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ata pocztowa ulszczona ryczałtem.

Rok XIV.

i Administracji 448, Drukarni 1244. Adres drukarni:
Redaktor przyjmuje od g. 2—4 pp. Administracja otwarta
w niedzielę od 12 — 1 pp. „Dziennik Wiłeński'* wychodzi

z wyjątkiem poniedziałków i dni pošwiątecznvch.

Wilno, Niedziela 26-go. stycznia 1930 r.
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od g. 9—5,
codziennie,
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    niem miejsca o 25 proc. drożej.

za glanicę 6 Zi.

PRENUMERATA: miesięczna 4zł., z odnoszeniem i przesyłką pocztową Zł.4 gr. 60,

OGŁOSZENIA: za wiersz milim. przed tekstem 6 łam 35 gr., w tekście 40 gr., za
tekstem 10 łam. 10 gr. W numerach świątecznych oraz z prowincji o 25 proc. drożej,
zagraniczne o $0 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe, skc mplikowane i z zastrzeże-

Administracja nie bierze odpowiedzialności za
terminowe umieszczenie ogłoszeń. Konto czekowe w P. K. O. Ne 80187.

DO Nr. DZISIEJSZEGO ZAŁĄCZAMY NASZ BEZPŁATNY DODATEK NIEDZIELNY p.t. „ŻYCIE” Nr. 4
 

W pierwszą bolesną rocznicę śmierci

Dr. ERAZMABANCERA
odbędzie się nabożeństwo żałobne w kościele św. Jakóba we wtorek
28 stycznia o godz. 8 rano. O czem zawiadamiają w głębokim smutku

Matka, Siostry i Bracia.

T p. KOZ
zmarł w Bogu, dnia 25 b. m. w wieku lat 19.

Pogrzeb dziś na cment. Bernardyńskim o godz. 3 i pół.
Nabożeństwo żałobne w koś. Bernardyńskim we wtorek o g. 6

i pół rano. o

 

Tą drogą składam najserdeczniejsze podziękowanie Panu
Profesorowi JAKOWICKIEMU, Panu Doktorowi JAŹWIŃ-
SKIEMUŲ za dokonanie poważnej operacji i uratowanie
życia mojej żonie i dziecku, oraz całemu Personelowi Kli-

niki O. S. B. za troskliwą opiekę.

Wacław Andrukowicz.J
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OD ADMINISTRACJI

czas odnowić prenumeratę

na miesiąc L U T Y.

li Ogólno-Polska Wystawa

FOTOGRAFIKI
otwarta codziennie od 3 — 7 godz.
wiecz. w dnie świąteczne od 12—7
wiecz. w salach Gimn. J. Lelewela Popierajcie Polską Macierz

Szkolną.

22 PDK AADD AED DAS
ROCZNE ŻEŃSKIE KURSA STENOGRAFJI

otwarte zostaną od dn. 11 lutego b. r. przy Liceum Handlowam

S. PIETRASZKIEWICZÓWNY w WILNIE.
Nauka na każdym kursie trwa 5 miesięcy, po 2 godziny 3 razy tygodniowo,

od godz. 6—8-ej wiecz.
Warunki przyjęcia: ukończenie 6 klas szkoły średniej,

Abiturjentki szkół, gdzie stenografja jest wykładana, mogą być przyjęte
na kurs Il.

(ul. A. Mickiewicza 38). 58D

Opłata wynosi 15 zł. miesięcznie.
Po ukończeniu i złożeniu egzaminów wydawane będą świadectwa.

Zapisy przyjmuje kancelarja Liceum Handlowego codziennie od godz.
(NINY 110-ej—-2-ej (ul. Żelig —2). 51—s1

Dada OAOOIAAAAOWADA WAHL

Sprawa paszportów zagranicznych.
(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Na sobotniem posiedzeniu komisji budżetowej,
wiceminister p. Grodyński oświadczył, że niedługo ukaże się rozpo-
rządzenie, zniżające opłatę za normalny paszport z 250 zł. na 100 zł.,
za wielokrotny paszport z 750 na 250, na paszport ulgowy w celach
przemysłowych i handlowych na 25 zł, na wielokrotny handlowy
na 150 zł, za ulgowy na kształcenie się, poratowania zdrowia lub
udział w zjazdach na 20 zł., wielokrotny ulgowy na 100 zł. Emigra-
cyjne paszporty pozostaną nadal bezpłatne. Pozatem zniesione będą
wszelkie dodatkowe opłaty, oprócz stemplowego za blankiety. Prze-
widziane są również inne uproszczenia.

