
Opłata pocztowa ulszczona ryczałtem.
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W pierwszą bolesną rocznicę śmierci

SE
WŁADYSŁAWA-IGNACEGO

DOWGIAŁŁY
Odbędzie się 9-go, we wtorek, o godzinie 10 zrana
w kościele Sw. Ducha (Dominikańskim) nabożeń-
stwo żałobne, na które zapraszają krewnych i zna-

jomych
Żona i Rodzina.

Wszystkim, którzy oddali ostatnią posługę Mężowi i Ojcu naszemu

2
JANOWI JABŁOŃSKIEMU

i okazali nam tyle współczucia, a przedewszystkiem: p. Dyrektorowi Fal-
kowskiemu, pracownikom Wydziału Mechanicznego i innych Wydziałów
Wileńskiej Dyrekcji P. K. P., przedstawicielom Związku Inżynierów Kole-
jowych i Magistratu i Kolejowej Straży Ogniowej — ślemy z głębi serca

płynące wyrazy wdzięczności
Żona i Córki.

Ś. P.
WŁADYSŁAW KOŁASZEWSKI

Brat lil Zakonu Sw. O. Franciszka, Pref. Męskiej Sodalicji Marjań-
, skiej, Prof. Gimn Im. Kr. Zyg. Augusta w Wilnie

po krótkich lecz ciężkich cierpieniach opatrzony Św. Szkramentami
zasnął w Panu dn. 6 września r. b. w wieku lat 49.

Eksportacja odbędzie się dn. 7 września o godz. 6 m. 30 z domu
żałoby przy ul Zamkowej Nr. 3 do kościoła św. Jana, nabożeństwo ża-
łobne dn. 9 września o godz. 9 rano, poczem nastąpi pogrzeb na cmen-
tarzu Rossa.

O tych smutnych obrzędach zawiadamiają przyjaciół i znajomych
ogrążeni w głębokim smutku
AE Ki. Żona i Rodzina.

«SP.
Władysław KOŁASZEWSKI

Profesor Gimn. im. Kr. Zygmunta Augusta
po krótkich i ciężkich cierpieniach, opatrzony ŚŚ. Sakramentami, mar!

dn. 6 września r. b. w wieku lat 49.
Eksportacja zwłok odbędzie się dn. 7 b. m. o godz. 6 m. 30 popoł.

z domu żałoby przy ul. Zamkowej 3 do kośctoła św. Jana.
Nabożeństwo żałobne w tymże kościele we wtorek o godz. 9 rano,

poczem pogrzeb na cmentarzu Rossa.

O czem zawiadamiają

Dyrekcja, Rada Pedagogiczna oraz uczniowie
Gimnazjum im Kr. Zygmunta Augusta.

sTe.
WŁADYSŁAW KOŁASZEWSKI

Członek Wil. Koła Tow. Naucz. Szkół Średn. I Wyższ.
zmarł dn. 6 września r. b. w wieku lat 49. Eksportacja zwłok odbędzie się
dn. 7 b. m. o godz. 6 m. 30 po poł. z domu żałoby przy ul. Zamkowej 3
do kościoła Sw. Jana. Nabożeństwo żałobne w tymże kościele we wtorek
o godz. 9ej rano, poczem nastąpi złożenie zwłok na cmentarzu Rossa,

o czem zawiadamia į
Zarząd Wil. Koła T. N. S. W.

kp.

Prefekt Męskiej Sodalicji Marjańskiej
po krótkich lecz ciężkich cierpieniach, opatrzony Sw. Sakramentami

zasnął w Panu dn. 6 września r. b. w wieku lat 49.
Eksportacja odbędzie się dn. 7 września o godz. 6 m. 30 z domu

żałoby przy ul. Zamkowej Nr. 3 do kościoła Sw. Jana, nabożeństwo ża-
łobne dn. 9 września o godz. 9 rano, poczem nastąpi pogrzeb na cmen-
tarzu Rossa. ;

O tych smutnych obrzędach zawiadamia
Zarząd Sodalicji. |

W dn. 10.1X r. b. zostanie uruchomiona

Polska Koedukacyjna Szkoła Powszechna
przy Gimnazjum im. J. I. Kraszewskiego w Wilnie,

ul. Ostrobramska 27.
Do oddz. I przyjmuje się dzieci od 6'/, lat. Po ukończeniu oddz. III

zapewnione są miejsca w kl. I Gimnazjun.

Dla życzących francuska lub angielska konwersacja.

Opłata 20 zł. mies. Dla niezamożnych ulgi.
Sekretarjat czynny w godz. 9—13 i 16—17.

nacznę żeńskie karsa stenograćji
S. Pietraszkiewiczówny

Zapisy przyjmuje kancelarja Liceum Handlowego co-
codziennie od godz. 10—12-ej (Wilno, ul. Żeligowskiego 1—2).

Nauka na każdym kursie trwa 5 miesięcy.
Abiturjentki szkół, gdzie stenografja jest wykładana,

mogą być przyjęte na kurs Il-gi. 1—f

|
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Biuro Targów Północnych
przyjmuje zgłoszenia na

REKLAMY ŚWIETLNE - ZNIKAJĄCE
umieszczane na ścianach, gzymsach pawilonów i na szyldy na słupkach

na terenie Targów.

Szczegółowych informacyj udziela Biuro Targów w godz. 8—2 i 5—7 w.

 

W najbliższym czasie zostaną w Wilnie otwarte

Roczne Kursy WychowaniaPrzedszkolnego
dla Maturzystek.

Kursy mają na celu danie fachowego wykształcenia w dziedzinie wych -
wania przedszkolnego przyszłym młodym matkom, wychowawczyniom dzieci
oraz kierewniczkom przedszkoli.

Na Kursa przyjmowane będą wyłącznie maturzystki, gdyż mając na
względzie ogólny poziom wykształcenia słuchaczek, dane zostaną przedmioty
tylko fachowe z wyłączeniem ogólnokształcących.

Po przesłuchaniu wykładów teoretycznych, odbyciu wymaganej praktyki
w przedszkolach, w zakładach opiekuńczych nad dziećmi, oraz po złożeniu
przepisowych egzaminów, wobec Komisji Egzaminacyjnej, słuchaczki otrzymają
świadectwo, uprawniające do prowadzenia przedszkola.

Informacje udzielane są w sekretarjacie Kursów przy ul. Mickiewicza 22/5
codziennie w godz. 5-7. —1
 

 

 

KoncesjonowaneprzezKuratorjum O. S. w.
IM..KS. PIOTRA SKARGI

  
: _ KURSY KOEDUK. p
5 Wilno, ul. Mickiewicza 22, b. Gimn. E. Dzięcielskiej o
= przyjmują wpisy na kurs II (kl. IV—V) 5
“o » 2, II (ki V-VI) 2
5 wom IV (kl. VI—VII) - 68
3 nowo V (kl. VII-VIII) “ 8
= oraz do rocznej klasy Vlll-ej.
m Program gimn. państw. Typ matem.-przyrod. i hum. Na kursach wykla- =

dają nauczycielegimn. państw. i pryw. Nauka rozpocznie się 1 września.

ZAMKOWA Nr. 17 (obok kościoła Sw. Jana) TELEFON 928
Poleca po cenach bezwzględnie niskich

FIRANKI, OBRUSY, KOŁDRY watowe i pluszowe,
PODUSZKI, płótna bieliźniane, bielizną damską, męską

i galanterję,
WEŁNY na suknie, płaszcze i materjały na ubrania męskie.
JEDWABIE, CHODNIKI, DYWANY.

Wielki wybór wszelkich towarów.

Uwaga! Dla młodzieży szkolnej materjały na mun-
durki i fartuszki.

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

WARSZAWA. Prasa sanacyjna otrzymała do niedzielnych wy-
dań nowy wywiad p. B. Miedzińskiego z premjerem Piłsudskim. Wy-
wiad ten, jak się dowiadujemy, nie zawiera żadnych decydujących
rozstrzygnięć, ani zapowiedzi. Jak zwykle wiele w nim słów, mówiąc
delikatnie, mocnych, wśród których wyraz „Ścierwo” jest jednym ze
słabszych. Premjer Piłsudski mówi w wywiadzie, że już pierwszy ty-
dzień przedwyborczy przyniósł mu wiele kłopotów, a pierwszym z nich
było zachowanie dotychczasowej ordynacji wyborczej. Zdaniem
jego, ordynacja jest sprzeczna z Konstytucją, bo mówi o przedstawi-
cielach partji w komisjach wyborczych, Konstytucja zaś nic o par-
tjach nie mówi. Jeżeli zdecydował się na zachowanie ordynacji, to
dlatego, że na ułożenie nowej nie było czasu.

W dalszym ciągu porusza sprawę wypłaty djet marszałkowi,
wicemarszałkowi i członkom komisji kontroli długów. Mówi, że nic
niema o tem mowy w Konstytucji, aby te pieniądze miały być wy-
płacone, że wywody prawników raczej go utwierdziły w przekonaniu,
iż on ma słuszność, a nie marszałek Daszyński i że nie zapłaci.

W końcu następują długie wywody o aberacji umysłowej i sze-
reg epitetów pod adresem posłów sejmowych.

Skład państwowej komisji wyborczej.
WARSZAWA. (Pat.) W myśl Jan Smoła, rolnik, z ramienia

 

 

Diiš dn. 7 Września odbędzie sie Avesta uliczna
dla sierot Ochrony „Imienia Jezus" Tow. Pań Miłosierdzia św. Wincentego

"kalych przez

obwieszczenia generalnego komi-
sarza wyborczego z dnia 6 wrześ-
nia 1930 r. w skład Państwowej
Komisji Wyborczej wchodzą: prze-
wodniczący Stanisław Giżycki, sę-
dzia Sądu Najwyższego, general-
ny komisarz wyborczy, zastępca
generalnego komisarza wyborcze-
go Władysław Kaczyński, sędzia
Sądu Najwyższego; członkowie—
z ramienia B. B. Bohdan Podoski,
sędzia, zastępca Stefan Perzyński,
adwokat, z ramienia PPS—Kazi-
mierz Pużak, były poseł, zastępca
dr. Herman Lieberman, adwokat,
z ramienia Wyzwolenia — Jan
Woźnicki, nauczyciel, zastępca

Klubu Narodowego—Mirosław Sa-
wicki, adwokat, zastępca Bolesław
Bieławski, adwokat, z ramienia
Stronnictwa Chłopskiego—dr. Sta-
nisław Wrona, lekarz, zastępca
Jan Krysa, adwokat, z ramienia
Klubu ikr.—Włodzimierz Koso-
nocki, urzędnik prywatny, zastęp-
ca dr. Iwan Błażkiewicz, adwokat,
z rainienia klubu Piast—Stefan
Urbanowicz, adwokat, zastępca
dr. Władysław Kiernik, adwokat,
z ramienia Niem. Kl. Parlamen-
tarnego-—August Utta, nauczyciel,
zastępca Wilhelm Spitzer, ad-
wokat.

Propozycje komisji komunikacyjnej.
GENEWA. (Pat.) Komitet ko-

misji komunikacyjno-tranzytowej,
zajmujący się kwestjami polsko-
litewskiego tranzytu, przedstawił
komisji wnioski w sprawie przy-
wrócenia linji kolejowej Liba-

wa—Romny, która biegnie przez
terytorjum litewskie, polskie i ro-
syjskie, oraz w sprawie przywró-
cenia komunikacji i ąsptawu
drzewa po Niemnie. *

iET LLU

| JAN BULHAK
artysta—fotoaraf

Jagiellońska 8, tel. 968 Przyjmuje9-6.
  

INTROLIGATORNIA
„DZIENNIKA WILENSKIEGO"
MOSTOWA Nr. 1. TELEFON Nr. 124p

OPRAWY KSIĄŻEK, ROCZNIKÓW,
KSIĄG BUCHALTERYJNYCH
IINNE ROBOTY. WYKONANIE
STARANNE. CENY PRZYSTĘPNE.
OTWARTA OD 8-ej DO 4-ej POP.

BETAIAEA IAA IST PRETO SNS zy KWI

Popierajcie Polską Macierz

Szkolną.
Wileńska 15—5.

EWIEOSZWOWAZEZCZWOCOERERZEJCAESA

Hitlerowcy i komuniści—ramię przy ra-
mieniu.

BERLIN. (Pat.). Na jednem z
zebrań przedwyborczych  urzą-
dzonem przez partję komuni-
styczną w Chemnitz wygłosił mo-
wę poseł komunistyczny na sejm
saski Sinderman, który, jak do-
nosi „Vorwaerts*, podkreślił, že
komuniści i hitlerowcy maszerują
do walki obecnie ramię przy ra-
mieniu celem obalenia obecnego
ustroju. Przyznajemy otwarcie —
Sinderman — że jesteśmy w so-

juszu z hitlerowcami i że dąży-
my wspólnemi siłami do zapro-
wadzenia bolszewizmu  narodo-
wego w Niemczech. Przyznaje-
my, że nasi mężowie zaufania
pracują w Reichswehrze i w po-
licji i że armia czerwona utrzy-
muje stosunki z Reichswehrą.
Wszystko to ma na celu rozbi-
cie obecnego ustroju i ogłosze-
nie na jego gruzach dyktatury
narodowo-bolszewickiej.

