działów i re-
feratów Magisratu m. Wilna. d

Sprawy sanitarne.
— Wywiezienie chorych u-

mysłowo do zakładu w Cho-
roszczy. W związku z mającym
nastąpić w drugiej połowie listo-
pada r. b. otwarciem zakładu
psychjatrycznego w Ch>roszczy
(pow. białostocki) zostaną do nie-
go przeniesieni umysłowo chorzy
w liczbie około 100 z Wilna. d

Handel | przemysł.
— Zakończenie rejestracji

przedsiębiorstw handlowych i
przemysłowych. Wydział han-
dlowo-przemysłowy Magistratu m.
Wilna, zakończył rejestrację wszy-
stkich przedsiębiorstw handlowo-
przemysłowych położonych na
terenie miasta,i

KRONIKA.
Zarejestrowano 16 tys. różne-

go rodzaju przedsiębiorstw. We
dług danych Magistratu, od reje-
stracji uchyliło się około 1000
przedsiębiorstw, wobec czego
Magistrat wydelegował  specjal-
nych kontrolerów celem wykrycia
i zarejestrowania pod rygorem
kary uchylających się od reje-
stracji przedsiębiorstw. d

Poczta i telegraf.
— Sprostowanie. Do wczo-

rajszej naszej notatki p. t. „Pocz-
ta musi realizować nadesłane
zlecenia wekslowe” wkradł się
błąd korektorski. Zamiast „Skarb
państwa odpowiada za następstwa
zaprotestowania weksla nie odpo-
wiadającego wymogom prawa
wekslowego” powinno być: „Skarb
Państwa nie odpowiada etc. |

Sprawy rolne.
— Kredyty dla rolników pod

zastaw zboża. Dowiądujemy się,
iż wstrzymane ostatnio kredyty
dla rolników pod zastaw zboża,
zostały przez Polski Bank Rolny
oddział w Wilnie z powrotem
uruchomione. Podania na poży-
czki Bank już przyjmuje. d

Sprawy robotnicze.
— Zażegnanie strajku rzeź-

ników. Wczoraj w lokalu Magistra-
tu m. Wilna odbyła się specjalna
konferencja poświęcona sprawie
zażegnania ostrego zatargu wy-
nikłego między pracodawcami a
pracownikami przemysłu mięsne-
go w Wilnie.

Wynik konferencji pomyślny.

(d)
Sprawy uniwersyteckie.
— Egzaminy magisterskie

na Wydziale Humanistycznym
U. $. B. W okresie egzaminacyj-
nym jesiennym b. r. od 1 do 13
października, przystąpiło do egza-
minów 168 osób, składając 174
egzamirów częściowych, z któ-
rych 136 dało wynik pomyślny.
Stopień magistra filozofji w tym-
że okresie uzyskali: w zakresie
fiiologji polskiej p. Wanda Mat-
kowska i Michał Morgenstern, w
zakresie historji p. Emilja Ehren-
kreutzówna, Bolesław Goliński,
Tadeusz Jankowski i Rebeka Rau-
tensztejnówna.

Z życia stowarzyszeń.
-- fMkcja T-wa Przyjaciół

85 p. p. strzelców wileńskich.
Dnia 1, 2 i 3 listopada odbędzie
się na terenie Wilna zbiórka pu-
bliczna na rzecz budowy pomnika
ku czci poległych 85 p. p. strzel-
ców wileńskich.
W związku .z powyższem od-

było się posiedzenie Komitetu Pań,
na którego czele stanęły, jako
przewodnicząca, p. Wilczewska,
oraz członkinie pp. Burhardtowa,

Pasta do ZeboOi       
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Łokuciejewska, Majerowa, Sztral-
lowa i Szumańska.

Począwszy od 27 b. m. <o-
dziennie w lokalu Czerwonego
Krzyża, Zawalna 1, w godz. 5—7
wiecz., odbywać się będą dyżury,
gdzie mogą zgłaszać się po in-
formacje wszystkie osoby i insty-
tucje, które zgłosiły akces do
współpracy podczas kwesty.
W czwartek i piątek, t. j. 30

i 31 października, w godz. 12—7,
wydawane będą znaczki, puszki i
legitymacje w lokalu P. C. K.,
gdzie również w okresie trwania
kwesty odbywać się będą stałe
całodzienne dyżury, mające na
celu przyjmowanie puszek, wyda-
wanie znaczków i t. p.
— Walne Zebranie człon-

ków Związku Bokserskiego od-
będzie się w dniu 30 b. m. o go-
dzinie 6 ej w lokalu ośrodka W. F.
przy ul. Ludwisarskiej 4.
— Związek Rodzin Katoli-

ckich. Dziś o godz. 4.30 odbędzie
się w Związku przy ul. Bakszta 2
zebranie towarzyskie, na którem
odczyt p. t. „Dola i niedola emi-
gracji polskiej w Brazylji”, wy-
głosi ksiądz Żymełko, Superior
X.X. Misjonarzy. Odczyt ten opar-
ty na własnych spostrzeżeniach
prelegenta, który ośm lat poświę-
cał się pracy misyjnej w tym
egzotycznym kraju, będzie boga-
to ilustrowany przeźroczami. W
części koncertowej p. Kamińska
odśpiewa szereg piosenek. Dla
dzieci zabawa z atrakcjami. Wstęp
dla gości 1 zł. Dzieci pod opieką
starszych mają wstęp wolny.
— Posiedzenie komitetu ob-

chodu jubileuszowego 25-letniej
działalności Wileńskiego T-«wa Mu-
zycznego „Lutnia” odbędzie się
w poniedziałek w lokalu Lutni o
godz. Beej.