SEJM.
Rewelacyjna mowa posła Rybarskiego.

Skreślenie funduszu dyspozycyjnego Min. Spr. Zagr. —
Narady między premjerem Bartlem, min. Piłsudskim

i min. Zaleskim.
(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Sobota była dniem bardzo intensywnym.
W komisji konstytucyjnej rozpatrywano, po referacie posła prof.

Komarnickiego, wniosek Kl. Narodowego, w sprawie zmiany art. 25
Konstytucji.

Wniosek odesłano do merytorycznego zbadania do podkomisji.
į Stało się to na wniosek Centrolewu uzgodniony z życzeniem

rządu.
W komisji budżetowej uchwalono nowych 15 miljonów zł. dla

bezrobotnych.
Zywsza dyskusja wywiązała się przy budżecie min. spr. zagr.,

gdzie, zgodnie z wnioskiem posła Korneckiego, skreślono 3 miljony
zł. z funduszu dyspozycyjnego, oraz 1 miljon zł. z funduszu propa-
gandowego. Natomiast udzielono 1 miljon zł. na fundusz reprezen-
tacyjny.

Należy pamiętać, że p. min. Zaleski postanowił co do funduszu
dyspozycyjnego kwestję zaufania.

W toku dalszych obrad aprobowano zarządzenie rządu w spra-
wie obniżenia opłat za paszporty zagraniczne.

Wreszcie komisja omawiała politykę Banku Gospodarstwa Kra-
jowego, a pos. prof. Rybarski podał rewelacyjne cyfry:

Dn. 28.11 1929 r. Federacja b. obrońców ojczyzny była winna
Bankowi 40.000fzł., Wojciech Stpiczyński — 35.000 zł., „Gazeta Za-
chodnia” — 10.000 zł.

Zaległości za r. 1928 Zarząd Główny Zw. Ziemian — 44.000 zł.,
Wojciech Stpiczyński — 19.620 zł.

W 1928 r. wydano z czystego zysku banku 450.000 zł., a w 1929
roku — 1.345.000 zł.

W 1928 r. otrzymały po 6.000 zł. teatry Polski i Praski, teatr
w Poznaniu — 2.000 zł., Federacja — 5.000 zł., regjonalny komitet
wojewódzki — 3.000 zł., Zw. Pracy Obyw. Kobiet — 8.600 zł., Gene-
ralny Sekretarjat Ligi Mocarstwowej Rozwoju Polski — 2.000 zł., pi-
sma sanacyjne: „Droga” — 5.000 zł., „Ziemia Radomska” — gdzie
kandydował prezes banku — 2.000 zł., „Przegląd Wołyński” — 1.500
zł., „Ziemia Lubelska” — 1.000 zł., „Życie Nowogródzkie” —2.000 zł.,
„Opinja” w Kielcach — 2.000 zł.

W r. 1929 Federacja otrzymała 165.000 zł., Zw. Strzelecki —
10.000 zł., Zw. Legjonistów — 5.000 zł., „Pzegląd Wołyński” — 2.000
zł., Liga Mocarstwowa Rozwoju Polski — 2.500 zł., T-wo Popierania
Wiedzy Regjonalnej — 105.000 zł., Instytut Szerzenia Praktycz. Wie-
dzy Przemysłowej — 125.000 zł., Instytut Szerzenia Praktycz. Wiedzy
Roln. — 75.000 zł., Centr. Zw. Kółek Roln. — 2.000 zł., Śtow. „Dom
Ludowy” — 25.000 zł., Robotn. Org. „Samopomoc” — 5.000 zł.

Fundusz dyspozycyjny prezesa Góreckiego, który w r. 1928 wy-
nosił 50.000 zł., podniesiony został do 150.000 zł.

Na propagandę i ogłoszenia w gazetach wydano 200.000 zł.
Rewelacje pos. Rybarskiego wywarły ogromne wrażenie.
Po skreśieniu dyspczycyjnego funduszu p. min. Zaleski

udał się do p. premiera Bartla i konferował z nim godzinę.
Następnie przybył do Poe Rady Ministrów p. min.