Żona Amlingera—ofiarą mordu politycz-
nego.

WIEDEN. (Pat.). „Arbeiter Ztg."
przytacza opinję dziennika „Leip-
ziger Volkszeitung*, wedle której
żona lotnika niemieckiego pani
Amlinger nie popełniła samo-
bójstwa, lecz padła ofiarą sta-
rannie przygotowanej zbrodni
dla zatarcia pewnych śladów i
pozbycia się osoby, która mo-
głaby, pod wpływem bólu z

powodu straty męża, ogłosić
różne niemiłe sprawy. „Leip-
ziger Volksztg.* uważa za nie-
możliwe, aby pani Amlinger mo-
gła sama otworzyć drzwi samo-
lotu, będącego w ruchu. Dotych-
czas nie *udało się stwierdzić
nazwisk trzech pasażerów, którzy
wraz z panią Amlinger znajdo-
wali się w samolocie.

Wyrok w sprawie terorystów antyfaszy-
stowskich.

TRJEST. (Pat.) Wczoraj wie-
czorem specjalny trybunał wydał
wyrok w sprawie terorystów anty-
faszystowskich. 4 oskarżonych
skazanych zostało na karę
śmierci. Są to Marusic, Milos,

Bidovec i Valencic. 12 oskaržo-
nych skazano na karę więzienia
od 20 lat do 5-ciu. Dwóch oskar-
żonych uniewinniono. W sobotę
rano wyrok śmierci na 4 ska-
zanych wykonano.

Rewolucja w Argentynie.
NOWY YORK. (Pat). W/g do-

niesień z Buenos-Fires, po mie-
ście krążą pogłoski, że wojska,
znajdujące sią ostatnio w kosza-
rach Campo de Mayo, są w dro-
dze do stolicy. Gen. Dioze Uri-
buru, siostrzeniec byłego prezy-
denta Argentyny, który ma stać
na czele wojsk niezadowolonych
z obecnej sytuacjj w Buenos-
Fires, zażądał kategorycznie od
prezydenta Irigoyana podania się
do dymisji, zapowiadając w prze-

ciwnym razie zbombardowanie
pałacu rządowego.

BUENOS - AIRES, (Pat.). Wy-
buchła tu rewolucja. Generał
Uriburu na czele wojsk zbliża się
do środka miasta, usiłując opa-
nować pałac Irigoyena. Uriburu
zawiadomił tego ostatniego, iż
zacznie bombardować pałac rzą-
dowy, o ile prezydent nie zgodzi
się ustąpić. 20 samolotów krąży
nad miastem.

 

 

Z KJ
Zamknięcie szeregu
Z rozporządzenia władz litew-

skich w Poniewieżu, Wiłkomierzu,
Szawlach i Kownie rozwiązano

TWY.
organizacji polskich
Polskie T-wa kulturalno-oświatowe
oraz T-wa uczniowskiej i studenc-
kiej wzajemnej pomocy.

Martyrologja dzieci polskich w Litwie
Z Kowna donoszą, iż wobec

odmowy władz litewskich otwar-
cia trzech szkół polskich na Lit-
wie, dzieci uczą się w prywat-
nych domach.
W niektórych wsiach zamiesz-

ludność polską,

Katastrofa lotnicza.

Z pogranicza donoszą, o strasz-
nej katastrofie jaka wydarzyła się
wczoraj w nocy w pobliżu Oran
litewskich w czasie nocnych ma-
newrów litewskich. ł

Samoloty wyruszyły wieczo+
rem na manewry, które miały
trwać całą noc.

W odległości 1 klm. od mia-
steczka manewrował samolot do
zrzucania bomb z załogą skla-

dziatwa szkolna pobiera naukę
w stodołach.

Według oficjalnych danych w
b. r. szkolnym frekwencja dzieci
uczęszczających do szkół polskich
wzrosła o 10 proc. w porównaniu
z rokiem ubiegłym. d.

dającą się oficera i dwóch podo-
ficerów.

W pewnym momencie wsku-
tek defektu motoru samolot po-
czął spadać. Wysiłki pilota, skie-
rowane ku utrzymaniu równowa-
gi samolotu spełzły na niczem i
samolot z wysokości 200 metrów
spadł na ziemię, grzebiąc wszyst-
kich znajdujących się w samolo-
cie. Z pod szczątków aparatu
wydobyto zupełnie zniekształcone
zwłoki lotników. d.
 

KOMUNIKAT STRONNICTWA NARODOWEGO.
Dzisiaj w niedzielę, dnia 7 września, w sali Klubu Narodowego, przy

ul. Orzeszkowej Nr 11, o godz. 12 i pół, odbędzie się:

WALNE ZEBRANIE PRZEDWYBORCZE
członków Stronnictwa Narodowego,

na którem p. p. b. posłowie wygłoszą sprawozdanie polityczne, oraz
dokonane będą wybory delegatów do Komitetu Wyborczego Stron-

nictwa Narodowego. Obecność członków obowiązkowa.

We wtorek, 3 września, 0 g. 7 i pół, odbędzie się zebra-
nie zarządów kół dzielnicowych w sali Klubu Narodowego. |

Panowie członkowie Zarządów proszeni są o bezwgiędne
i punktualne przybycie.
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Wrzenie.
Jeżeli przejrzymy numer pisma

codziennego, bądź z dni ostatnich,

bądź z przed paru miesięcy, bądź

z przed roku lub więcej, cóż czy-

tamy w dziale wiadomości tele-

graficznych:
Rewolucja .w Argentynie lub

Peru.

Rewolucja w Indjach.

Wojna domowa w Chinach.

Zamach stanu w Egipcie.

Krwawe rozruchy w Turcji

„4144. LL d

Tu pokojowo nastrojony czy-

telnik zapewne zacytuje idyliczny

wierszyk z onych „dawnych, do-

brych czasėw“:

„Niech na całymiświecie wojna
Byle polska wieś spokojna”.

W tem jednak sęk, że ta pol-

ska wieś bynajmniej nie jest spo-

kojna, ani wieś, ani miasto. Zresz-

tą nie stanowimy wyjątku, to sa-

moždzieje się u najbliższych na-
szych sąsiadów. W Niemczech

ustawiczne, krwawe awantury ko-

munistów i hittlerowców, w Austrji

walki narodowców z socjalistami,

na Węgrzech przed paru dniami

olbrzymia demonstracja robotni-

cza-—300 ranionych.. Stosunki w

Sowietach zbyt dobrze są znane,

byśmy potrzebowali szerzej rozpi-

sywać się.

Słowem świat cały podobny

stał się do dymiącego wulkanu

lub olbrzymiego kotła z ukro-

pem.
Nie są to objawy lokalae ani

też chwilowe. Jakie jest ich pod-

łoże? Jakie przyczyny i cele?

Niewątpliwie dotychczasowe

formy bytu politycznego, spo-

łecznego, gospodarczego przężyły

się, świat szuka nowych, szuka

gorączkowo, dotychczas jednak

stworzyć ich nie potrafił.

Prób wszelakich, najskrajniej-

szych nie brakowało i nie brak-

nie. Najpotęžniejszym  ekspery-

mentem co do rozmiarów i skut-

ków jest niewątpliwie komuna

rosyjska, która do szczętu skom-

promitowała teorję socjalizmu.

Ustrój monarchiczny najmniej

posiada dziś zwolenników, istnie-

jące domy panujące trwają tu i

ówdzie, bez większego znaczenia,

bądź siłą tradycji (w Anglji) bądź

w cieniu nowoczesnych dyktatur

(Włochy).

Dyktatura jest formą (względ-
nie) nową, którą stworzyła, czy

raczej odświeżyła epoka powo-

jenna.

Swietne rezultaty jakie wydała

w ltalji zachęciły wielu naśladow-

ców —riestety, okazało się zbyt

rychło, że warunkiem pomyślnej

dyktatury jest... genjusz dyk-

tatora. Że zaś genjusze nie rodzą
się na zawołanie, pozostał

Mussolini jedynym, jak jedynym

w swoim czasie i w swoim ro-

dzaju był Napoleon I. Wszystkie

"inne dyktatury skompromitowały

się doszczętnie, bądź upadły (Pri-

mo de Rivera, Woldemaras), bądź

też wloką byt mizerny śród wzra-

stającej z dniem każdym niena-

wiści.

Polska, śród otaczającej ją

dookoła burzy, podobna jest do

czółna bez steru, bez wiosła, bez

jakiegoś pewnego kierunku, rzu-

cana z fali na falę. Rzecz jasna,

że tak trwać nadal nie może, że

rządy bezprogramowe, pod ha-

słem „byle przetrwać choć dzień
jeszcze!" — kończyć się muszą.

Polska musi orjentować się śród

chaosu życia powojennego, musi

sobie obrać jakiś zdecydowany

kurs, jeżeli nie ma na zawsze w

chaosie tym pogrążyć się i uto-

nąć. x

Nie ulega kwestji, że wszelkie

gwałtowne przewroty nigdzie nie

wydały pożądanych owoców, dla

Polski podwójnie są szkodliwe,

czego mieliśmy przykład nie da-

lej jak przed czterema laty. Dro-

ga spokojnej, rozumnej ewolucji

jest dla nas najodpowiedniejsza—

ale ewolucja być musi, ewolucja

a zastój, to są rzeczy biegunowo

_ różne.

Pytanie więc: w jakim kierun-

ku ewolucja ta ma się odbyć?

Odpowiedź na to znajdziemy z

łatwością jeżeli przyjrzymy się

bacznie temu, co dookoło nas

dzieje się na szerokim świecie,

jeżeli skorzystamy z doświadcze-

nia innych.

Mrzonki socjalistyczne mogą

dóprowadzić jedynie do strasznej

rzeczywistości, jaką widzimy w

Rosji.

P. Santiago Filba był ministrem
stanu czyli ministrem spraw za:
granicznych w Hiszpanii, w chwili
przewrotu z r. 1923, w którym
gen. Primo de Rivera objął ster
rządów, jako dyktator.

Było to dnia 12-go września
1923 w San-Sebastian pod Pire-
nejami, gdzie w lecie stale prze-
bywa król, dwór, ciało dyploma-
tyczne, a wobec tego także mi-
nister stanu. W południe tego
dnia udał się p. Santiago Alba
do pałacu królewskiego Miramar,
celem przedstawienia niektórych
podrzędnych spraw do podpisu.
Po rozmowie król zaprosił go na
przejażdżkę nowym samochodem
wyrobu hiszpańskiego, który wła-
śnie dostał, po ulicach miasta.
Gdy samochód, kierowany przez
Alfonsa XIll-go, był na zjeździe
z Miramar, skrzyżowano się z
przewódcą stronnictwa liberalno-
zachowawczego don Jose Sanchez
Guerra, który, widząc ministra San-
tiago Alba koło króla, dziwnie
się uśmiechnął.
W urzędzie swym, dokąd go

król zawiózł, zastał p. Santiago
Alba poufny list z Barcelony. z
10-go, donoszący mu, że kapitan
generalny Katalonji gen. Primo
de Rivera porozumiał się z kapi-
tanami generalnymi innych dziel-
nic Hiszpanji i zamierza w naj-
bliższych dniach w drodze zama-;
chu stanu obalić rząd, a główna
niechęć kieruje się właśnie prze-
ciw ministrowi stanu. P. Santiago
Alba, polityk liberalny, dziewię-
ciokrotnie minister w różnych
działach, a wówczas minister
spraw zagranicznych, popadł w
zatarg z niektóremi kołami woj-
skowemi, m. in. z powodu za-
ostrzonych wówczas  wojennie
spraw marokańskich, w szczegól-
ności z powodu omijania przez
wojskowychwMaroku drogi urzę-
dowej, t. j. Wysokiego Komisa-
rza, podległego ministrowi stanu,
a zwracania się wprost do mini-
stra wojny. Po otrzymaniu tych
wiadomości z Barcelony, p. San-
tiago Flba, w rozmowach telefo-
nicznych z Madrytem, stwierdził,
że minister wojny. gen. Aizpuru
jest w skrytem porozumieniu ze
spiskiem wojskowym pod wodzą
gen. Primo de Rivera. W nocy z
12-go na 13-ty przesłał zatem do
Madrytu, do prezesa rady mini-
strów, markiza de Alhucemas,
niewplątanego wspisek, telegram,
w którym stwierdza, że ustępuje
ze stanowiska ministra, wobec
tego, iż ruch wojskowych zwraca
się głównie przeciw niemu. Na-
zajutrz o 10-ej rano udał się p.
Santiago Alba do króla, aby się
pożegnać.
W południe 13:go września

1923 znany był już także w San
Sebastian manifest gen. Primo
de Rivera czyli t. zw. pronuncia-
mento. P. Santiago Alba otrzy-
mał ostrzeżenia, że władze woj-
skowe dostały rozkaz aresztowa-
nia. Po południu 13-go września
1923 wyjechał zatem, przez bliską
granicę francuską do Biarritz i
odtąd pozostał we Francji.