Na posiedzeniu opracowany
będzie cały program uroczystości
jubileuszowych. Protektorat nad
obchodem objął łaskawie pan wo-
jewoda wileński Władysław Racz-
kiewicz.

Sprawy szkolne.

— Kurs gimnastyki rytmi-
cznej, oraz plastyki. Na mocy
zezwolenia Ministerstwa Wyznań
Rel. i Ośw. Publ. zostaje otwarty
w dniu 1 listopada r. b. kurs gi-
mnastyki rytmicznej, oraz plasty-
ki, dla dzieci 7—15 lat Wykłady
będą prowadzone celem umuzy-
kalnienia i wyrobienia rytmu.

Zastosowany będzie system naj-
nowszy przez fachowe siły na-
uczycielskie.

Zapisy przyjmują się od 7—8
godz. w lokalu Szkoły Muzycznej
przy ul. Mickiewicza 22—4.

Sprawy akademickie.
— Zebranie Sekcji History-

czno-Literackiej Koła Poloni-
stów odbędzie się dziś o godz.
11-ej m. 15 w lokalu Seminarjum
Polonistycznego (Zamkowa 11).
Zebranie poświęcone sztuce „Mło-
dy las” J. A. Hertza.
— Koło Historyków U. S$. B.

zawiadamia, że w poniedziałek
dnia 27 b. m z powodu 500-lecia
śmierci W. Ks. Witolda, w sali
wykładowej seminarjum history-
cznego (Zamkowa 11) o godzinie
6-ej odbędzie się Zabranie nau-
kowe Koła Historyków, na którem
p. dr. Henryk Łowmiański wygłosi
referat p. t. „Tradycyjne i nowe
 

kierunki
tolda”.

Po referacie dyskusja.
Goście mile widziani.

w polityce W. Ks. Wi-

Sport.
Piłka nożna.

Rewanżowe spotkanie K. S.
„Drukarz“ z W. K. S. 6 p. p. Leg.

Młoda drużyna K. S. „Dru-
karz* przed trzema tygodniami
po raz pierwszy zmierzyła swe
siły i sprawność w towarzyskiem
spotkaniu z W. K. $. 6 p. p. leg.,
wykazując dobrą formę i wyro-
bienie techniczne i taktyczne.

Rezultat tego meczu 3 : 2 na
korzyść W. K. S. 6 p. p. leg. nie-
zadowolnił ambitnego „Drukarza*,
a wobec tego rewanżowe spotka-
nie tych dwóch klubów nastąpi
dziś o gyodz. 2 p. p. na boisku
6 p. p. leg. na Antokolu.

Mecz ten w świecie sportowym
budzi wielkie zainteresowanie, bo-
wiem K. S. „Drukarz“ juž w roku
przyszłym stanie do zawodów
konkursowych, ubiegając się o
palmę pierwszeństwa na polu
sportowem. K.

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

Dziś odbędą się dwa przedstawienia.
Popołudniu o godz.3 min.30 pe cenach
zniżonych Szerriff'a „Kres wędrówki",
wieczorem 0 godz. 8-mej J. A, Hertza
„Młody las“.

W przygotowaniu dramat psycholo-
giczny Surguczewa „Skrzypce Jesienne.

Jutro o godz. 3 m. 30 „Młody las*
dla młodzieży szkolnej. Wszystkie bi-
lety sprzedane

— Teatr Miejski w „Lutni“.
Dziś Teatr Miejski w „Łutni* czynni
będzie dwukrotnie. Popołudniu o godz.
min. 30 Erwina „Pierwsza pani Fraze-
rowa*. Wieczorem o godz. 8-mej Bira-
beau „Mała grzesznica“.