Piłsudski i odbyła się godzinna konferencja min. Piłsudskie-
go, premjera Bartla i min. Zaleskiego, a wreszcie godzinna
narada między p. Bartiem i p. Piłsudskim.
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KOMISJA BUDŻETOWA .

Budżet Ministerium Poczt i Telegrafów.

WARSZAWA, 25.1. (Pat). Na-
tychmiast po plenarnem posie-
dzeniu Sejmu zebrała się ponow-
nie komisja budżetowa, która
przystąpiła do głosowania nad
budżetem Ministerstwa Poczt i
Telegrafów. Przy poprawce posła
Trąmpczyńskiego o skreślenie 30
tys. zł. z pozycji na podróże służ-
bowe i przesiedlenia w zarządzie
centralnym, przemawiał min. Boer-
ner, sprzeciwiając się jej. Mimo
to wniosek pos. Trąmpczyńskiego

uchwalono. Przyjęto dalej wnio-
ski pos.  Trąmpczyńskiego o
zmniejszenie paragrafu na inne
wydatki. Przyjęto również wnio-
sek o zmniejszenie 200 tys. zł.
kosztów podróży etc. Pozycji tej
bezskutecznie bronił min. Boer-
ner. Prócz tego przyjęto wnioski
referenta, aby zmniejszyć o 100
tys. wydatki biurowe w zarządzie
centralnym i 150 tys. pozycję na
wydawnictwa.

Komisja konstytucyjna.
WARSZAWA, 25.1. (Pat.), —

Sejmowa Komisja Konstytucyjna
przystąpiła dzisiaj do obrad nad
wnioskiem nagłym w sprawie re-
wizji artykułu 25 konstytucji.
Sprawozdawca poseł Komarnicki
(K. N.) zaznacza, że naglošė
wniosku została przez Sejm
uchwalona, w konsekwencji czego
sprawa musi być załatwiona a
sprawozdanie o tem przedłożone
Sejmowi przed załatwieniem in-
nych wniosków w sprawie rewizji
Konstytucji. W danym wypadku
chodzi o usunięcie wątpliwości
co do czasu trwania budżetowej
sesji Sęjmu. W sprawie tej od-
mienne jest stanowisko Sejmu i
a to potwierdza, zdaniem refe-
renta, konieczność uregulowania
sprawy. Mówca wspomina, że
kierownik min. skarbu Matuszew-
ski wyraził pogląd, że wystarcza-
łoby do artykułu 25 wstawienie
zdania, że „odroczenie sesji zwy-
czajnej wymaga zgody Sejrnu*.
Referent odrzuca to sformułowa-
nie. Wniosek nagły w tej sprawie
ogranicza się do przepisu, że
„w razie odroczenia -sesji sejmo*
wej bieg terminów wstrzymuje
się na cały czas odroczenia".
Mówca wywodzi, że įrzyjęcie
zdania, przeciwnego, t. j. że „w ra-
zie odroczenia, trwanie sesji skra-
ca się o ilość dni na które była
odroczona* — prowadziłoby do

trudności nie do pokonania. Wnio-
sek nagły domaga się również,
ażeby w razie  nieuchwalenia
budżetu przez ciała ustawodaw-
cze nie był wprowadzany projekt
rządowy w drodze rozporządzenia
P. Prezydenta, lecz zastosowany
był budżet zeszłoroczny. Celem
wniosku jest zaprowadzenie ładu
budżetowego przez ściślejsze
współdziałanie Rządu z Sejmem.

Wiceminister sprawiedliwości
Sieczkowski oświadcza w imieniu
Rządu, że wniosek ten może być
traktowany tylko w ramach ogól-
nej rozprawy nad rewizją Kon-
stytucji w związku z projektami
już zgłoszonymi a obejmującymi
całokształt.

Pos. Bagiński (Wyzwol.) pro-
ponuje wybór podkomisji, złożo-
nej z 5 członków, któraby roz-
ważyła zasadniczo możliwość frag-
mentarycznej zmiany Konstytucji,
a tymczasem komisja przeszłaby
do dalszej dyskusji nad rewizją
Konstytucji.

Po diuższej dyskusji, przyjęto
wfliosek* pos. Bagińskiego, aby
wybrać podkomisję, któraby roz-
patrzyła możliwość zmian frag-
mentarycznych. Przyjęto też we-
dług wniosku pos. Strońskiego,
że podkomisja rozpatrzeć ma
także meritum wniosku Klubu
Narodowego i innych.