Po upadku rządów gen. Primo
de Rivera, w początku r. 1930,
wielki hiszpański dziennik połud-
niowo-amerykański „La Nacion*
zwrócił się do gen. Primo de Ri-
very, aby przedstawił swe poglą-
dy, co też uczynił w czterech
ciągach, ogłoszonych w dzienni-
ku. Następnie zwrócił się tensam
dziennik do p. Santiago Alba, któ
ry również w czterech dziełach
odpowiedział ze stanowiska prze-
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ciwnego dyktaturze. W lipcu r. b.
ukazała się w Paryżu książka w
j. francuskim „L'Espagne et la
Dictature", (stron 173) zawierają-
ca przekład tego szkicu p. San-
tiago Alba z nielicznemi dodatka-
mi na końcu.

Kiedy Flfons XIII, po upadku
dyktatury gen. Primo de Rivera
i mianowaniu rządu gen. Beren-
guer'a, oraz już po ogłoszeniu
owego szkicu p. Santiago Alba,
był we Francji, zaprosił p. San-
tiago Alba na długą rozmowę.
dotyczącą, . oczywiście, dalszego
biegu spraw w Hiszpanii, a także
możliwości powrotu b. ministra
stanu do zajmowania się sprawa-

mi państwowemi.

Poglądy p. Santiago Albo (któ-
rego nie należy mieszać z księ-
ciem Alba, również bardzo wy-
bitną osobistością w świecie po-
litycznym hiszpańskim, ministrem
oświaty w przejściowym pody-
ktatorskim rządzie jen. Beren-
guer'a (są wartościowe i poucza-
jace.

Oto, dosłownie, wyjątki z jego
opowiadania o przewrocie dykta-
torskim w Hiszpanii.

— ..kKapitan generalny Kata-
lonji jen. Primo de Rivera stano-
wił, przez swe zachowywanie się
w kołach wojskowych, najcięższą
przeszkodę dla prawidł >wego roz-
woju polityki rządu... Łączył on
godność siły zbrojnej, na którą
się powołuje, ze swemi pogląda-
mi i widokami osobistemi... Pod-
niecał nastrój oporu przeciw wła-
dzy rządowej w kołach wojsko-
wych i mówił ustawicznie o blis-
kiem zawaleniu się całego stanu
rzeczy... (str. 23)
— ..Dwaj wojskowi, którzy

przyszii mnie  ostrzedz 13-go
września 1923, powiedzieli: gdy
karność w wojsku ustaje, znika
wojsko, a zostaje tylko żołda-
ctwo... (str. 29)
— ..Mussolini nietylko nigdy

nie użył wojska, ale starannie
trzymał się zdala od niego, nie
chcąc stwarzać mniemania, że
wojsko wkracza w walki poli-
tyczne. Często i uroczyście stwier-
dzał ten rozdział, korzystając z
każdej sposobności, by go przy-
pominać i utrzymywać w zastoso-
waniu. Jeśli (są słowa Mussoli-
ni'ego) wojsko ma kiedyś wal-
czyć za Ojczyznę, jest rzeczą ko-
nieczną, by żaden Włoch nie
znalazł w swych generałach, ofi-
cerach i żołnierzach wspomnień
prześladowania politycznego, oraz,
żeby wszyscy synowie wielkiej
Italji złączyli się bez uczuć żalu i
przymusu pod sztandarami, które
tylko w takich warunkach pro-
wadzą narody do zwycięstwa. Ina-
czej było w naszym spisku woj-
skowym... (str. 36)
— ..Tradycja wkraczania do-

wódców wojskowych w politykę
państwową jest, zależnie od chwili
i od ludzi, mniej lub więcej ży-
wa, ale uparta i dla wielu z nich
wcale obfita w korzyści... Dzieje
uczą również, że działalność po-
litykujących generałów była jedną
z klęsk naszego życia publiczne-
go... To wkraczanie generałów w
politykę sprowadzało na manow-
ce bieg i wpływ opinji obywatel-
skiej, która nieraz mogłaby być
zbawcza, oraz opóźniało naogół
chwilę pełnego rozwoju świado-*
mości politycznej ludu, z powodu
szerzenia wiary w cudowne zja-
wianie się męża opatrznošcio-
wego... (str. 40)

 

Rządy autokratyczne, czy to

monarchów czy dyktatorów wio-

dą do ostatecznej korupcji; są
rozsadnikami gwałtu, kradzieży i
kończą się stale ostatecznem bank-

ructwem gospodarczem i poli-

tycznem.

Formą rządów przyszłości jest

niewątpliwie demokracja,

ale demokracja oczyszczona od

wszelkich pierwiastków  dema-

gogji, przewagi motłochu, daleka

od mrzonek  kosmopolityzmu,

oparta na zdrowych, trwałych

podstawach narodowych.

Pierwiastek narodowy wybija-

się dziś wszędzie na pierwsze

miejsce, czy to w Indjach, czy

w Chinach, w Egipcie lub Pale-

stynie. Nawet takie mixtum com-

positum jak Stany Zjednoczone

przekształcają się coraz wyraźniej

na państwo narodowe, na podło-
żu anglo-saskiem wytwarza się

nowy typ, nowa kultura, wyrasta

nowy naród amerykański.

Zresztą poco mamy szukać

tak daleko, skoro mamy przykła-

dy tuż pod bokiem, jak z niebytu

dziejowego wyrastają narody: fiń-

ski, estoński, łotewsxi, litewski...

Niemcy zerwały ostatecznie ze

średniowieczną formą mniej lub

więcej niezależnych państeweki

dążąc do połączenia się z Fustrją,

kładą podwaliny jednolitego, po-
tężnego państwa narodowego.

Ruch nacjonalistyczny, który o-

garnął najszersze masy narodu

niemieckiego, mimo pewnych

niezdrowych, karykaturalnych ob-

jawów w rodzaju hittlerowców,

ma podkład zdrowy i niewątpli-

wie stanie się podstawą przyszłej

potęgi nowych, powojennych

Niemiec.
Dla Polski to imperatyw, to

warunek naszego bytu i niebytu

politycznego. Flbo będzie Polska

narodowa, albo nie będzie Polski

niepodległej wcale. W naszych

warunkach, przy naszych grani-

each i wobec naszych sąsiadów

nie możemy sobie pozwolić na

ryzykanckie eksperymenty.

Gdy wszystko dookoła wre,

burzy się i chwieje, dwa są filary,

na których śmiało oprzeć może-

my i powinniśmy nasze sklepie-

nie państwowe: to narodowość i

wiara, która uświęca narody i

stwarza w nich ów wyższy, wie-

cznotrwały pierwiastek, jak sama

jest wiecznotrwała, niepodlegają-

ca zmianom

Skromny, lokalny nasz pisarz

Ignacy Chodźko scharakteryzował

w swym „Kwestarzu* epokę na-

poleońską słowami, które historja

powinna wypisać jako motto dla

wszystkich epok przełomowych,

a więc i dla tej, którą świat prże-

żywa obecnie:

„Ludzkość wre, kipi, topi się,

mussuje. Żużle rewolucyjne nie-

dowiarstwa, bezbożności i błę-

dów spływają na wierzch, w brud-

nych, czarnych nieczystych fusach.

Tak  przewarzona różnorodna

masa myśli i wyobrażeń ludzkich
wyklaruje się, zleje się w jeden

czysty rłetal.. i spływać będzie

w formę Chrystusowego Krzyża”!

WT LEC RO

-— ..Nie zachowałem w pa-
mięci wypadku, by jakiś rząd czy
parlament w naszym kraju od-
rzucił jakiś wniosek i żądanie mi-
nistra wojny... Ministrami wojny
w Pałacu Buenavista byli wostat-
nim czasie z rzadkiemi wyjątkami
zawsze generałowie... Jakaż obra-
za wojska nieukarana, jakaż zbaw-
cza reforma odrzucona mogła
służyć generałom za powód, lub
choćby za pozór, robieniaz siebie
zbawców, jak to uczynił gen. Pri-
mo de Rivera w r. 19237... (str. 45)

Po objęciu rządów, błędy dy-
ktatora gen. Primo de Rivera w
niewielu dziedzinach ujawniły się
jaskrawiej niż właśnie w wojsku,
które przecież szczególnie odda-
ne było jego pieczy. Pragnąc za-
bezpieczyć dyktaturę współpracą
stanowczą i bezwarunkową ży-
wiołów wojskowych, oddanych
sobie, stworzył on właśnie ohydne
dzieło rozróżniania politycznego i
t. zw. czystki w wojsku... Komen-
dy korpusów oddano najbardziej
zaufanym a nie najzdolniejszym.
Nieufność i donosicielstwo po-
czyniły spustoszenia w słabszych
umysłach. Jedna połowa woj-
ska lękała się drugiej połowy...
Szczodrze szafowano urzędami i
nagrodami, które daleko pozosta-
wiły za sobą zasługi wojenne...
Systemy awansu zaburzono, pod-
stawy armji przekształcono, naj-
niedorzeczniejsze zarządzenia sto-
sowano do wszystkich grup i
broni... Sprawy licznych wynagra--
dzań, wojskowych i cywilnych,
na rzecz ludzi oddanych kierow-
nikowi rządów ujawniły się i bu-
dziły zgorszenie. Żyje się w peł-
nym faworytyźmie, w otwartych
rządach kliki. Dla pretorjanów
niema miary ni hamulca... Ci,
którzy szemrzą, nie są poprostu...
dobrymi patrjotami, ale ludźmi
krnąbrnymi, pozbawionymi zdol-
ności, albo nieudolnymi, których
trzeba usuwać... (str. 59)
— ..W więzieniach Madrytu i

Barcelony długo przebywali gen.
Lopez Ochoa, generałowie bra-
cia Sosa, pułkownik Segundo
Garcia i inni wybitni dowódcy i
oficerowie, między nimi przyja-
ciel mój ś. p. Penalosa, bohater
walk wojennych, który zmarł
niedawno, w następstwie pobytu
w więzieniu... (str. 62).
— .„Smutny to obraz stanu

rzeczy, do jakiego doszła dykta-
tura wojskowa rządu, który po-
jawił się, mając rzekomo praco-
wać, w imieniu wojska, dla zba-
wienia kraju, ale, od czasów
Rzymu, rządy pretorjańskie nigdy
nie miały innych wyników... (str.
64).
— ..W państwie nowoczes-

nem wojsko nie powinno być
czemś innem niż narodem pod
bronią, narzędziem  sprawiedli-
wości, rękojmią wolności, wyra-
zem czci i niepodległości ogółu
narodowego wobec świata. Po-
winnó ono zostać zdala od prą-
dów politycznych, choćby się
wydawało, że wtej czy owej
chwili wkroczenie jego jest u-
prawnione. Wielkie narody zwy-
cięskie, jak Anglja i Francja, nie
widziały tego, by ich wodzowie
wojskowi posługiwali się swą po-
wagą wojenną, nawet dla załat-
wienia w rządzie spraw związa-
nych z końcem wojny, tak ściśle
związanych z duchem i przeszło-
ścią wojska, a tembardziej dla
zaznaczenia swych osobistych
poglądów i stawiania veto w po-
lityce wogóle. Także w Niem-
czech Hindenburg, stary i sławny
żołnierz cesarstwa, stoi lojalnie
na czele republiki, wybrany na
to stanowisko przez swych współ-
obywateli, a nie wepchany do
stanu władzy przez poryw żoł-
nierzy, którzy w innych czasach
go uwielbiali. Fini zwycięstwo ani
klęska w wielkich demokracjach
europejskich nie sprowadzają na
zboczenia prawidłowego biegu
polityki, rzeczywistości prawa,
siły ustaw, wyrazu głosowania w
wyborach lub parlamencie, jak-
kolwiekby on wypadł... (str. 65).

ściśle i dosłownie,
lat dyktatury

Jest to,
pogląd na sześć
wojskowej w Hiszpanji tylko w
pierwszej części szkicu p. San-
tiago Flba, zajmującego się właś-
nie sprawą wojska w dyktaturze.

Dalsze części, poświęcone wła-
daniu dyktatury w szerszem ży-
ciu narodowem i państwowem,
politycznem i gospodarczem, roz-
wijają szeroko obraz rządów dyk-
tatorskich i ich następstw.

Będą one również zajmujące
i od dziś za tydzień niemniej na
czasie. Stanisław Stroński.

Dzień polityczny.
Dymisja wojewody iubel-

skiego.

„Robotnik“ dowiaduje sie, że
na stanowisku wojewody  lubel-
skiego ma w najbliższym czasie
nastąpić zmiana i na miejsce p.
Remiszewskiego ma przyjść kto
inny. Wymieniają jako kandydata
na wojewodę obecnego  wice-
wojewodę, a do niedawna szefa
bezpieczeństwa na województwo
lubelskie, p. Włoskowicza.