W  przygoioweniu najnowsza ko-
medja S Kiedrzynskiego „Nie rzucaj
mnie Madame“

—  Pląte przedstawienie popu-
larne w „Lutnia. Jutro, o godz. 8
wiecz. po cenach najniższych A. Fredry
„Pan Jowialski*

— Operetka murzyńska w Wilnie.
Zespół operetki murzyńskiej o sławie
wszecliświatowej ze znakomitym Duqla-
sem na czele zjeżdża do Wilna na trzy
występy, które się odbędą w gmachu
Teatru „Lutnia*. Pierwszy występ wv-
znaczono na czwartek najbliższy 30 paź-
dziernika o godz. 8-mej Zespół składa
się z 45-ciu osób, posiada egzotyczną
orkiestrę, balet, oraz własne deko-

racje.
— „Widma Moniuszki w Te-

atrze „Lutnia”*. W sobotę I i w ponie-
działek 3 listopada o godz. 8-mej wiecz.
tradycyjnym zwyczajem wystawione bę-
dzie staraniem Wil. zespołu operowego
misterjum S. Moniuszki do słów Adema
Mickiewicza „Widma“ („Dziady“, w opra-
cowaniu scenicznem prof. A. Ludwiga
i pod kierownictwem muzycznem Z. Do-
łęgi. W misterjum weźmie udział za-
szczytnie znany chór akademicki U.S B.,
oraz zespół orkiestry symfonicznej.

Przy braku apetytu, zepsutym żo*
łądku, upośledzonem trawieniu, obstruk-
cji, zaburzeniach przemiany materji,
pokrzywce | swędzeniu, naturalna woda
gorzka „Franciszka - Józefa'* usuwa
z organizmu substancje gnilne zatruwa-
jace organizm. Żądać w aptekach i dro-
gerjach, 266

Z ostatniej chwili.
Ostrzelanie okrętu nie-

mieckiego.
RIO DE JANEIRO. (Pat.).

Okręt niemiecki „Baden”, wyjeź-
dżający ubiegłej nocy z tutejsze-
go portu, nie zastosował się do
sygnałów, nadawanych z twier-
dzy, wobec czego został ostrze-
lany. Kilka osób zostało zabitych,
około 30 cdniosło rany.

 |

 

 

 

 

KUPNO-
SPRZEDAŻ |

WĘGIEL
Górnośląski opałowy i

kowalski. Koks, drzewo

szczepowe i rąbane. Do-
stawa niezwłoczna w za-

mykanych wozach

D.H. Wilopał
Styczniowa 3, tel. 18-17

—s3

Kupię

    

Bechstejn etc., takoż
Arnold Fibiger, Kern-

topf i Syn,
uznane rzeczywiście
za najlepsze w kraju
przez najwybitniej-

szych fachowców na
| Pow. Wystawle,

w r. 1929,
K. DĄBROWSKA,

Wilno, ul. Niemiec-
ka 3, m. 6.

« Ceny fabryczne. —
I Sprzedaż | wynajęcie. |

Tel. 17-52.

boty,

wnie:

D. sprzedania kinowe
dynamo z ręcznym

przewodem fir. „Pathe”.
Kino-kok z dynamo, mi-
kroskop i parowa ma*
szyna ', M. K. model
Wileńska 8, Szawedanc.
Wejście od ulicy. 4166 0a

Sprzedająsię
angorskie Króliki ul. Wi-
leńska Ne 34 m. 3od go-
dziny 12 do 1-ej p. p.

3039:
 

meble salo-
nowe,

łowe i inne. Wileńska 8-6.

 

D. sprzedania prawieno-
wy samochód „Ford“

1929 r. A. w bardzo do-
brym stanie. Dowiedzieć
się: Skopówka 11, m. 11.

 

z techniczną gwarancją
za 4.400 zł. Fiat otwarty
5.500 zł. b. dobry stan
na dogodnych warunkach
kredytowych Tatarska 3

5

rządzenie
szafka, lada,

ka szklana, -3 stoliki,
8 stołków masywnej ro-

sprzedam za 250
złotych okazyjnie. Listo*

Wilno | skrytka
pocztowa Ne 183. 4164—0

 

 

Msze do _ pisania
sprzedam. Biurowa,

prawie nowa,
pismo. Cena 500 zł, mo-
żna na dobre weksle.
Wilno I, skrytkaNe183,

Wspaniałe meble ekspo-
naty z wystawy r. 1930,
za które otrzymano naj-
większą nagrodę  „Dy-

lom uznania”.
1) Sypialnia z drzewa

cytrynowego, styłu mo-
dernistyczaego z 1930 r.

2) Gebinet z drzewa
mahoniowego stylu mo-
dernistycznego z 1930 r.

3) Sypialnia z drzewa
dębowego z „ptasiem o-
kiem“ inkrustacja Pali-
sandrowa.

Možliwie na raty do
nabycia we wzorowych

sto

666—10

 

Pianina 4102 warsztatatach.
oaz E TA Subocz 19.—Tel. 198.

ej se. | o Miobywała okazja SE
wiePleyel, Karetka Overland 5 osob.

mem 2 duże luk-
susowe lustra w zło»

conych ramach. Styl ro-
koko. Cena—800 złotych.
Biskupia 12. Lombard.