PLENARNE POSIEDZENIE SEJMU.
Dodatkowe kredyty.—Wypuszczenie lil serji dolarówki.

Sprawa podsłuchu telefonicznego.

WARSZAWA. 25. 1. (Pat). 68
posiedzenie Sejmu. Na początku
dzisiejszego posiedzenia Sejmu
marszałek zawiadomił, że sądy
domagają się wydania 19 posłów.
Pozatem wpłynęło pismo pos.
Marka, komunikujące, że zrzeka
się swego stanowiska wicemar-
szałka.

Na pierwszym punkcie porząd-
ku dziennego był wniosek ko-
munistycznej frakcji poselskiej
o odmówienie zaufania rzą-
dowi. W głosowaniu Izba odrzu-
ciła wniosek komunistów, za któ-
rym głosowały tylko klub komu-
nistów i mniejszości  komuni-
zujące.

Pos. Krzyżanowski (BB.)
referował następnie projekt usta-
wy © dodatkowych kredytach
za czas od 1 kwietnia 1929 roku
do 31 marca 1930 roku. Projekt
ustawy przyjęto w drugiem czy-
taniu. Końcowa suma dodatko-
wego kredytu wynosić zatem bę-
dzie 51.606.106 zł.. Przeciw od-
byciu trzeciego czytania zapro-
testował pos. Dąbski.

Następnie pos. Krzyżanow-
ski referował projekt ustawy,
upoważniającej ministra skarbu
do wypuszczenia serji  lil-ej
premjowej pożyczki dolarowej
w wysokości 7 i pół miljonów
dolarów, z czego 5 miljonów
przeznaczonych będzie na wykup
serji II, a 2 i pół miljona dola-
rów na kredyty rolnicze. Projekt
ustawy przyjęto w drugiem i
trzeciem czytaniu.

Nagłość wniosku P. P. S. o
zbadanie sprawy istnienia pod-
słuchu telefonicznego uzasad-
niał pos. Pragier (P. P. S.),
stwierdzając, że min. Boerner
oświadczył, iż poprzednik jego
zniósł podsłuch telefoniczny. Tem
samem jednak minister potwier-
dził, że wbrew konstytucji pod-
słuch. ten do pewnego czasu
istniał. Należy—zdaniem mówcy—
ustalić, kto ponosi za to kon-
stytucyjnie odpowiedzialność. Po-
zatem, mimo oficjalnego zaprze-
czenia, mnożą się wiadomości o
wypadkach podsłuchu. Dla ko-
nieczności wyjaśnienia tych za-
rzutów prosi o uchwalenie na-
głości i meritum wniosku o wy-

bór nadzwyczajnej komisji śled-
czej do zbadania tej sprawy.

Minister poczt i telegrafów
Boerner oświadcza: w zupeł-
nem poczuciem konstytucyjnej
odpowiedzialności i złożonej przy-
sięgi, że podsłuch oficjalny od
chwili, gdy go zniósł min. Mie-
dziński ani przez chwilę nie
istniał, nie istnieje i jak długo ja
jestem ministrem istnieć nie
będzie.

Konstytucja oraz rozporządze-
nie Prezydenta o stanie wyjątko-
wym przewidują czasowe zawie-
szenie prawa tajemnicy korespon-
dencji, przesyłek telegramów, roz-
mów telefonicznych i t. d.