Gdyby wiadomość o dymisji
p. Remiszewskiego sprawdziła się,
byłaby to jeszcze jedna niespra-
więdliwość „sanacji“. Tak się
przecież p. Remiszewski starał,
aby „sanacji“ we wszystkiem do-
godzić!

"członków i

   

drobne wiadomości| GLK
Porządki na kolejach

sowieckich.
MOSKWA. (Pat). „Izwiestja* pi-

szą, że większość sowieckich ko-
lei żelaznych w ciągu ostatnich
miesięcy zlikwidowała rozkłady ja-
zdy. Stało się prawidłem, że po-
ciągi chodzą, jak chcą, ale nie
w g rozkładu.

Skutki huraganu.
SAN-DOMINGO. (Pat). W;g

ostatnich obliczeń, ofiarą huraga-
nu padło 2 tysiące osób zabitych.
Wiele osób umiera w następstwie
rozpaczliwych warunków sanitar-
nych. Cmentarz został zniszczony
wskutek wylewów. Woda powy-
dobywała z głębi ziemi trumny
i uniosła zwłoki. Po mieście krą-
żą gromady ludzi, sprawiających
wrażenie obłąkanych.

Areszt ukraińca.
LWÓW. (Pat). Dzienniki dono-

szą, że na zarządzenie sędziego
śledczego aresztowano byłego se-
natora z listy Selrob Mikołaja
Chinczyna. :
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Nowy ambasador sowiecki
w Berlinie.

BERLIN. (Pat). Telegrapher
Union donosi z Moskwy, że na
stanowisko ambasadora sowieckie-
go w Berlinie powołany zostanie
napewno dotychczas Z. S. R. R.
w Hngorze Suriz. Następcą jego
w ngorze będzie dotychczasowy
komisarz oświaty Łunaczarski.

Otwarcie wystawy turysty-
cznej.

WARSZAWA. (Pat). W dniu 6
b.m. w południe nastąpiło otwar-
cie polskiej wystawy turystycznej.

Nowy poseł austrjacki.
MOSKWA. (Pat). Dotychcza-

sowy poseł austrjacki przy rzą-
dzie Z. S. R. R. p. Egon Hein,
wręczył wczoraj prezesowi C.1.K.-a,
Kalininowi, listy odwoławcze. Pan
Hein został mianowany posłem
republiki austrjackiej przy rządzie
polskim. Na miejsce jego w Mo-
skwie ma przybyć dotychczasowy
radca poselstwa w Berlinie p. Pa-
cher.

 KORŁAZZPEKOTOBOŁAPONIEC b LEWE AK

NADESŁANE.
Pana B. Sw., który w dniu 25. VIII

przysłał do mnie list polecony Nr 3415.
nie podając swego adresu, proszę o
zgłoszenie się do mnie w godzinach
urzędowych.

Inż. K. HERTEL.
Komisarz Kas Chorych.
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KRONIKA.
Wykrycie archiwum komunistycznego

i tajnej drukarni.
Nocy wczorajszej władze bez-

pieczeństwa publicznego przy ul.
Szklanej wykryły archiwum ko-
munistyczne oraz tajną diukar-
nię drukującą odezwy, bibułę ko-
munistyczną na czas wyborów do
Sejmu i Senatu.
W wyniku przeprowadzonej

rewizji w mieszkaniu iskładzie
znaleziono kilka tysięcy odezw i

ulotek o treści wybitnie antypań-
stwowej. Skonfiskowaną bibułę
w wielkich dwóch kufrach prze-
wieziono do (rzędu Sledczego.
W związku z tem wykryciem,

policja dokonała na terenie mia-
sta szeregu rewizji i aresztowała
kilku komunistów i działaczy an-
typaństwowych. (d)

Wiadomości kościelne.

— W Kościele Ks. Ks. Mi-
sjonarzy przy uiicy Subocz, od-
będą się w' niedzielę dnia 14
września prymicje Księdza Dr.
Wacława Szuniewicza, znanego
w Wilnie z wieloletniej dzialal-
ności społeczno-lekarskiej. Dr.
Wacław Szuniewicz wstąpił przed
kilku laty do Zgromadzenia Księ-
ży Misjonarzy i obecnie otrzymał
święcenia kapłańskie w Krakowie.
Na prymicje zjeżdża do rodzin-
nego Wilna i dnia 14 września o
godzinie 10-tej odprawi swoją
pierwszą mszę św. w kościele X.
X. Misjonarzy, na którą Zgroma-
dzenie zaprasza krewnych i zna-
jomych pryrnicjanta oraz poboż-
nych wiernych. Po kilkumiesięcz-
nym pobycie w Polsce wyruszy
ks. Dr. Szuniewicz na misje do
Chin, gdzie w misjonarskiej sta-
cji Chengtingfou, na południowy
zachód od Pekinu, poświęci się
medycynie misyjnej.

" Z miasta.

— Wycieczka studentów
niemieckich. W dniu 6 b. m. po
zwiedzeniu Łotwy przybyła ran-
nym pociągiem do Wilna z Tur-
mont wycieczka 9 studentów nie- ,
mieckich z Berlina, Frankfurtu
n/M i Charlottenburga pod prze-
wodnictwem architekta Grossera.
Studenci niemieccy zabawią w
Wilnie kilka dni. Celem ich wy-
cieczki jest zaznajomienie się z
architekturą tutejszych budowli.
Studenci zwiedzą wszystkie tu-
tejsze kościoły, pałace i budowli
cenne pod względem architekto-
nicznym.
— Zjazdy na otwarcie il

Targów Północnych. W. dniach
od 14—28 b. m. w Wilnie odbe-
dzie się szereg zjazdów z terenu
Polski a mianowicie zjazd mło-
dzieży rzemieślniczej, zjazd władz
administracyjnych _ województw
wschodnich, zjazd burmistrzów i
wójtów, zjazd lniarski, zjazd kup-
ców i rolników. (d)

Sprawy administracyjne.
— Wyjazd ministra rolnic-

twa. Bawiący od dwóch dni w
Wileńszczyźnie minister rolnictwa
p. Janta-Połczyński w dniu wczo*
rajszym opuścił Wilno żegnany
na dworcu przez wojewodę Wł.
Raczkiewicza i organizacje rolni-
cze. d
— P. wojewoda Władysław

Raczkiewicz powrócił w dniu 6
b. m. do Wiłna i objął urzędo-

wanie.

Sprawy miejskie.
— Posiedzenie Rady miej-

skiej. We czwartek dnia 11-go
września, odbędzie się posiedze-
nie Rady miejskiej.

Na porządku dziennym spra-
wy następujące: 1) wybory 2 ch

2-ch zastępców do
Okręgowej Komisji Wyborczej (do
Sejmu i Senatu); 2) wybory po
3ch członków i po 3ch zastęp-
ców do 58 obwodowych komisyj
wyborczych (do Sejmu i Senatu);

3) wniosek w sprawie zaciągnię-
cia w Banku Gospodarstwa Kra-
jowego dodatkowej pożyczki w
kwocie 250.000 zł. na pokrycie
zobowiązań, zaciągniętych na wy-
kończenie budowy gmachu szko-
ły powszechnej na Antokolu; 4)
wniosek w sprawie zaciągnięcia

w Banku Gospodarstwa Krajowe-
go pożyczki krótkoterminowej w
kwocie 400.000 zł. na dalsze pro-
wadzenie robót przy rozbudowie
sieci elektrycznej, kanalizacji i
wodociągów; 5) wniosek w spra-
wie zaciągnięcia w Banku Gosp.
Krajowego pożyczki w kwocie
80.000 zł. na remonty domów
osób prywatnych w Wilnie; 6)
projekty statutów  stypendjum
miejskiego dla studentów (I. S.B.
oraz dla młodzieży, wstępującej
do szkół zawodowych i semina-
rjów nauczycielskich w Wilnie. (I)
— Pozwolenia na budowę

nowych domów. W ubiegłym
tygodniu wydział techniczny Ma-
gistratu wydał zezwolenia na bu-
dowę 6 domów drewnianych i
jednego domu parterowego mu-
rowanego. Wszystkie te nowe bu-
dowle powstają na krańcach mia-
sta. (I)

Robotnicy budowlani pro-
szą koło narodowe 0 pomoc.
Chrzešc. związek pracowników bu-
dowlanych uchwalił na swem
ostatniem zebraniu udać się do
koła chrześcijańsko - narodowego
Rady Miejskiej z prośbą o popar-
cie i pomoc w sprawie przyzna-
nia pracownikom budowlanym,
zatrudnianym przez magistrat,
13-ej pensji, przewidzianej w bud-
żecie miasta na rok bieżący. (w)
— Przygotowywania Admi-

nistracyjne do wyborów. Pra-
ce przygotowawcze do wyborów
do Sejmu i Senatu w Wilnie są
w całej pełni. Utworzono już w
mieście biura wyborcze, zaś Wil-
no podzielone zostało na 58 ob-
wodów wyborczych.

Obecnie w 6 biurach meldun-
kowych są sporządzone spisy wy-
borców. Spisy te winne być spo-
rządzone najpóźniej do dnia 20
listopada r. b. (d)

Handel i przemysł.

— Zjazd kupców branży
żelaznej. Dnia 16 b. m. w Wal-
nie odbądzie się zjazd kupców
branży żelaznej z terenu woje-
wództw Wileńskiego, Nowogródz-
kiego, Białostockiego, Poleskiego
i Wołyńskiego. d

Orka traktorowa na grun-
tach takich jakie są u nas o
tyle tylko opłaca się o ile
użyty traktor pracuje tanio.
Takim opłacającym się trak-
torem jest jedynie i wyłącz-
nie dwucylindrowy szwedzki
traktor „MUNKTELLS"
(na ropę), którego całodzien-
na praca w polu przy pługu
3 skibowym kosztuje zaled-
wie około 30-tu złotych.
Do nabycia u ZYGMUNTA

NAGRODZKIEGO w Wilnie.
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„leńskiej Dyrekcji

 

„IE NARCIĘBLFU
) Mury

NAJLEPSZE PERFUMY
iWODY-KOLONSKIE

Sprawy kolejowe.
— Utrudnienia w kasach bi-

letowych. Od pewnego czasu
kasy biletowe stacji Wilna żądają
od pasażerów uiszczenia za bile-
ty zawczasu przygotowanej su-
my, i dokładnie odpowiadającej
cenie biletu i odmawiają wyda-
wania reszty. Podobne postępo-
wanie powoduje znaczne niedo-
godności dla publiczności, ko-
nieczność wymiany gotówki gdzie-
indziej na dworcu, czasem nawet
spóźnienie na pociąg i t. p. Po-
zatem celowość powyższego za-
rządzenia wzbudza poważne wąt-
pliwości zarówno z. punktu wi-
dzenia materjalnych interesów
kolei, jakoteż ze względu na
sprzeczność z polityką P. K.P.
do nadania kolejnictwu elastycz-
ności przedsiębiorstwa handlo-
wego.

Izba Przemysłowo-Handlowa w
Wilnie wystąpiła w tej sprawie z
interwencją do p. dyrektora Wi-

P. K. P. i nie-
zaležnie od tego ma zamiar zglo-
sić na Komitecie Taryfowym Ra-
dy Kolejowej wniosek o skreśle-
nie odnośnego przepisu taryfy
osobowo-bagażowej, uprawniają-
cego kasy do podobnego postę-
powan'a.

 

Sprawy szkolne.

— Kursy Rysunku i Malar-
stwa im. Franciszka Smugile-
wicza Wileńskiego T-wa Arty-
stów-Plastyków. Wileńskie T-wo
Artystów-Piastyków, pragnąc u-
możliwić młodzieży przygotowa-
nie się do wyższych studjów ar-
tystycznych, otwiera w roku bie-
żącym w specjalnie na ten cel
odremontowanym lokalu (Sw. An-
ny 13)—Kursy Rysunku i Malar-
stwa im. Franciszka Smuglewi-
cza. Zajęcia będą prowadzone
rano i wieczorem.

Wykłady będą prowadzili: art.
mal. Br. Jamontt, ar. mal. K. Kwiat-
kowski i art. mal. T. Niesiołowski.
Akt pod ogėinem kierownictwem
art. mal. profesora Ludwika Sleń-
dzińskiego. Dyrektorem Kursów
z ramienia W. T. A.P. został art.
mal. Michał Rouba. Zapisy przyj-
muje i informacji udziela Sekre-
tarjat Kursów od dnia 8 września
(ul. Sw. Anny 13) codziennie od
g. 18 — 20.
W razie napływu większej ilo-

ści podań niż miejsc — Dyrekcja
zastrzega sobie prawo przyjęcia
drogą konkursu prac.

— Kursy Dokształcające dla
młodzieży i dorosłych imienia
Adama Mickiewicza (koncesjo-
nowane przez Kuratorjum Okr.
Szk. Wil.) z programem pełnej
Siedmioklasowej Szkoły Powszech-
nej Nr. 24, Mostowa 7. Na miej:
scu wypożyczalnia podręczników
i opieka lekarska z poradnią. Przy
kursach otwarte będą komplety
języków nowożytnych oraz przed-
miotów handlowych: nauka o
Polsce, buchalterja, korespon-
dencja handlowa,
handlowa, stenografja, pisanie na
maszynie.