4152—00

Pianino
prawie nowe do sprze:
dania. (l. Mostowa 5. m. 1

745 Oo

 

sklepowe:
gablot-

 

o sprzedańia szcze
nięta rasy wilczej pó

+ 20 i 30 zł. Ūniwersyteč-
ka 2, sklep Pawłowiczó-
wny 4165—0o

 

widoczne nA
jo sprżedania pianino
Mūhlbačha i kotecz-

ka rasowa. Mostowa 5,
4164—00 m. 4 4156—10



   

  

   
  
  

 

  

 

ZNAKOMITE

NIEJSKI KMEKATOGRIE || 03 Gizie”
Sala Miejska, ul. Ostrobram-

 

 

ku włącznie będą wyświetlane
BLUE i RAQUEL TORRES. Film ten zos

UZNANE ZA NAJL

27 października 1930 ro-
filmy:

NAD PROGRAM: Tygodnik

«Białe Cienie»
tał zrealizowany na wyspach Markizach (Polinezja) przy współudziale jedne-

 

  
EPSZE

Według powieści Fryderyka O'Briena dramat.
w 10 aktach. W rolach głównych: MONTE

aktualności Ne 117 w 1 akcie. Kasa czynna od

 

ska 5 ajstarszych tamtejszych plemion.

AŽ, A 3 m.35 *początek seansów od g. 4. Następny program: „Biokada na morzu”.

DZIŚ! Największy Przebój Doby ó Ž 0 Wielka opera filmowd. Muzyka Ru-

DŹWIĘKOWY obecnej! ma Dźwiękowa! KR L EBRAK w dolfa Dzimla. Spiew—Chór Tańce—

KINO- E W rol. główn. król śpiewaków bożyszcze kobiet DENIS KING i najsłyn. śpiewaczka opery „Metropolitain" w N. Yor-

rearn CHELI O S» IV EsSNETTE MAĆ DONALD. Cały film w kolorach naturalnych. Film ten demonstruje się w Warszawie w 2
ulica Wileńska 28, tel. 926. kinach. Ze względu na wysoką wartość artystyczną dla młodzieży dozwolone. Na pierwszy seans ceny zni-

żone Balkon 80 gr.

 

DŹWIĘKOWY KINO - TEATR
<HOLLYW00D»|

MICKIEWICZA JG 22

 

HOLLY KINO-TEATR !

«HOLLYWO00D»
MICKIEWICZA Ni 22

TEATR LU X“ |
ul. Miekiewicza Nr. 11.

 

arcy-
dziele
Przepiękne kobiety.

 

KINO-

 

 

Dziś ostatni dzień! Przebój Dźwiękowy! Po-
rywający dramat życiowy reżyserji

tego CECIL de MILLE'S p. t.:

JUTRO PREMJERA! Poraz 1-szy Iwan Petrowicz w fil-
mie dźwiękowym Czarowna, Żywiołowa, Namiętna
HAZY w najnowszym dźwiękowo-śpiewnym dramacie erotycznym.

 

] Największy i najpię-

 

Parter 1 zł. Początek seans

znakomi-

6, 8 i 10 m. 30 wiecz.

RAPSGDYNKWOZLACIUNEJE

«NOC

DYNAMI
Ceny miejsc zniżone tylko na 1 seans.

ów o godzinie 4, 6, 8 i 10 m. 15 w.

 

W rolach gł: JULIA FAYE, CONRAD
NAGEL. NAD PROGRAM: DODATEK
DZWIĘKOWY! Początek o godzinie 4,

 

przeżywają IWAN PETRO-
UPOJEN» WICZ, AGNES hr. ESTER-
Początek seansów o godzinie 4, 6, 8 I 10 m. 30.

Ceny zniżone tylko na 1-szy seans.

Mistrzowska reżyserja.

Wzruszający dramat
Cudowne sceny. Olśniewający przepych wystawy.

Początek o godzinie 4-ej w dnie świąt. o g. leej. Ceny miejsc od 40 gr.

|MACOS CZARAKTPWEKILICO ORGA DE ALTOTATSIAATI

 

Dziś! Władca serc niewieścich IWAN PIETROWICZ i posągowo piękna LIL DAGOVER w swej najlepszej kreacji, potężnem

«Noce Szalone... Noce Bezsenne...»
miłości dwojga kochanków.

 

W roli gł.: Najpiękniejsza para ko-

 

 

 

      

 

   

   

   

    
  
 

   

i Mi j potężne arcydzieło dramat w 12 akt.

TEATR «STYLOWY» kniejszy szlagier p.t.: WładczyniMiłości chanków GRETA GARBO, JOHN GILBERT oraz DUGLAŚ FAIRBANKS Inr.

WIELKA 36. ' i LOWIS STONE. U W A G Al Oto gwaraneja naprawdę artystycznego filmu. Nad program: „PRAWO KRWI
dramat w 10 aktach.