Przeto ja, jako odpowiedzialny
minister, oświadczam, że jestem
przgotowany na tę kontrolę i na
przerywanie w wypadkach pra-
wem przewidzianych. Słowa re-
ferenta budżetowego poczt i te-
legrafów pos. Pragiera, że to jest
właśnie złe i żadnych przygoto-
wań być nie powinno,są słowami
nie fachowca, przygotowanie bo-
wiem podsłuchu wymaga dłuż-
szego czasu, a konstytucjai wspo-
mniane rozporządzenie nakładają
na mnie obowiązek, żebym w ra-
zie potrzeby oddał aparat podsłu-
chowy w ręce władzy natych-
miast. rządzenia, które tę ofi-
cjalną kontrolę w razie wypadku
mają umożliwić, są zabezpieczone
i kontrolowane tak, że nie mogą
być użyte bez mojej wiedzy do
celów nieprzewidzianych prawem.
Gdy powstała sprawa podsłuchu,
oddałem do dyspozycji sędziego
śledczego apelacyjnego do spraw
wyjątkowego znaczenia Luksem-
burga dwóch urzędników eksper-
tów, którzy mu ów aparat poka-
zali i z ich oględzin spisano pro-
tokół. Tu minister odczytuje pro-
tokół,z którego wynika, że skrzyn-
ka do kontroli rozmów telefonicz-
nych opatrzona jest czterema
pieczątkami Ministerstwa Poczt i
Telegrafów oraz Ministerstwa
Spraw Wojskowych. Otwieranie
skrzynki bez naruszenia pieczęci
jest niemożliwe. Pieczęcie są z
6 grudnia, tj. dnia, kiedy urządze-
nie zostało postawione i od tego
dnia nikt aparatu nie otwierał.

Po tem oświadczeniu ministra

Izba przyjęła nagłość wniosku,
sam wniosek zaś odesłano do ko-
misji prawniczej. Na tem posie-

dzenie zamknięto. Następne po-
siedzenie odbędzie się prawdopo-
dobnie w przyszłym tygodniu.
 

Konferencja w sprawie przesilenia rolni-
czego.

WARSZAWA. 25.1. (Pat.). W
dniu 25 b. m. w Ministerstwie
Rolnictwa odbyła się konferencja,
w czasie której p. minister rol-
nictwa wygłosił przemówienie na
temat obecnego przesilenia rol-
niczego. P. minister oświadczył,
że przyczyny obecnego przesile-
nia rolniczego są dwojakiej natu-
ry — zewnętrznej i wewnętrznej.
Od dłuższego czasu zaznacza się
na całym świecie tendencja do
zmniejszenia konsumcji produk-
tów mącznych. Jednocześnie jed-
nak stwierdzić się daje ogólno-
światowy wzrost produkcji zboża,
co sprawia, że nad międzynaro-
dowym rynkiem zbożowym ciążą
dziś olbrzymie zapasy zboża, nie-
sprzedanego w dawniejszych kam-
panjach zbożowych. W szczegól-
nie trudnem położeniu znajduje
się żyto, naczelny produkt pol-
skiej wytwórczości rolniczej.
Przesilenie rolnicze stanowi zja-

wisko wyjątkowo złożone, które-
go nie można leczyć za pomocą
jednego tylko środka. Jako głów-
ne środki walki z przesileniem
występują: 1) akcja, zmierzająca
do odprężenia podaży na rynku
wewnętrznym, 2) akcja, zmierza-
jąca do powiększenia popytu na
rynku wewnętrznym, 3) akcja na
terenie międzynarodowym, zmie-
rzająca do przerwania stanu rzeczy,
w którym poszczególne kraje eks-
portujące licytują się in minus,
obniżając coraz bardziej cenę
światową, a tem samem swą
własną cenę wewnętrzną. Na-
stępnie minister stwierdza mię-
dzy innemi, że dużo osiągnąć
można przez odpowiednie rozło-
żenie ciężarów podatkowych...
Oświadcza dalej, że rząd liczy się
z tem, że akcja premjowania wy-
wozu, narazie wprowadzona do
15 kwietnia r. b., w razie potrze-
by będzie nadal utrzymana.

Sensacyjny proces Litwinowa w Paryżu
Sowiety pod pręgierzem.

PARYŻ, 25.1. (Pat). Wczoraj-
sze posiedzenie w głośnej spra-
wie Litwinowa poświęcone było
wyjaśnieniu panujących w państ-
wie sowieckiem stosunków. Sze-
reg świadków, wezwanych na żą-
danie obrony, przedstawiło sę-
dziom przysięgłym charakter etyki
sowieckiej oraz rolę, którą ode-
grywa Komintern, w całem życiu
państwowem rosyjskiem. Badanie
te miały na celu dowieść, że
Litwinow, który twierdzi, iż wy-
stawił inkryminowane weksle z
rozkazu niejakiego Turowa, wy-
bitnego członka Kominternu, nie
mógł bez narażenia swego życia
na niebezpieezeństwo odmówić
spełnienia rozkazu Turowa. Praw-
dziwy wykład o stosunkach so-
wiečkich, a w szczególności o
etyce sowieckiej, wygłosił Mir-
kin-Gecewicz, profesor uniwersy-
tetu paryskiego i akademii pra-
wa międzynarodowego w Hadze
oraz autor szeregu prac o prawie
sowieckiem. Według niego cały
regime sowiecki opiera się na
kompletnej negacji praworząd-
ności. Prawo podporządkowane
jest t. zw. zgodności z celami
rewolucji. Cyrkularz z roku 1926
komisarjatu sprawiedliwości zale-
ca interpretowanie ustaw z punk-
tu widzenia interesów rządowych,
czyli partji komunistycznej. Inne-
mi słowy prawo jest na usługach
partji. Wielką sensację wywołało
zeznanie Biesiedowskiego, wezwa-