— Egzaminy wstępne na I
kurs PaństwowegoSeminarjum
Nauczycieiskiego im. Fr. Bohu-
szewicza rozpoczął się dnia 15
września br. o godzinie 8-ej w
lokalu Seminarjum przy 'ul. Ja-
giellońskiej Nr. 8.
— Roczne Kursy Wychowa-

nia Przedszkolnego dla Matu-
rzystek zostaną w najbliższym
Czasie otwarte w Wilnie. Kurs
mają na celu danie fachowego
wykształcenia w dziedzinie wy
chowania przedszkolnego przy-
szłym młodym matkom, wycho-
wawczyniom dzieci oraz kierow-
niczkom przedszkoli.

Na Kursa przyjmowane będą
wyłącznie maturzystki, gdyż mając
na względzie ogólny poziom wy-
kształcenia słuchaczek, dane zo-
staną przedmioty tylko fachowe
z wyłączeniem  ogólnokształcą-
cych.

Po przesłuchaniu wykładów
teoretycznych, odbyciu wymaga-
nej praktyki w przedszkolach, w
zakładach opiekuńczych nad dzieć-
mi, oraz po złożeniu przepiso-
wych egzaminów, wobec Komisji
Egzaminacyjnej, słuchaczki otrzy-

 

$ mocniej

* Oszczędności
swoje, złote i dolary, ulo-
kuj na 11 proc. rocznie
Gotówka twoja jest za-
bezpieczona złotem, sre-
brem i drogiemi kamie-
niami. LOMBARD, Plac

no. Mickiewicza

arytmetyka.

Oszczędności
na oprocentowanie naj-

zabezpieczone
z gwarancją terminowe-
go zwrotu lokujemy bez
kosztów Wileńskie Bjuro
Komisowo-Handlowe Wil-

 

mują świadectwa, uprawniające
do prowadzenia przedszkola.

Informacje udzielane są w
Sekretarjacie Kursów przy ul.
Mickiewicza 22/5 codziennie w
godz. 5 — 7
— Wieczorna Szkoła Han-

diowa  Dokształcająca Stow.
Kupc. i Przemysł. Chrześć. w Wil-
nie, uj. Biskupia 12, przyjmuje
codziennie w godz. od 9 — 2 po
połudn. oraz w poniedziałki, šro-
dy i piątki od godz. 19—20-ej za-
pisy kandydatów ze świadectwem
ukończenia 4—5 klas Szkoły Po-
wszechnej. Szkoła korzysta z
praw szkół publicznych. Zapisy
przyjmowane będą do dn. 12.IX.

Z życia stowarzyszeń.
Narodowa Organizacja

Kobiet zawiadamia, że z dniem
8-go września (poniedziałek) roz-
poczynają się dyżury w Sekretar-
jacie przy ul. Orzeszkowej 11 w
godzinach od 11 do 1-ej co-
dziennie.
— Jubileusz „Lutni* Wileń-

Skiej. Na ostatniem posiedzeniu
Zarządu T-wa Muzycz. „Lutnia*
omawiana była sprawa dwudzie-
stopięciolecia jubileuszu  dzia-
łalności „Lutni* Wileńskiej. U-
chwalono wyłonić specjalną ko-
misję, która opracuje program
uroczystego obchodu.
— Z życia T-wa Opieki nad

zwierzętami w Wilnie. W dniu
14 września r. b. odbędzie się
pod protektoratem pana woje-
wody wileńskiego i pani wojewo-
dziny „Dzień dobroci dla zwie-
rząt i ochrony przyrody”, organi-
zowany przez T-wo Opieki nad
zwierzętami w Wilnie.

Nieme stworzenie, które ni-
komu nie może poskarżyć się,
powinno doznawać specjalnej o-
pieki ze strony człowieka, dla
którego pracuje, a wielokroć jest
jedynem źródłem utrzymania.
W rzeczywistości dzieje się

wręcz odmiennie. Nieludzkie ob-
chodzenie się ze zwierzętami
stworzyło konieczność powołania
Towarzystw Opieki nad zwierzę-
tami. Towarzystwo takie istnieje
iw Wilnie i funkcjonuje, krze-
wiąc humanitarne hasła dobrego
traklowania każdego zwierzęcia.

Przypuszczając, że widok gru-
py ludzi dążących do realizacji
haseł ochrony zwierząt i przyro-
dy, może nie w jednym obudzi
uczucie jakie powinny nim kie-
rować przy postępowaniu ze
zwierzętami, w dniu 14 wrz-śnia,
jako w dniu dobroci dla zwierząt
i ochrony przyrody przeciągnie
ulicami miasta pochód w którym
wezmą udział przyjaciele zwie-
rząt, ptaków i przyrody.

Każdy kto posiada, konia, psa,
osiołka, kota, papugę, kanarka,
gołębia i t. d. niech weźmie u-
dział w pochodzie, prowadząc
czy niosąc stworzenie, pozosta-
jące pod opieką właściciela.

Właściciele koni wierzchowych
proszeni są o wzięcię udziału w
pochodzie na koniach.

Zgłoszenia organizacji, szkół i
poszczególnych osób, chcących
wziąć udział w pochodzie, przyj-
mowane są codziennie w sekre-
tarjacie Wileńskiego T-wa Op. n.
zw. Tatarska 2 w godz. od 18 —
20 i w biurze Straży Ogniowej
Dominikańska 2—o godz. 9—10.
Posiedzenie Komitetu Pań T-wa
odbędzie się 8. IX. w poniedzia-
łek w sekretarjacie T-wa o g. 18.

Zbiórka do pochodu plac Ka-
tedralny godz. 12.
— Komisja wykupu ziemi

czynna przy Związku Właścicieli
Srednich i Drobnych Nierucho-
mości w Wilnie zwołuje Zjazd
delegatów miast kresowych na
dzień 14-g0 września. Miasta i
miasteczka, które nie otrzymały
specjalnych zaproszeń proszone
są tą drogą O wydelegowanie
swych przedstawicieli. (Ul. Św.
Magdaleny 4 m. 1). i

Dobroczynność.
— Dobroczynność w parafji

Najśw. Serca Jezusowego w
Wilnie. Parafja Naśw. Serca Je-
zusowego w Wilnie, położona na
najbardziej  wysuniętem  przed-
mieściem Wilna, ma bodaj naj-
więcej ludności ubogiej. W szere-
gach tego ubóstwa są osoby,
którym życzliwa, serdeczna, chrze-
ścijańska pomoc jest niezbędną:
są starcy i staruszki pozbawione
sił i możności zarobkowania, są
dzieci, nie mające całkiem ałbo
w znacznej mierze opieki, są

Udzielamy
pożyczek pod pewne za-
beżpieczenie, szybko i

dogodnie Wileńskie Biu- —>—>

 

„stycznej partji

KUPNO-

al

N SSR

Z KRAJU.
Pożar z podpałenia folwarku w woj.

Nowogródzkiem.
(Telefonem od własnego korespondenta).

NOWOGRODEK. W nocy wybuchł wielki pożar w majątku Ja-
łuń. Spaliła się stodoła, zabudowania folwarczne i mieszkania. Wed-
ług przeprowadzonych dochodzeń pożar powstał z podpalenia przez
nieznanych sprawców.

Jeszcze powrót z niewoli.
Onegdaj przez stację Stołpce

przejechała grupa b. żołnierzy
armji niemieckiej, którzy w cza-
sie wojny światowej dostali się
do niewoli rosyjskiej. Jeńcy ci

przebywali do chwili obecnej w
kraju Nadwolžanskim i Syberii.
W . grupie jeńców którzy odzy-
skali wolność po 15 latach, znaj-
duje się 8 Polaków z Pomorza i
Poznańskiego.

 

 

mężczyźni i niewiasty bezrobotni
lub nie mogący pracować. Miło-
sierdzie chrześaijańskie, które jest
cnotą ale jednocześnie i nakazem,
w miarę możności całej tej bie-
dzie powinno zaradzić, a do nie-
go powołani są na pierwszem
miejscu parafjanie Najśw. Serca
Jezusowego i oni muszą pamię-
tać o swoich współparafjanach
cierpiących, tak jak to było przed
wiekami w kościele Chrystusowym.
Parafja, jako zorganizowana jed-
nostka, poza modlitwą wspólną,
winna też wspierać swoich współ-
parafjan i braci uboższych.
W celu zorganizowania akcji

chrześcijańskiego miłosierdzia w
parafji, w krótkim czasie ma po-
wsłać „Towarzystwo Dobroczyn-
ności parafji Najśw. Serca Jezu-
sowego w Wilnie". Wszyscy pa-
rafjanie proszeni są do zapisy-
wania się na członków Towarzy-
stwa i do wzięcia udziału w ze-
braniu organizacyjnem w dniu i
miejscu o którem będzie osobne
zawiadomienie.
W miesiącu wrześniu r. b. pa-

nowie z VII konferencji św. Win-
centego a Paulo będą zbierali
ofiary w naturze, zwłaszcza zaś
bieliznę, ubranie i obuwie dla
najuboższych naszej parafji.

Niechże więc przed Nimi chęt-
nie się otworzą drzwi i serca
wszystkich parafjan Najśw. Serca
Jezusowego. Proboszcz.

Kronika policyjna.

— Aresztowanie agenta bol-

szewickiego. Władze bezpieczeń-

stwa publicznego aresztowały nie-

jakiego Józefa Blumensztajna po-

chodzącego z Wilna, wysłannika

Centralnego komitetu komuni-
zachodniej Biało-

rusi, którego zadaniem było roz-

winięcie na wileńskim i nowo-

gródzkim terenie akcji komuni-

stycznej.

Dla upozorowania swego po-

bytu w Wilnie i Nowogródku zaj-

mował się on również sprzedażą

premii, losów itp.

Przy aresztowanym znaleziono

2 paszporty fałszywe, większą su-

mę gotówki w walucie zagranicz-

nej oraz kompromitujące doku-

menty. (d)

Różne.
— Sprostowanie. We wczo-

rajszym numerze naszego pisma
mylnie został wydrukowany tytuł
artykułu wstępnego, który powi-
nien brzmieć: „Z tajemnic Reichs-
wery“. W tymże numerze w
dziale telegramów w subtytule
powinno być, że każdy poseł sa-
nacyjny kosztować będzie kraj
400.000 zł.

Teatr, muzyka i sztuka.
— Teatr Miejski w „Lu tini“.

Dziś ostatni występ Kazimierza Kru-
kowskiego. W barwnej rewji p. t
„Urząd podat-kowy*.

—' „Moja panna mama”. Jutro
powraca na afisz wytworna „komedja
Verneuil'a „Moja panna mama“

— Dzisiejsze widowisko popu-
larne. O godzinie 4-tej SW 30 „Mar-
cowy kawaler" Blizińskiego i „Majster
i czeladnik Kokodakiego

POLSKIE RADJO WILNO.
Fala 385 mtr.

Program:

Niedziela, dnia 7 wrzešnia 1930 r.
10,15. Nabożeństwo.
11,58. Sygnał czasu.
12,05. Gramofon.
15,00. Komunikat meteorologiczny.
16,20. Odczvty i muzyka nopularna.
18,45. „Tygodnik artystyczny"—pro-

wadzi Jerzy Woszomirski.
19,05. „Wiadomości przyjem e i po-

żyłeczne”.

SpRzepaż |

 

ro Komisowo - Handlowe PATA
Mickiewlcza 21, tel. 152. ny świato-

21 tel. 152. —30 wef” sławy Ke156—s2 Pleyel, į O
Bechstejn etc., takoż KREM MYDŁO „KALINANa Wołyniu

sprzedamy kilka mająt-
Arnold Fibiger, K rn-
topf i Syn, A. Drygas

usuwa piegi, wągry,

19,25. „Feljeton“
Karpiūskiego.

20,00. Transm. z Warszawy.
drans literacki, koncert, feljeton
zyka taneczna.

Poniedziałek, dn. 8 września 1930 r.
11,58. Sygnał czasu.
12,05. Gramofon.
13,00. Komunikat meteorologiczny.
13,50. Odczyt. „Wystawa turystyczna

w Warszawie".
17,20. Komunikat sportowy.
17, 35. „Baśnie litewskie i łotewskie”,

wygł. Wanda Dobaczewska.
18,00. Transm. koncertu z Warszawy

(muzyka lekka).
19,00. Opowiadanie dla dzieci.
19,25. Audycja literacka.
20,00. Koncert i muzyka taneczna.

Co nowego w Radjo?
Księżna - Cyrkówka.

Wielkie zaciekawienie wśród licz-
nych zwolenników radjowych audycyj
operetkowych wywołała zapodwiedź
melodyjnej i pięknej „Księżny- Cyr-
kówki” E. Kalmena, którą usłyszymy w
najbliższy poniedziałek o g, 20,15.