"MA

. .

ads SUI0KŲ NOMNNA/NE| 057 USLCLĘUNOŚCI M. WILD
AKTYWA na dzień 1-go października 1930 r. PASYWA

Złote i grosze Sk ę Złote igrosze:

Kasa i sumy do dyspozycji - - - - - 386638 | 31 Kapitał zakładowy - - - - - 100000 Sn

Papiery wartościowe własne - - - - 138200 | — Fundusz zasobowy - - - - - - 1442 | 01

Weksle zdyskontowane - - - . - | 2053202 | 32 Wkłady - - - - - - - | 3892267 | 93

4 protestowane - - - - = 23693 | 44 Kredyt udzielony Kasie na remont domów . - 54950 , —

Pożyczki zabezpieczone hipotekami ! in. wartościami -| 1804806| 83 Zobowiązania inkasowe - - - - . 491| 02

. terminowe pod zastaw papierów wartościow. - 28370| — Różne - p A - - - Ł 1189| 33

Korespondenci - - - - - - 7884| 21 Redyskonto - - - - - - - 281288| 18

Ruchomości - - - - - - - 229651 21 Należności Skarbu - - - 1823| 43

Koszty handlowe - - - - - - 112985| 97 Procenty i prowizja - - - - 303107| 22

„ organizacyjne - - - - - 22972| 10 AE ii

Różne - - - - - + s ż 7001 | 54

Waluty obce własne - - - - - . 27839| 19

4636559| 12 4636559| 12

Dokumenty do inkasa - - - - - 704059| 87 Różni za inkaso - - - a R 704059| 87

Depozyty A 2 4 A $ > - | 1557559| 48 Depozytarjusze 8 p a 8 - | 1557559 |] 48

6898178 47 6898178| 47

,— zd

(2) Józef Korolec (2) Antoniglllinicz (=) Anatol Fried (2) Michał Gruźdź

Preses Zarządu ) Dyrekcja Buchalter

 

okazyjnych samochodów osobowych,

= T
A

PRZYCIEMNIA
NATYCHMIAST

ĮUvene
NA KAŻDY ZĄDANY KOLOR

POD GWARANCJĄ NIESZKODLIWYY
PARE. d'ORIENT WARSZAWA

 

  
TANIO

wielki wybór poleca skład
mebli —0 o

w l.

 

L Lokio
i Wileńska 23.

OGŁOSZENIE.
Magistrat m. Wilna ogłasza przetarg. na

dostawę pieczywa, oraz mięsa i słoniny do szpi
tali Miejskich i Przytułku. Oferty, ze wskaza-
niem cen jednostkowych względnie "%, %, ustę-
pstwa od cen rynkowych, są przyjmowane w Se-
kcji Zdrowia Magistratu (pokój 4) do dnia 29 go
października r. b.

Otwarcie ofert i ustny przetarg odbędzie
się w dniu 30-go października o godz. 10-tej ra-
no. S przetargu winni złożyć kaucję w
wysokości zł.
9806—0 Magistrat m. Wiina.

 

 

 

DRUKARSKA MASZYNA
70 x 100 w dobrym stanie okazyjnie niedrogo do

sprzedania. Wilno, Teatralna 7, m. 5. 744r

Wydawca: ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI.

MIMS
Posezonowa Wyprzedaż

Ford, Fiat, Overland, Buick. Auto-Garaże, Wileńska 26. Tel. 13-61, 17-52.

Dd Lg

 

—1—or

autobusów i ciężarówek. Chevrolet,

Każdy czytelnik powinien t
waga! okazję wykorzystać! R Uwaga!

Firma „Wygoda Polska" Łódź postanowiła
w obecnym czasie krytycznym, dać możność
mieszkańcom, oddalonym od centrum przemysłu,
na sezon jesienny i zimowy ubrać się ładnie, cie-
pło i tanio, po cenach fabrycznych, najniższych;
jako reklamę wysyła komplet reklamowy zimowy;
aby się przekonać o jakości ich towaru tylko za
ZŁ 49-a mianowicie: 2', mtr. weluru weł. w do-
brym gat. puszysty | ciepły w kol. gładkich lub
kratach ciemnych, nadaje się na palto męskie,
oraz damskie zimowe, albo 3 mtr. kortu zimowego

na ubranie męskie zimowe lub jesienne. 3':, mtr.
Toledo, t. j. materjał ciepły i puszysty w najnow-
szych deseniach i kwiatach, nadaje się na suknię
domową oraz szlafrok. 1 koszula męska lub dam-
Ska trykotowa, puszysta i ciepła dla dorosłego
'człowłeka. 1 swetr lub pulower męski, lub damski,
w najnowszych deseniach angielskich. 1 szal czy-
sto wełniany. 3 p. Skarpetek zimowych, lub 2 p.
Pończoch damskich. 1 p. Rękawiczek ciepłych weł.
3 chusteczki batyst. do nosa.

Taki cały komplet wysyłamy tylko przez krót-
ki czas za 49 Zł. za zaliczką pocztową, po otrzy-
maniu listownego zamówienia. (Płaci się przy od-
biorze na poczcie). Bez ryzyka, gdyż o ile towar
się nie podoba kupującemu, przyjmujemy takowy
z powrotem i zwracamy całkowitą należność. Do
każdego kompletu reklamowego doliczamy 3 zł.
50 gr. jako koszta opakowania i oplaty pocztowej
Zamówienia prosimy adresować: Firma „Wygoda
Polska" Łódź, skrz. poczt. 482. Na żądanie wysy-
łamy bezpłatnie cenniki na wszelkie towary.
 