nego na żądanie obrony. Jeden
z przedstawicieli powództwa cy-
„wilnego adwokat Berton, poseł
komunistyczny do parlamentu za-
protestował przeciwko dopuszcze-
niu Biesiedowskiego do składania
żeznań wobec wyroku sądu mo-
skiewskiego, skazującego go na
10 lat więzienia za nadużycia
pieniężne.

Oświadczenie to . wywołało
gwałtowne protesty zarówno ze
strony samego Biesiedowskiego,
jak i obrony. Przewodniczący jed-
nak odbiera przysięgę od Biesie-
dowskiego i dopuszcza go do
składania zeznań. Te ostatnie, z
wyjątkiem ogólnego streszczenia
roli Kominternu w całym ustroju
sowieckim, dotyczą różnych szcze-
gółów sprawy, a w szczególności
roli Turowa, z rozkazu którego
wystawione zostały inkryminowa-
ne weksle. Weksle te były dys-
kontowane, a pieniądze otrzyma-
ne za nie przeznaczone były na
wzmożenie propagandy komuni-
stycznej zagranicą. Świadek Piat-
kow oświadcza, że rząd sowiecki
miał pierwotnie zamiar zapłace-
nia inkryminowanych weksli, lecz
okazało się, że trzeba będzie za-
płacić tak dużą sumę, iż wolał
zapłacenia odmówić. Dziś nastą-
pią przemówienia prokuratora,
przedstawicieli powództwa cywil-
nego oraz adwokatów. Wyrok o-
czekiwany jest dziś późną nocą.

 

 

Prześladowanie prot. Zyzykiia.
Na zjeździe unionistycznym w

w Pradze w roku ub. znalazł się
w charakterze gościa profesor na
wydziale teologji prawosławnej
Uniwersytetu warszawskiego, p.
Zyzykin, który w swem  przemó-
wieniu złożył podziękowanie Sto-
licy Apostolskiej za pomoc, niesio-
ną głodnym w Rosji przez misję
papieską, i za współczucie, wyra-
żone przez zjazd z powodu za-
mknięcia kaplicy Iwerskiej. Po
powrocie do Warszawy wladze
duchowne prawosławne z racji
powyższego wystąpienia prof. Zy-
zykina wszczęły przeciwko niemu
kampanję prasową i dochodzenie
dyscyplinarne, w rezultacie czego
udzielono Bogu ducha winnemu
człowiekowi w imieniu metropo-
lity Djonizego surowej nagany za
obecność na zjeździe wspólnie z
katolikami. Mało tego. Sprawę
skierowano jeszcze do synodu
prawosławnego, a ten postanowił

jeszcze surowiej ukarać za „zbrod-
nię* prof. Zyzykina. Synod za-
żądał od prof. Zyzykina publicz-
nego wyznania swej skruchy i
żalu zd „niesłychanie lekkomyślny
i niedopuszczalny" postępek, a w
razie, gdyby odmówił, pozbawić
go prawa wykładania na wydziale.

Jest to bezprzykładne znęca-
nie się nad uczonym, który po-
dobnie, jak i inni uczeni prawo-
sławni w najlepszej wierze i z
czystą intencją złączenia Kościo-
łów uczestniczył w dorocznych
obradach na zjeździe unjonistycz-
nym.

Czy to się godzi, aby biskupi
prawosławni tak mścili się w nie-
ludzki sposób na p. Zyzykinie,
gdy sami biorą udział w zjazdach
różnych międzynarodowych sekt
i wyznań, siedząc obok buddy-
stów, mahometan, marjawitów itp.

Czy tak powinni postępować
ci, co głoszą naukę Chrystusa
Pana?