Niedyskrecje teatralne.
Z cyklu zajmujących wywiadów

p. t. „Plany dyrektorów teatrów*, usły-
szymy w poniedzlałek o g. 22,00 intere-
sujące i często rewelacyjne zwięrze-
nia kierowników „nadscenek* stołecz-
nych: „Qui - pro- quo", „Morskiego
Oka“. „Wesolego Wieczoru“ i „Ana-
nasu“. Jak wiadomo, wszystkie te-
atrzyki z zapałem i energją szykują się
do kampanji zimowej.

Feljeton współczesnej kobiety.
Usłyszymy dzisiaj o g. 19,00. Przy

mikrofonie p. Kuczyńska.

licznych dolegliwościachPrzy
kobiecych, naturalna woda gorzka
„Franciszka-Józefa" sprawia znakomitą
ulgę. Żądać w aptekach i drogerjach.

SAK LDSTKNES,

ROZMAITOŚCI.
Pięciotysięczna rocznica

ślubu.

Sąd cywilny miasta Saint Lou-
is w Ameryce miał do rozstrzyg-
nięcia niezwykłą sprawę.

Przed sądem stanęli małżon-
kowie Ott, którzy oświadczyli sę-
dziemu, iż pobrali się przed pię-
cioma tysiącami lat.

Mr. Ott w ten sposób wytłu-
maczył owe niezwykłe oświad-
czenie:

„Zarówno żona moja, jak i ja,
wierzymy święcie w wędrówkę
dusz i jesteśmy pewni, że pozna-
liśmy się i pokochali jeszcze w
starożytnym Egipcie.
W r. 1926 przybyłem po raz

pierwszy w mem obecnem życiu
do Egiptu w celach naukowych.
Tu spotkałem obecną moją żonę

w wyk. Ziemowita

Kwa-
i mu-

 

-i natychmiast poznałem w niej
księżniczkę Amnersis, córkę fa-
raóna rządzącego tym krajem
przed 50-ciu wiekami. W owym
czasie i ja byłem Egipcjaninem,
poznałem Amnersis w komnatach
zaiaku jej ojca, i spędzałem z
nią rozkoszne chwile na brzegach
Nilu.

Sielanka nasza skończyła się
tragicznie, faraon wtrącił mnie
do więzienia. Odtąd jej nie wi-
działem. „Dopierow r. 1926 spot-
kałem ją w tem samem miejscu,
w którem mi ją wydarto. Pobra-
liśmy się”.

Mrs. Ott również pamięta cza-
sy gdy była córką faraona i ko-
chała „najpiękniejszego człowie-
ka świata”.

„Widocznie bogini Izyda czu-
wała nad naszą miłością i połą-
czyła nas na nowo*—powiedziała
pani Ott w sądzie.
(8 Ale bogini Izydzie musiała się
sprzykrzyć tałopieka, gdyż oto pię-
ciotysiącletnie małżeństwo chce
się rozwieść.

Małżonek, na którego księż-
niczka Amnersis czekała 50 wie-
ków, okazał się tyranem, chorob-

T r ke amochėd, wykladany illę sprzedamy zume-
Księga nia skórą, w b. dobrym W blowaniem i inwen-

KAZIMIERZA stanie na nowych opo tarzem żywym i mart-
RUTSKIEGO nach, sprzedam tanio. wym, 5 klm. od Wilna

Wileńska 38, tel. 9-41.
(Patrz ogłoszenie

„Dziennika WIl.* Ne 201
2) poleca się łaskawej
pamięci szanownej

klijenteli. —s0 „Erard“,

 

Ofiarna 4 m. 5, tel. 15-08.

 

pana najslynniejszej
wszechšwiatowej fir-

oraz Bettin-
ga i K.A.Fibigera, uzna-
ne za najlepsze w kraju,

liwie zazdrosnym (mimo iż tyle
lat była mu wierna), słowem, nie
znośnym w pożyciu.

Państwo Ott żądają rozwodu.
Ale mądry sędzia słusznie im
powiedział:
— Drodzy państwo, nie decy-

dujcie się tak szybko. Namyślcie
się. Daję wam do namysłu... ty-
siąc lat. Cóż to dla was znaczy?
Bagatelka!

„Kozacy” w Złoczowie.

„Kozacy na ulicach Złoczowa!”
Bogowie, cóż to: rok 1914! Czy
może Budienny ante portas? Ko—
za—cy?

Nie, to tylko żydowskie wese-
le: rabin z Sasowa wydawał swą
córke za syna cadyka z Sadogó-
ry. Żydki sasowskie w myśl tra-
dycji, miały pana młodego, w od-
powiedniej asyście, odprowadzić
do domu przyszłej oblubienicy, a
że żydy mają bujną fantazję, więc
na dworzec złoczowski pojechała
„banderja* złożona z żydowskich
dorożkarzy, poprzebieranych- za
kozaków pod dowództem samego
„generala“ austrjackiego. Orkie-
stra grała raz po raz „Hatykwę”
i „Majufes“, pejsate kozaki strze-
lały na wiwat Zz „pistoletėw“ na-
bijanych korkami, gawiedź zło-
czowska miała ucięchy co nie
miara.

Wszystko to byłoby w porząd-
ku, gdyby nie jeden drobny szcze-
gół: w tej całej malowniczej ka-
walkadzie brał udział magistracki
autobus, magistracka bryczka i
magistrackie konie.

Żydzi m.iędzy sobą.
„Nasz Przegląd* zamieszcza

sprawozdanie sądowe o niezwy-
kłej sprawie.

Oto do tramwaju wsiadł mło-
dy chasyd Aron Fuler. Obok nie-
go było wolne miejsce, które
chciała zająć pewna kobieta, Ży-
dówka, lecz Fuler oświadczył, że
miejsce jest zajęte. Starszy pan,
siedzący naprzeciw, zrobił uwagę,
że miejsce jest przecież wolne,
na co ów Fuler zawołał, że nie
chce siedzieć z kobietą.

Wówczas ów pan starszy ustą-
pił miejsce kobiecie, która oświad-
czyla, że choć jest żoną rabina,
to jednak czegoś podobnego zro-
zumieć nie może.

Na to młody chasyd zrywa się,
spluwa do nóg kobiety i woła po
hebrajsku „nieczysta kobieto".

Sąd skazał Fulera na dwa ty-
godnie aresztu.

Działo się to w stolicy euro-
pejskiego państwa w r. 1930.

„Nasz Przegląd" strofuje deli-
katnie metody wychowawcze ro-
dzimego obskurantyzmu, a w ty-
tule sprawozdania wyraża się dy-
plomatycznie: „czy młodzieniec
chasydzki (co za kurtuazja!), któ-
ry w tramwaju nie chce siedzieć
obok kobiety, dopuszcza się obra-
zy?*

W istocie
za to, że nie
kobiety, lecz
Żył.

skazano Fulera nie
chciał siedzieć obok
za to, że ją zniewa-

 

 

beż,
Przypominamy również sezon sma-

żenia doskonałych kon'itur, kompotów,
soków i marmoład z renklodów, mira-
beli, brzoskwiń, jabłuszek rajskich, gło-
gu, dereni, jeżyn, jabłek, melonów, ar-
buzów,śliwek, pigw, bdrowek, pomido-
rów żórawiny, JTEGOINY itd 0o

Skarby Tutankhamena są
więcej warte od pieniędzy.

Zmarły lord Carnarvon ofiaro-
wał na roboty wykopaliskowe
około grobu Tutankhamena sumę
50.000 funtów szterlingów. Spad-
kobiercy jego żądają za to od
rządu egipskiego pozostawienia
im do dyspozycji kilku cennych
znalezionych w grobowcu przed-
miotów.

Niedawno ztemu omawiano
sprawę tę w parlamencie egip-
skim i ustalono że dla kraju ko-

 

 

rzystniej jest Įzwrėciė spadko-
biercom Carnaryona  wyložoną
sumę, niż wydać im zabytki wy-
stawione w muzeum w Kairze
które to zabytki zawsze jeszcze
przyciągają tłumy cudzoziemców.

OD ADMINISTRACJI

czas odnowić prenumeratę

na miesiąc WRZESIEŃ.

GIEŁDA
WARSZAWA 6.X (Pat.).

Waluty i dewizy:

Dolary 8,89—8,91 —8,87.
Franki francuskie 30,05—35,14—34,96
Holandja 359—359,90—358,10.
Londyn43,41 —43,52—43,30.
Nowy York 8,903—8,923—8,883.
Paryż 35,05': —35,14'|,—34,96' ,.
Praga 26,44—26,50—26,38
Szwajcarja 173,30—173,73—172,87.
Stokholm 239,59—240,10—238,99.
Wiedeń 125,92—126,23—125,61.
Włochy 46,69—46,81—46,57.
Berlin w obrotach prywatnych 212.88.

Papiery procentowe:

Pożyczka inwestycyjna 113, Promjo-
wa dolarowa 63,50, [„ konwersyjna
55,50, 5”, kolejowa 49,50, 10”, kolejo-
wa 103,50, 8%, L. Z. Banku Gosp. Krajo-
wego |Banku Rolnego; ob. B. G. K. 94,
Te same 7', 83,25, 7%/, ziemskie dola-
rowe 76,50, 40:, ziemskie 46, 4'l,0:0 ziem-
skie 57—57,25, 4'/,”, warszawskie 55,
5% _ warszawskie 60, 8”, warszawskie
76,65—76,40 — 76,55, 89%/, Łodzi 71, 89,
Piotrkowa 68,55.

Akcje:
Bank Dysk. 114,75, Polski 166—167,

B. Zachodni 72, Cukier 35, Modrzejów 9,
Ostrowiec s. B. 54,50, Klucze 65

 

  

 

KOLEŻANKO! KOLEGO-MATURZYSTO! i
Będziesz wkrótce studentemi

* Czy pomyślałeś już o organizacji
akademickiej, do której wstąpisz?

Polska potrzebuje Obywateli świadomych

swych zadań narodowych i zorganizowanych!

Środowiskiem Akademika - Polaka
może być tylko organizacja harodowal!
  

 

Zarząd Koła Wileńskiego Związku Akad. „Młodzież
Wszechpolska" niniejszem zawiadamia, iż dyżury odbywają
się codziennie.

1 pp., wtorki, czwartki

Dominikańskiej 4.

(Poniedziałki, środy i piątki od godz. 12 do
3—4 pp.), wlokalu własnym, przy ul.

 

 

Zapisujcie się do biegu kolarskiego o puhar przechodni
„Dziennika Wileńskiego.

Zawody odbędą się 21 b. m. o godzinie 13. Długość
trasy 20 klm.

informacji udziela i zapisy przyjmuje gospodarz

Wil. T. Cyklistów p. Andrukowicz, Zamkowa 10.

(koleją 10 m. drogi) w ła-
f dnej miejscowości, przy

lesie, elektryczność, wo-
dociąg, zabudowanie go-
spodarcze, lodownia mu-
rowana, ogród warzywny
i owocowy, *, hekt. lasu,
dom dostosowany na
mieszkanie zimą. Tamże

 

D. sprzedania meble.
T [ l l Ul. Jakóba Jasińskie-

Harley-Dawidson, 750 cm. DeSDA
z wózkiem, model 1930 U
okazyjnie do sprzedania.
Stan doskonały. Oglądać:
Wilno, Kalwaryjska6, tel.
401, w warsztatach przed-
stawicielstwa „Fiat“.

Kapsiusze damskie,
duży wybór. Obsta-

lunk' — przeróbki tanio nie na imię Komara An-

lo Nr. 5, m.6. 718-f

legitymację kol.
Nr. 40837 wyd. przez

Dyrekcję P. K. P. wWil-

ZS

 

dralny, 121! FOLWAR K p'amy i t. p. Skutecz- sprzedaję na dogodnych

Wydaje.RD: za- | pod Wilnem obszaru ków żiems! ich Wileńskie| uznane rzeczywiście ność udowodnione na siap i Gdówjatcje, duża palma do sprzeda- Moszczyńska. Uwagal O ie AEstaw. złota, srebra, bry- |około 20ha, orna zie- Biuro Komisowo-Handlo- | za najlepszewkraju żywej reklamie na Kijowska 4, Abelow. f nia. Adres: Kolonja Wi- , Bernardyński zaułek y A AAlantów, futer, mebli, pia- | mia, łąki, las, rzekana,we, MickiewiczaZE De ROC Wystawach P. W. K. leńska, ul. Dolnal. Sklep Nr.10, m. 1. 681—s1 = B; E 1
" i wszel- iejscu, zabudowania, | --20 szych fachowców na|| i Turystycznej w Po- spożywczy „Polonja*. f gub. kartę tożsamośćnin, samochodówiwszel- miej , Pow. Wystawie, y i e:Tar- RZE,» j "Do sprzedania | Zs: przez P. K. P.

 

D” sprzedania wędrow-
ny karuzel. Bakszta

706—1f

znaniu,
gach Lwowskich, Ka-
towiekich, a także bę-
dzie demonstrować

się chłopiec i na Tar-
gach w Wilnie, u któ-
rego pół twarzy w pie-
gach, zaś druga poło-
wa czysta, odświeżona

sprzedamy za 1.600 do-
lz

maj.

kich towarów. 537.3

Dr murowany
sprzedania, ul.

ržeczna Ne 30 m. 8.