Obywatele i obywatelki.

 

Żądajcie wszędzie

 

Wył. wyro-
bu fabr. «Nektar».

PIANINA
Najsłynniejszej wszechświatowej

8 firmy „Erard'* oraz „Betting'*
i „K.i A.Fibiger'* uznane za
najlepsze w kraju (na Targach

Północnych nagrodzone
WIELKIM ZŁOTYM MEDALEM)

Sprzedaje na dogodnych warunkach

__Kijowska4, Abelow.__

 

 

NAJLEP-w WĘGIEL|
gėrnešląski koncernu „Progress“ oraz KOKS
wagenowo i od jednej tonny w szczelnie zam-
kniętych i zaplombowanych wozach dostarcza
Przedsiębiorstwo Handlowo -Erževynionų I

egzystuje ©:
M. DEULL Błavo:Wilno, Jagiellońska 3,
tel. 811. Składy: Slowackiego 27, tel. 14—46 —O į

 
 

WSZECHŚWIATOWEJ SŁAWY
u Firma nasza znajdująca się w Łodzi w centrum

przemysłu i posiada towary z pierwszego źródła
wysyła takowe po cenach najtańszych fabrycznych |
o połowę taniej aniżeli w waszych miejscowo-
ściach. Więc jako reklamę wysyłamy komplet
pierwszorzędnych towarów, który jest niezbędny
dla każdego domu, o przekonanie ich jakości,i ni-
skich cenach.

14 szt. tylko za 45 zł.
a mianowicie: 1 szt. płótna białego 17 mtr.

w dobrym gatunku, 2 prześcieradła w najlepszym
gatunku 2 mtr. długości i pełnej szerokości, 1

ZDRÓJ
ŻYWIECKI,
MARCOWE,

wZYWCU
boNABYCIA WSZĘDZIE

    obrus biały w najpiękniejszych deseniach żakar-
dowych, 1 ręcznik kąpielowy w b. dobrym gatun-
ku i różnych deseniach, 3 ręczniki kuchenne Inia-
ne i 6 chusteczek.

Taką całą wyprawę wysyłamy tylko za 45 zł.
Bez ryzyka o ile towar się nie podoba przyj-

mujemy z powrotem. Do każdego zamówienia do-
liczamy 3,50 gr. jako koszta opłaty pocztowej
i opakowania.

Zamówienia upraszamy adresować:
Firma „Suknopol“

Łódź, i
Piotrkowska 117.

Na żądanie wysyłamy bezpłatne cenniki.

 

DRZEWO suche przewożone koleją I WĘGIEL A. CYMBLER Do
górnośląski

Po cenach konkurencyjnych poleca skład drzewa:

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

JĄKANIE
wszelkie inne zboczenia mowy radykalnie
usuwa Zakład leczniczy dla jąkałów

 

oraz

Prospekty kancelarja wysyła bezpłatnie.
333—0 Zarzecze 5, m. 7 0d4-6pp.
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| LEKARZE |

 

Piotrowicz- Jurczenkowa
ordyn.

S. Żyłkiewicza, Warszawa, ul. Chłodna 22 Choroby skórne i wene-

 REPREZENTACJA: WILNO,a„ZARZECZNA 19. reL.($64

AKUSZERKI

KUSZERKA

Marja Laknerowa
Przyjmuje od godz.9 do

  

  

Dr. K. SOKOŁOWSKI
Chor. skórne I wene- 7 w,, Kasztanowa 7m. 5.
ryczne. Przyjm. od9—12 WZP69.
5—7.ul. Wileńska 30 m.14

DOKTÓR MEDYCYNY
sprzedania dom w
pobliżu dworca ko-

Chor. WENERYCZNEi lejowego. z wolnem 3
SKÓRNE. MOCZOPŁC. pokojowem mieszkaniem,
Mickiewicza 12, róg Ta- w cenie około 4 tys. dol.
arskiej 9—2 i 5—7 i pół. Bliższe szczegóły w skle-

804—2 pie Gołębiowskich, Troc-
ka 3. 579—30

Majątek ziemski
obszaru około 80 ha.
Ziemia dobra, łąki, las.
Zabudowania kom-
pletńe sprzedamy do-

godnie.
Dom H.-K. „Zachę-
ta'* Mickiewicza 1

telefon 9-05. 327 0

   

    

      

KOBIETA-LEKARZ
Dr. JANINA

Szpitala Sawicz.

ryczne kobiece. |

z ĄDAJCIE
Wóciki, Likiery i Wina

F. $Stetan GERELIŚS=ka S-KAAKC. wWARSZAWIE,

roku 1890. | .

 

574

dolarów
200 dam zaraz

podpierw-
szą hipotekę na dom
murowany. Pośredni-
ctwo wykluczone. Do-
wiedzieć się hotel
Bristol pokój Ne 8 od
odz. 10-ej do 11'/,p.p.