  

 

(omunikał Stronnictwa Karodowego
Wyznaczone posiedzenie Zarządu Koła dzielnicowego „Nowe

Miasto“ na dzień dzisiejszy na godz. 4 odwołuje się.
 

„Najlepiej cszczędza ten, kto kupuje p-d.r
dobry krajowy towar | nie przepłaca”*.

Polska Składnica Galanteryjna

FRANCISZEK FRLICZKA
Wilno, al Zamkowa 9, róg Skopówki. — Telefon 6-46

WYTWÓRNIA POŃCZOCH, SKARPET i RĘKAWICZEK :

Najtańsze źródło kupna nici, pończoch skarpeti bielizny.

 



 

 

Dżungla.
Rozprawa szczegółowa w ko-

misji budżetowej Sejmu nad

budżetem na rok 1930—31

dobiegła do końca. W toku przed-

stawienia spraw poszczególnych

działów zarządu państwowego

przez sprawozdawców, zapytań

lub zarzutów posłów, wyjaśnień

lub braku wyjaśnień ze strony

ministrów, zarysował się powoli,

w ciągu tych ostatnich kilku ty-

godni, przed oczyma kraju ogól-

ny obraz stanu rzeczy. Nie jest

to jeszcze wszystko, gdyż prace

komisyjne są dopiero utorowa-

niem drogi i przygotowaniem

gruntu dla głównej rozprawy bud-

żetowej w pełnym, Sejmie,w dru-

giem czytaniu, ogólnej i szczegó-

łowej, która będzie się toczyła

przez całą pierwszą połowę lute-
go b. r.

W każdym razie obraz jest

już wyraźnie podmalowany. Widać,

gdzie będą światła, gdzie szarość,

gdzie cienie, gdzie ciemne pla-

my. Pozostaje już tylko wykoń-

czenie i zamiana szkicu na peł-

ny obraz.

l oto pierwsze wrażenie jest

takie, źe obraz ten ma trochę

za dużo... swojskości.

Wszakże rozprawy budżetowe

odbywają się. wszędzie i wszędzie

są one zdarzeniem ważnem. By-

wa także, iż w toku spraw bud-

żetowych albo ujawniają się, albo

dokładniej się oświetlają rzeczy

rażące, ale to jest raczej czemś

wyjątkowem. Rozmiary  jaskra-

wości w gospodarce państwowej,

które w naszych rozprawach bud-

żetowych rzucają się w oczy, są

osobliwością zupełnie niedościg-

nioną.

FA tymczasem u nas rozpra-

wy budżetowe, które muszą wy-

świetlić na co wydaje się pienią-

dze państwowe i jak przedstawia

się poszanowanie prawa w dzia-

łalności władz i urzędów, prze-

dzierają się przez wielkie zwały

nadużyć lub nieprawidło-

wości, których pominięcie mil-

czeniem byłoby wielką winą, bo

wskazanie takich złych objawów

i dążenie do ich usunięcia jest

naczelnym obowiązkiem ciał usta-

wodawczych.
Już w rozprawie nad budże-

tem ministerstwa skarbu w

sprawozdaniu pos. Rybarskiego

ujawnione zostały nietylko nie-

dokładności gospodarowania w

monopolach i ich stronnicze wy-

datki na dzienniki, ale także nie-
zgodne z przepisami używanie

niektórych funduszów Banku Go-

spodarstwa Krajowego, nadto zaś
uprzywilejowane płace niektórych

urzędników, co wszystko należy

dc spraw bardzo rażących i w

świecie zachodnim zupełnie nie-

bywałych.

W rozprawie nad budżetem

prezydjum rady mini-

strów poruszono dziwy P. A. T-

icznej w jej służbie podawania

wiadomości, tworzenia stronniczej

ajencji p. n. Iskra obozu rządo-

wego, popierania dziennika obo-

zu rządowego monopolem ogło-

szeń urzędowych i sądowych, two-

rzenia pism przez władze np. na

Pomorzu i wymuszania datków

na nie i t. d.

W rozprawie nad budżetem

ministerstwa spraw wewnętrz-

nych sprawy podsłuchu, kon-

fiskat, nadużyć na zgromadze-

niach, sądowo udowodnionego

udziału policji w rozbijaniu zgro-

madzeń wyborczych, stanęły w

ponurem świetle.