—Wilno A imię Eugenjiw r. 1929.
Krupowiczowej—un. się.K. DĄBROWSKA,

Wiino, ul. Z
ka 3, m. 6

Ceny fabryczne. —
Sprzedaż i wynajęcie.

Miód

powodu wyjazdu za-
granicę sprzedam
ziemski 170 ha z

nowemi zabudowaniami
gospodarczemi. Warunki
dogodne. Szczegóły: Wil-
no, Ego, m. 3. s-l

larów. Dom H.- 12, m. 12. gamorhód- Landole
z licznikiem, w dobrym
stanie, na nowych opo-
nach, „Morris* za cenę skową, kartę mob.

« wyd. przez P. K. U. —
ae,USA " 26 Wilno, pozwolenie na

maa broń oraz bilet rowero-

 

do ——
Za: ——L

= Bezpłatnie
lokujemy wszelkąfgo- |

FORTE
gabinetowy „Beckera* do
sprzedania. Poznańska1,
m. 4. Oglądać lod 145.

1-f

gub. książeczkę woj-

 

Szynki wiejskie suche
do jedzenia na su-

rowo kilo 620. Boczek
suchy przyrastały kilo
5 zł Ser z m. p. Bro-

  

e
i
j
a

o sprzedania na przed-
mieściu Popławy dom

 

      drewniany z zabudowa- a choekiego na główki 320 Spiesznie do sprzedania wy wyd. przez Starostwoniami ME kredy ESĖLaSa dom z ogro maturalny kuracyjny kremem i BOlEDR Feta s FORTEPIAN hód w N. Swięcianach, bilet
nadającemi się na garaż, (Edzia Dom H. Pk. | dem owocowym przy polecają „H A LINA krótki, w dobrym stanie samoc okresowy kolejowy wszy*zegrodem. O warunkach| „Zachęta”, -Miekle=| 7, 390 Maja. Dowie- pracia Gołębiowacy| Sprzedażw Aptekach Zwiedrynski okazyjnie do sprzedania. M. A G. z nowemi opo- stko na imię Józefa Kru-
dowiedzieć się: Zawalna eo tel. 9-05. f | dzieć się. Ludwisarska |, „| Trocka 3, tel 757.| Droaerjach i Skle- Jasna 4, m. 5, (na Zwie- nami. 1.500 zł. Stoberski. powicza, zam. w Kró-
16, sklep „Zbyt”. 570-s4 3 m. 12. 117.0 306—s0| Pach Perfumeryjnych.| —————-— Wilefiska 28.  675- s3 rzyńcu). 672-1-f Miekiewicza 27. 1-f lewszczyźnie — un. się.

 Jou ii 0 A) OBA OZ OWA A 0
 



4 DZI r LAT TW EEE ALSA Nr. 205 |

Od dnia 3 do 7 września 1930 roku
włącznie będą wyświetlane filmy:MIEJSKI  KINENATOGRAF

Sala Miejska, ul. Ostrobram-ska 5. i Osy Johnson. — Nad program:

PARKINSONO03WSIO TSKKK GERS S DK

«SIMBA»

m. 30. Początek seansów od g. 6. — Następny program:

  

Król
puszczy. zwierząt. Aktów 10.

UWERSATAIST BADUSOIAS S!

Wielkiłfilm, pełen sensacji i emocji, z krainy dzikich
Twór czteroletniej

żonej pracy, pełnej przygód i niebezpieczeństw dwóch największych i najśmielszych podróżników świata Marcyna
„Bohaterowie węża I pompy" komedja w 3 aktach.

„TAJEMNICA STAREGO RODU".

 

wytę- | DzUŃŻAWY |

0 do wydzierža-
wienia od | paździer-

nika plac około 2000 m*

Kasa czynna od qg. 5

Dziś! — Od godz. 4.15 do 6-ej ceny: Balkon 60 gr. — Par- j A i z mieszkaniem przy bocz-

PIERWSZY ELIOS ter 1 zł. — Przeboj Dźwiękowy, Arcydzieło o kalywi alatk temacie Dzie e Małżeńskie. nicy kolejowej. O wa-

KINO- Wspaniały, wzrusżający dramat miłości z życia współczesn. kobiet „Rozflirtowana mężatka: Sally ers“. Uwodzi- i

TEATR «H E L 0 S» ciel Norman Kerry". Panna, poszukująca przygód—Thelma Todd. — Rzecz rozgr. się w eleganckim świecie Pa- runkach dowiedzieć weg

ulica Wileńska 328, tel. 926. ryża, wytw. dancingi, orkiestra hawajska. — Nad program: Rewelac. dodatek dźwiękowy i Tygodnik Fil. Ost. seans Ul. Kasztanowa 4- I9 mię-

o godz. 10,15. dzy g. 3-4 pp.  687-s0

Od g. 4-ej do 6-ej ceny zniżone. Parter 1 zł., Balkon 80 gr.
Film dźwiękowy.

cy do łez dramat obyczajowo-erotyczny.
wana uwodzicielka Dorota Revier oraz szłachetny,

Fii aa TTCAM

Ogród Aliaha

PIERWSZY DŹWIĘKOWY KINO-TEATR | RZ”
«HOLLYWOOD»

„M: CKIEWICZA Xe 22

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

Dziś otwarcie sezonui Pierwszy raz
w Wilnie wspaniały romans życiowyI

 

POLSKIEkino“ „WANDA“
Ul. WIELKA 30. Tel. 14-81.

  
   

  

NA! ESZLY

 

M. GORDON sr. nc.
Niemiecka 26, tel. 306.

Śpiew Muzyka, KOBIETA BEZ
W rolach głównych bohaterowie arcyfilmu, „Łódź

rycerski Jack Holt. — Początek

bieniec publiczności

Początek o g. l-ej.

sław Cybulski i Jana Dalmen.

OSTATNIE NOWOŚCI SEZONU
WE WSZYSTKICH DZIAŁACH.

 

APARATY FOTOGRAFICZNE (l 21. 30
Poleca

największy skład na kresach aparatów i przyborów

fotograficznych i

M. Rabinowicz, Wilno
ul. Wielka 12, - - - tel. 759.

Ceny tanie! Ceny tanie!

Szybkie i solidne wykonanie wszelkich zleceń P. p.

Amatorów. Własny podręcznik fotografji z tabelką

naświetlań — 50 gr. or 

 

Eu
AKUSZERKA

Marja Laknerowa
Przyjmuje od godz. 9 do
7 w. Kasztanowa 7 m.5.

WZP69
ii]

W sądzie.
Prokurator: — Zupeł-

nie zdegenerowanego o-
skarżonego spotykałem
często w miejscach, do-
kąd porządny człowiek
wstydziłby slę zajrzeć... 

 

PANEEENEIEISISSAWIKIETASISRONKCD OZ

FABRYKA ŚWIEC

„POLO“
Wlašciciel

FRANCISZEK HAWLICZEK.

Warszawa, ul. Czerniakowska 203.
POLECA:

ZNANE PATENTOWANE

Lampki Nagrobkowe
„POLO“

w kolorach: biale, zielone, rėžowe i kremowe,

o 100'|. ulepszone na rok 1930
przez zastosowanie

KNOTA METALOWO-BAWEŁNIANEGO
(knot prawnie zastrzeżony).

Oto 4 zalety
lampek nagrobkowych „POLO”, uzyskane dzięki zasto-

sowaniu knota metalowo-bawełnianego:

1. Palą się o 100 proc. dłużej. .

Il. Wytrzymują silny wiatr podczas palenia.

Ill. Palą się ładnym i równym pomieniem. 3

IV. Knotek po roztopieniu się calego materjału nie

przewraca się. 789-2-or

 

Żądajcie cenników.
  

 

 

KU SZCZĘŚCIU i BOGACTWU!

JUŻ POJUTRZE «-. 9 WRZEŚNIA
rozpoczyna się ciągnienie V-ej klasy

Wielkiej Polskiej Państwowej Loterji Klasowej

ANA

V

 

Hurtowa sprzedaž

cementu
Syndykatu cementowni Polskich

po CENACH FABRYCZNYCH

M. DEULL, wiLwo
Biuro: Jagiellońska 3 tel. 811 k
Składy: Słowackiego 27, tel. 14-46

 

SZKOŁA TAŃCÓW!
P. Borowskiego, ul. Trocka Nr. 2.
Dnia 7 września r. b. o godz.7-ej wiecz. otwarcie ;
sezonu na rok 1930-31. UWAGA! Życzący tańczyć
według najnowszej mody, powinien się uczyć
tylko w Chrześcijańskiej szkole P. Borowskiego.
Żapisy codziennie od g. 10 do 12 i od 4 do 5 w.

—r

Firma J. DUBICKA $-ka anADO
(właściciele J. Dubicka wełnianych, jedwa-

i 1. Januszewski) bnych, bawelnia-
nych, płótna różne,
kołdry, kapy:;
chusiki, ręczniki

it p.

w sklepie swoim
przy ulicy

  

 

 

w rolach głównych niezapomniana Alice Terry i ulu-
bu i Iwan Pietrowicz. — Reżyserja

Rex Ingram, twórcy „Czterech Jeżdźców Apokalipsy". —Jednogłośnie prasa całego świata stwierdziła, że „Ogród Ailaha*
jest najpotężniejszym flimem wschodu.

Dziś! Zupełnie nowe wydani! Wszechświatowej sławy arcydzieło A. Dumasa p. t. DAMA KAMELJOWA (Królowa
półświatka) Wstrząsająca tragedja—opera w 12 akt. — W folach głównych: Znakomita Norma Talmadge | stupro-
centowy mężczyzna Roland Gilbert.—NMad program: Zbrodnia barona Wejsenbacha dramat, w rol. gł. Mieczy-

  

Dzierżawy
majątków i folwarków

poszukujemy dla esób

poważnych  Wileńskie

Biuro Komisowo-Handlo-

we Mickiewicza 2l, tel. 15
s-2

SERCA Wspaniały,
« wzruszają

podwodna 44* wyrafino-
o g 4-ej ost. 10,30.

 

D“ hektary ziemi Z
ogrodem owocowym

i warzywnym z mieszka-
niem i stajnią do wy-
dzierżawienia. Ulica Ró-
wne Pole Nr. 6916, u

właściciela. s-0

 

Poszukujemy wszystkich chętoych zarobku!

JESZCZE DZIŚ
kto poszukuje pracy, niech zgłosi się
do firmy Edward Potysz, Cieszyn,
Bobrecka 10, a otrzyma bezpłatnie
informacje, jak można bez fachowych
wiadomości pod gwarancją zarobić
do 300 zł. miesięcznie na maszynie
pończoszniczej „EXPRES". 783k

| Wielki Frontowy Lokal

      

  
  
  

  
  
  
  
  
     

  

10, 12 koni i więcej.

MŁOCARNIE czyszczące motorowe
Kovarzik.

BUKOWNIKI tarki do koniczyny pa
skiego.

GRZECHOTKI (TRESZCZOTKI) i trieu
lnianego Szultego.

Poleca:

Koszulki, Spodenki,
Pantofle

przepisowe otrzymał w wielkim wyborze
ul. Wielka 15,

spoowy CH. DINCES
1 —)— a Ceny konkurencyjne.

Dobii znakomiiych
TRAKTORY „Munktells“ do ropy naftowej.

MOTORY „Munktells* do ropy naftowej ofjsile 7,

MOTORY ame-ykańskie naftowe „Massey-Harris*
o sile 1'/,, 2, 3, 4'/ą i 6 koni mech.

TRIEURY do zbóż ozimych i jarych Marotta.

MŁYNY gospodarskie „Svea* i inne.

ZYGMUNT NAGRODZKI
Wilno, Zawalna 11-a.

GIMNASTYCZNE

MASZYN  
Wichterle i

tent Rohow-

ry do siemienia

—1—or

   

telef. 10-46.

 

przy ul. Bazyljańskiej 5.
handlowe Ivb przemysłowe
O warunkach dowiedzieć
ulica Ostrobramska 13 m. 1.

 

 

SOLIDNY ZAROBEK
Panowie (panie) intel. Wyzn. rz.-kat.
mogą otrzymać od zaraz stałe i so-
lidne zajęcie. Pierwszeństwo mają
panowie, którzy się akwizycją .już
zajmowali. Energiczni winni się zgło-
sić z dokumentami Mickiewicza 28 3
dnia 8 i 9 bm. od 11 — 13. 513k

 

 

GOSPODA ZWIĄZKU RODZIN KA-
TOLICKICH w WILNIE.

ul. Bakszta Nr. 2.
podaje do wiadomości, że z dniem 6 wrześ-
nia br. po odremontowaniu lokalu wydaje
śniadania, obiady i kolacje smaczne, po-
żywne i zdrowe. Obiad z 4 dań 1 zł 50gr.