3040 --0

Oszczędności
swoje, złote i dolary, ulo-
kuj na 11 proc. rocznie.
Gotówka
bezpieczona złotem, sre-
brem i drogiemi
niami.
Katedralny, Biskupia 12.
Wydaje pożyczki pod za-
staw: złota, srebra, bry-

twoja jest za-

kamie-
LOMBARD, Plac

lantów, futer, mebli, pia-
nin, samochodów i wszel-

kich towarów. 537-3

lapewiiony dochód
osiągnie kaźdy przy lo-
kowaniu gotówkowych o-
szczędności przeż Wileń-
skie Biuro  Komisowo-
Handlowe Mickiewicza 21,
tel. 152. ' 182—1 0
—————

SPRZEDAM
(powód sprawy rodzinne)
lub zamienię na dom w
mieście majątek 260 ha
1'/, kl. kolej. Wilejka po-
wiat. Ornej. 70, łąk 40,
pastwisk 40, reszta las.
Ładna miejscowość, ryb-
ne gospodarstwo możli-
we. Informuję za zna-
czek pocztowy. Wilejka
powiat S-to Jerska 7
Dekańska. 4146—0

oddziel-
kupię *ry” dom
z placem w centrum mia-
sta lub w rejonie ulic:

Wielkiej i M.-Pohulanki,
Zakretowej,  Sierakow-
skiego i Piłsudskiego.
Oferty do Administracji
dla J. J. z podaniem ce-
ny i dokładnego adresu.
Pośrednicy wykluczeni.

4141—0

  

| Różne sumy
gotówki ulokujemy
zaraz na dobre hipo-
teki miejskie i ziem-

skie.
Dom H-K. „Zachęta'*
Mickiewicza 1,

—905. _328—s|
  

 

2,000 dolarów
dopłaty do kupna ma-
jatku ziemskiego obsza:
ru 275 ha z zabudowa-
niami. Majątek przewa-
żnie łąkowy. Wileńskie
Biuro Komisowo-Handlo-
we Mickiewicza21,tel. 152

180—0 o

1,000 dolarów
dopłaty przy kupnie ka-
mienicy z dochodem
16,000 złotych rocznie.
Wilęńskie Biuro Komiso-
wo-Handlowe  Mickiewi-
cza 21, tel. 152. 181—00

 

|

Poważni,
energiczni emeryci w
miasiach i miasteczkach
otrzymają sprzedaż bar-
dzo pokupnego sezono-
wego artykułu. Koniecz-
ną jest mała gotówka.
Zgłoszenia Bydgoszcz,
skrzynka pocztowa 54.

694 0

RCA |

 
 

Przyjmuję  obstalunki
i zamówienia sukien i
płaszczy według najnow-
szych fasonów, z ostat-
niej mody. Na miejscu
do obejrzenia modelei
fasony otrzymane bez-
pośrednio z Paryża.—Za-
mówienia przyjmuję od
21 października r.b. Wil:
no, Skopówka 5, m.5.

f. „HENRYK | S-ka“
4159 lo
 

pod otrzyma przy
gospodarstwie w ma-

jątku inteligentny ener-
giczny młody człowiek.
Adres w Administracji
„Dz. Wil.“, lub złożyć
tamże ofertę. 4162—0o

przepisywanie
Mi maszynach

tanio, szybko i fachowo.
Wileńskie Biuro Komiso-
wo-Handlowe, Mickiewi-
cza 21, tel. 152. 183—20

Potrzeba
wychowawczyni, skrom-
nych wymagań, do dwoj-
ga dzieci z szyciem. Zgła-
szać się ul. 3Maja 3—1
od g. 12—313-9. 184-00

Uwaga bezrobotni In-
teligenci!

Stałą popłatną egzysten-
cję osiągniecie przyjmu-
jąc zastępstwo poważ-
nej Instytucji. Stała pen-
sja, prowizja. — Facho-
wość zbyteczna. — Zgło-
szenia Hotel Handlowy
kierownik Tremski, nie-
dziela poniedziałek wto-
rek od 10 do 5 godz. Pa-
nowie posiadający sztab
subzastępców od 6 do
7 wieczorem. , 4151--0o

 

  

NORA

  

TDOLNI MAJĄ ZAPEWNIONE STANOWISKO NA STALE.
I Panowie i Panie wyzn. rz.-katol. zgłoszą się natych-

dniu 27 i 28 bm. od 11 — 13 Mickiewiczamiast w

 

 

Dlatego, że
udoskonalone

Śniegowce i kalosze
marki „Pepege", mimo niskiej ceny,
wyróżniają sią bardzo gustownem wy-
konaniem zewnętrznem i diugo zacho*
wują początkową wspaniałość for-

i . Są pozatem bardzo
zawsze latwe do włożenia,tebe|

ŻĄDAJCIE WSZĘDZIE
TYLKO Z PODKOWĄ

<PEPEGE>
[ZDOLNIPANOWIE(PANIE) |
zarobią 1000 zł. miesięcznie, przy lekkiej
i wykwintnej akwizycji. Wiadomości fachowe|

niepotrzebne.