PROSIMY SIĘ PRZEKONAĆ!
że wełny, jedwabie, flanęle oraz materjały po-
ścielowe, bieliżniane żyrardowskie, kołdry watowe,
koce pluszowe sprzedaje najtaniej—GŁOWINSKI,

Wileńska 27. -10
 

z D. wynajęcia 2 pokoje
Jakóba Jasiūskie-

| LEKARZE go 10, m. 23. 715—s0

  

KOBIETA-LEKARZ ieszkanie 4-pokojowe

z kuchnią do wy-
Dr. JANINA ająsła Keiajo 10(ró-

i i wnole, kretową.
Piotrowic2-Jurcaenkowa **** * “ik716—s0

ordyn. Szpitala Sawicz. *
Choroby skórne i wene-

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

 

Do wynajęcia
3 pokoje šwiežo odre-

6PP. montowane z używalno-
ścią kuchni, bez wygód.
Oglądać można w po-

 

 
rmonm

WSZECHŚWIATOWEJSŁAWY

pINOAI||
  

 

ó
ŻYWIECKI, 4 PORTER

MARCOWE, „ALE”

 

poNABYCIA WSZĘDZIE
REPREZENTACJA: WILNO,„ZARZĘCZNA 19.rei/8:64

 

H LE) | wszednie dnie od 16 do
z 18 godz., a w święto od

10 do 14 godz. Tartaki
Choroby skórne _d. Nr. 5, m. 1. (Róg Jak.

705—s1
I weneryczne | Jasiūskiego

 

przyjm. od 1—2 i5—7 pp. p do wynajęcia z
Ul. Ad. Mickiewicza 9 — wygodami (solidnej
wejście zul. Śniadeckich osobie) Zakretowa 15,
Nr. 1. m. 3, gadz. 4—6 pp. —0

Dr. l. SOKOŁOWSKI pły, suchy, ze wszyst-
kiemi wygodami do od-

Chor. skórne i wene- najęcie. Zamkowa I8 m.13
ryczne. Przyjm. od 9—12 724—s0

i 5—7.ul. Wileńska 30 m.14

| Lekas ia |

LEKARZ-DENTYSTA PŚ z utrzymaniem

(l KRANOELNN zo, Ce

 

okój umeblowany, cie-

pokśl z wygodami do
wynajęcia ui. Dą-

browskiego 10, m. 6 od
12- 7-ej. 3732—s0
 

 

Žądajcle wszędzie

fili wa polowY*
22

že“pers
= Wyl. Š

ku be «Nektar».

(parter) DO WYNAJĘCIA
w handlowym punkcie

Lokal ten nadaje się na przedsiębiorstwo
i może być podzielony na 2 sklepy,

właściciela    domu  Kozela.
3731-w

RA

| PRACA |

am T

Chcesz otrzymač
posadę ?

Musisz ukończyć kursy
fachowe  korespon-
dencyjne prof. Sekuło-
wicza, Warszawa, Žėra-
wia 42- Kursy wyuczają
listownie: buchalterji, ra-
chunkowości kupieckiej,
korespondencji handlo-
wej, stenografji, nauk
handlu, prawa, kaligrafji,
pisania na maszynach,
towaroznawstwa, angiel-
skiego, trancuskiego,
niemieckiego, pisowni,
gramatyki polskiej oraz
ekonomji. Po skończe-
niu świadectwo. — Za-
dalcie prospektów. 21-13
 

Rowan samo-
tny z 25 letnią prak-

tyką, znajomością hodo-
wli, ogrodnictwa i eks-
ploatacji lasów, posia-
dający referencje osób
poważnych poszukuje
pracy ulica Wingry 11 2.

728-2-.

Pon służąca do
wszystkiego, samo-

dzielna, bardzo dobrze
znająca kuchnię. Re-
komendacje konieczne.
Urząd Wojewódzki, po-
kój 69. 721-0-J

soba w średnim wie-
ku poszukuje posady

kasjerki, ekspedjentki,
lub innej. Posiada kau-

 

 

 

 

Bs
przyjmie na mieszka-

nie dziewczynki. Opieka
į Mieszkania

i pokoje troskliwa zapewniona.
* Królewska 7 m. 7. Wej-

Mszanie 4-pokojowe Ście z zauł. Oranżeryj-

do wynajęcia dla nego. Zgłosz. od 1 g.
niedużej rodziny. W. Po- do 3 9- 3134—s0
 

 

 

STYLOWE||
i nowoczesne

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

Meble
do wynaję-
cia Mosto-

—s

hulanka 25 u dozorcy.

Pokój667—s0

wa 5 m. 8.

 

pizims drugą uczenicę
do wspólnego pokoju

za opłatę 15 zł. miesięcz-
nie. Opieka starszej oso-
by zapewniona. Ul. Kra-

 

Ieszkania 3-ch poko-
jowe do wynajęcia

od zaraz z wygodami  Nadeszło dużo nowości!

DRZEWO suche przewożone koleją

i WĘGIEL górnośląski

Po cenach konkurencyjnych poleca skład
drzewa or

„PŁOMIEŃ'Piwna5.
Sprzedaż również na RATY.

 

"Japoński Proszek

KATOL
jest najlepszym środkiem jakie do-
tychczas egzystują na rynkach bo
KATOL nietylko tępi muchy i pchły,
lecz zabija „Pluskwy”, prusaki i kara-
“ luchy
Żądać KATOL w żółtem opakowaniu
w. składach aptecznych i aptekach.

TANIO
wielki wybór poleca skład

me! —0 o

|

6

1
Me

 

      

Łokuewst
 

 

 

  

nowoczesnemi, suche,
ciepłe i słoneczne. Ulica
Krakowska Nr.51. Miesz-
kanie 2-pokojowe z wy-
godami ul. Ofiarna Nr.5 2
informuje dozorca. —s0

3 pokoje
bez używalności ku-
chni ze wszelkiemi
wygodami do wyna-
jęcia w śródmieściu
pojedyńczo lub razem
Dom H-K. „Zachęta"
Mickiewicza 1, tel.

„9—05. —s0

kowska 35 m. 3. gr-0

2 mieszkania 3 pokojo-
we i 4 pokojowe z

kuchniami do odnajęcia.
Elektryczność, woda na
miejscu, Kolonja Wileń-
ska, ul. Wesoła 22. —sl

 

 

pol z przedpokojem
osobne wejście, sło-

neczne. Oglądać g. 4—6.
Zarzecze 16—19. —1o
 

D wynajęcia solidnej
osobie lub pod biu-

 

į ro. dužy ladny słoneczny
pokój od ulicy z elek-
trycznością i wygodami
Trocka ll m. 9. 682— s0

RÓŻNE

zieci inteligentne do
kompletu prywatne-

go w wieku przedszkol-
nym od lat 4—7 poszu-
kuje D-rowa Sawińska
ul. Piaskowa 10a m. 5

PJ umeblowany dla (naprzeciw S$. S. Nazare-
wia:do Z tanek) informacje od g.

m. 2 od 4—6 pp. 683-s1 Mei 7

2————

Pim uczenice-w na
mieszkanie z cało-

dziennem utrzymaniem.
Garbarska 16, m. 3. so
 

 

Ds lekcje głuchonie-
INTERNAT T-wa W. O. mym inieregularnie
„Przyszłość dla ucz- mówiącym wiek obojęt-

niów szkół średnich, roz- ny. Tamże do wynajęcia
począł zapisy nowowstę- pokój dla samotnych Li-
pujących. Ul. Zarzeczna teracka 11 m. 25. 698-s3
Nr. 5-a m. 2. 548—s8 

 

BIADY zdrowe domo-
Pzine uczenice na we niedrogie. Róg

mieszkanie z całem Mickiewicza. Ciasna 3,
utrzymaniem. Opieka za- m. I0. 3703- s0
ewniona. Uniwersytec-
a 4—6. prof. konserw.

Świętorzecka. —20

 

PJ do wynajęcia
Oglądać od 4 do 6

godz. Dąbrowskiego 10
m. 7. 691 s0

pokos do wynajęcia
z wygodami (elektr.,

łazienka); może być dla
ucz. młodz. z całodz. utrz.
Kalwaryjska 11, m.11; od
g. 10—12 i 4—6. 3—gr.

 

p ładnie umeblo-
wany z elektrycz-

nością dla samotnego.
Wejście frontowe Gim-
nazjalna 8—2. 7220-s

 

LL,
pow spólnik-ka do

jadłodajni. Adres w
Administracji „Dz. Wil.“.

3733-s0

Boć od 3.1X wy=
daję Obiady domo-

we obfite, smaczne i po-
silne z 3-ch dań 1 zł.
50 gr. Portowa 23 wej-
ście frontowe (parter)
róg ul. 3.go Maja. —s2

 

zukamy  wspėludzia-
łowców do budowy

Kooperatywy . mieszka-
niowej na Zwierzyńcu.
Plac kupiony. Zgłoszenia
w Administracji dla,, Ko-
peratywy na Zwierzyńcu”

s-2

rosłych Literacki SE cję, rekomendacje. Ad-

h przy Kuratorjum Szkol- reg w administracji
wznowił przyjęcia cho- nem. 720—s1 į

rych ul. Wielka 21. —s0 687-2-J

rodzina Słuiqra potrzebna
do wszystkiego dolat30.
Rekomend. konieczne.
Zakretowa 7—8 0J

Mužata
do wszystkiego dobrze
gotująca potrzebna. Zgłą-
szać się tylko, z dobre-
mi świadectwami Zam-
kowa 15 m. 5. 0-J

EDC
dzielam

 

korepetycji
zakr. 8 kl. gimn.

Specjalność: matem. fi-
zyka, chemja, polsk., szy-
kuję do dużej i małej
matury. Mickiewicza 19,
m. 3 g. 3-6. 662—s1
 

ĮM>!urzysta gimnazjum
ninkai a z.jė-

zykiem francuskim, ru-
tynowany korepetytor
poszukuje posady nau-
czyciela — wychowawcy
lub innej. Najchętniej do

rodziny ziemiańskiej.
Wiadomość listowna lub
osobista: Wilno, Uniwer-
sytecka 9 m. 7. 685—s1     
CIA M. Raczkiewi- |
czówny w Wilnie. Za-
pisy przyjmuje się co-
dziennie oprócz świąt
od 10 do 4 pp. przy
ul. Zamkowej 18 m. 19.

474—1

Kursy kroju,
szycia, robót ręcznych

modelowania
S$. Stefanowiczówny

Wielka 56 m. 3
Przyjmują zapisy uczenie
codziennie. Dla przyjezd-
nych pomieszczenie za-
pewnione. 424—1

SZKOŁA MUZYCZNA

J. Wojewódzkiej
Mickiewicza 22—4.

Fortepian, śpiew solowy,
przedmioty teoretyczne.

—0 o

 

 

Do matury
i egzaminów  przygoto-
wuję szybko i tanio. W.
Pohulanka 25, m. 3. —00
 

Nauczycielka Tańców
M. W. Andrzejewska

I-sza asystentka człon.
związku zawod. nauczy-
cieli tańców salon. w Pol-
sce, udziela lekcji pry-
watnie. Zapisy: Skopów-
ka 11, m. 11 od godz.
2—5. —0o

 

 

  

, i trwać będzie do dnia 14 października r. b. Wileńskiej Nr. 4

TAJCIE * nadarzającej się jak zwykle po cenach umiarkowanych. Wileńska 23.

KORZYS szczęśliwej sposobności R '3612—29—f L asS a CA

Główna > As.
wygrana Z!- 750.000 i dwie premje MŚ5 WŁOJY 5 DELICE*

Ogólna suma wygranych zł. 27.618.000. t 2 > FABRYKI

Co drugi los wygrywa. 1

Nie omijajcie szczęšcia tam, gdzie was szczęšcie okrąža. — A. PI ASE CK l

sa i į i i w »

Spieszcie i kupujcie los OP z poc a" +» Najsmaczniejszy z batonėw! Ma kilka smakėw

i najsłynniejszej kolekturze 4. kosztuje niedrogo.
Wilno, NIEMIECKA 35 Šakajejo Aaradiis 792

H. MINKOWSKI „iki. „K. O.
NAJLEP-

Centrala: Warszawa, oo * = 296-35. e PRZYCIEMNIA SZY W Ę G I E L
Oddzialy: Ei pr eh M i25. ha NATYCHMIAST górnośląski koncernu „Progress'* oraz KOKS

alestyna, , 4 j wagonowo i od jednej tonny w szczelnie zam-

PAMIĘTAJCIE NASZE ADRESY. kniętych i zaplombowanych wozach dostarcza

Na prowincję wysyłamy losy niezwłocznie po wpłaceniu Sadodaok. Przedsiębiorstwo WAMSanyo

naležnošci na nasze konto P. K. O. 80928. 71120 POD GWARANCJĄ NIESZKODLIWY M. DEULL Biuro:Wilno, Jagiellońska 3,
PARF. d'ORIENT WARSZAW, tel. 811. Składy: Slowackiego 27, tel. 14—46 —0

Ę Wydawca: ALEKSANDERZWIERZYŃSKI. Drukarnia „Dziennika Wileńskiego”ul sMoslowal: Redaktor odpowiedzialny JERZY CIESZEWSKI.