UWAGA MATKI!
Dawajcie dzieciom czekoladę

;ZZDÓROWZIEFE fabryki

A. PIASECKI w Krakowie
jest bardzo pożywna i

Żądajcie wszędzie.

 

Ogłaszamy

niedroga.
733-0r

niniejszem

SUBSKRYPCJĘ

Pierwsze. Wydanie Zniorowe. Dzieł

jtaniyława Brzozowskiego
Stefana Kołaczkow-

Jag. w 24 tomach
Prospekty

wysyła Wydawnictwo Literacko - Nau-
kowe, Krakėw, Garbarska 16.

2564-0r

pod redakcją
skiego, doc. Ulniw.
brosz. lub 19 oprawnych.

WIATŁO, DZWONKI

MOTORY urządza,

reperuje elektryk konces.

TADEUSZ FABISZEWSKI

Wilno, Portowa Nr. 8.

3029—15
 

soba średnich lat po-
szukuje posady ja-

ko służąca przychodzą-
ca Ponarska 51, m. 7.

4133—0

| NAUKA į

UE
sklego Tatarska 17—3.

gr8

 

 

dzielam korepetycji
szykuję do egzami-

nów maturalnych matem.
fizyka, chemja, polski
Mickiewicza 19—30.

4135 -2

tudentka IV kursu U.
S. B., humanistka,

udziela korepetycyj Bo-
nifraterska 2—12.

4144—0

nAi naj-
prędsza metoda nau-

czania się języków ob-
cych „Linguaphone* ul.
Niemiecka 3 m. 6.

  

  mówi 1

Dzieasika Wilečskiego“ ul. Moctewe |  

arisienne  donne le-
cons, frangais thė-

orle et pratique Mosto-
wa 16—61 Entrėe en fa-
ce du Ne 27. 4140—0

Chcesz otrzymač
posadę ?

Musisz ukończyć kursy
fachowe  korespon-
dencyjne im. prof.Sekuło-
wicza, Warszawa, Žėra-
wia 42. Kursy wyuczają
listownie: buchalterji, ra-
chunkowości kupieckiej,
korespondencji handlo-
wej, stenografji, nauki
handlu, prawa, kaligrafji,
pisania na maszynach,
towaroznawstwa, angiel-
skiego, francuskiego,
niemieckiego, pisowni,
gramatyki |S4A oraz
ekonomji. Po skończe-
niu świadectwo. — Żą-
dajcie prospektów. 305

isani
Nauka uo No
Orzeszkowej 11—16.

4111

 

į Z6UBY
RIZR
Z ub książkę woj-
g + skową wyd.

przez PKU—Wilno na imię
Piotra Wojtulanisa, zam.
w gm. Rymszańsk. un.się.

4161
  

Redaktor odpowiedzi.

aparaty, detektory,
głośniki, słuchawki,
prostowniki

SĄ NAJLEPSZE!

Do nabycia w Wilnie: D. WAJMNA, Trocka 17,
„OGNIWO'' Sw. Jańska 9.

» Ul.

y: JERZY CIESZEWSKI,

uk
ł
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   283.
Zwia

RÓŻNE i
Do rodziny i krewnych
ś. p. księdza Stanisła-
wa Piotrowicza Jadwi-
ga z Wiszniewskich
yndecka urodzona 1870

roku w Wilnie córka Ale-
ksego i Anny z Jaksiń*
skich, wywieziona dzie-
ckiem jako sierota do
Warszawy nieznająca ro”.
dziny tą drogą prosi lu-
dzi dobrej woli i sumie /4
nia o szczegóły: Infor-
macje proszę kierować
Stanisław Cyndecki Na-
łęczów ziemia Lubelska
Zakład Leczniczy. 3041

 
iLOKALE

z 5-ciu pokoi
Lokal pod piekar-
nię do wynajęcia ulica
Ofiarna 2 Informuje do-
zorca. 4157

Mieszkania
i pokoje

Moze 3 pokojo-
we odnowione do

wynajęcia Dominikańska
8 m. 2 od godz. 2—4 p.p.

4127—0

 

Pokój |
4, m. 19. 4143—0

D: wynajęcia pokėj Z
nowoczesnemi wy

godami. Bankowa róg
Makowej 1, m. 11.

4129—0

  

  

o wynajęcia od 15-XI
słoneczne, suche mie-

szkanie 3 pokojowe z |
przedpok. kuchnią balko-
nem z elektrycznością
dla intelig. niedużej ro-
dziny. Zwierzyniec, Sta” |
ra 31. 138

 

 

    

   

   

    

   

Mieszkania
3-pokojowe odnowione Z
wygodami do wynajęcia

Krakowska Ne 51 in-
formuje dozorca. 4157

Pokój Tauri5
m. 1. 4154

Pokój "y:
wicza 19 m. 17. gr3
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