Rozprawa nad budżetem mini-
sterstwa sprawiedliwości, w

mowie pos. Trąmpczyńskiego i

innych członków komisji, wyka-

zujących igranie z praworządno-
ścią w zakresie rozporządzeń, po-

stępowaniach w sprawach dzien-

nikarskich, śledztw bez wyników

it d, it. d, zamieniła się w

istny sąd nad omijaniem prawa.

Mowa pos. St. Dąbrowskiego

w rozprawie nad budżetem mini-

sterstwa spraw wojskowych

oświetliła w sprawie nieprawidło-

wego usuwania setek i tysięcy

oficerów stan rzeczy niezmiernie

rażący, nadto zaś ujawniła w

sprawie udziału oficerów w zaj-

ściach w Sejmie i koło Sejmu

dnia 3l-go października r. ub.

zdarzenia, przekraczające wszel-

kie wyobrażenia.

A wszakże to są przypomnie-

nia tylko z lotu ptaka i wcale

nie zupełne, bo trzebaby mówić

także o nieprawidłowościach i ra-

Hotorytnny donuncjant |
jako reprezentant społęczeństwa litewskiego.

W n-rze piątkowym „Dzienni-

ka Wileńskiego” podaliśmy za pi-

smiem litewskiem „Wilniaus Ryto-

jus” wiadomość o tem, że przy-

był do Wilna, z Kowna, członek

Komitetu obchodu 500-lecia zgo-

nu W. Ks. Witolda, p. Donat Ma-

linowski, który złożył J. E. ks.

Arcybiskupowi Jałbrzykowskiemu

projekt ustawienia w Katedrze

sarkofagu W. K. Witolda, jako za-

łożyciela świątyni. W związku z

tem, powtórzyliśmy pogłoskę, któ-

ra w swoim czasie obiegła prasę,

o projekcie uzyskania przez Litwi-

nów pozwolenia, na wydobycie

prochów W. Księcia i przewiezie-
nie ich do Kowna.

Wczoraj p. Malinowski odwie-

dził redakcję naszą i złożył nam

na piśmie oświadczenie, iż żad-

nych starań w kierunku przewie-

zienia prochów W. Ks. Witolda z

Wilna do Kowna nie czynił, uwa-

ża pogłoskę taką za uwłaczającą

mu, gdyż „zbyt dobrze już wszyst-

kim wiadomo, że litwini nigdy

nie mogą się wyrzec odwiecznej
stolicy swojej".

Istotnie — pretensje Litwinów,

do miasta, które liczy coś pół

procentu ludności litewskiej, „zbyt

dobrze”, nawet do znudzenia
znane są wszystkim.  Nato-
miast nie wszystkim znana jest
„zaszczytna* rola, którą w

swoim czasie odegrał p. Mali-

nowski i comp. na terenie tej

„odwiecznej Stolicy*. Przeto do
wiadomości młodszego pokolenia,
niepamiętającego czasów przed-
wojennych, osób przybyłych z in-
nych dzielnic naszej połskiej Oj-
czyzny, jako też tych rodowitych
Wilnian, którzy cierpią na zanik
pamięci, podajemy trzy doku-
menty (w przekładzie z języka
rosyjskiego na polski) noszące
podpisy p. Donata Malinowskiego
i charakteryzujące dosadnie „mi-
sję“, którą p. Malinowski pełnił
przed wojną w Wilnie. Zaznacza-
my, że mamy tego rodzaju wię-
cej autentycznych  da-
nych, jedynie brak miejsca nie
pozwala na zamieszczenie wszyst-
kich.

Sądzimy, że podana poniżej
próbka wystarczy.

Pod adresem społeczeństwa
litewskiego pozwolimy sobie prze-
słać życzliwą radę: o ile ma do
nas jakąś prośbę, czy interes —
niech nam przysyła ludzi czy-
stych, a przyjmiemy ich ze
stąropolską gościnnością i w mia-
rę możności uczynimy zadość
każdej słusznej prośbie.

Do denuncjantów ma-
my wstręt przyrodzony,
nadto przysyłanie w poselstwie
tego rodzaju osobników, z ko-
nieczności zbudzić musi  przy-
puszczenie, że na Litwie niema
chyba ludzi moralnie nieposzla-
kowanych.

* *

Do Jego Ekscelencji p. mini-
stra spraw wewnętrznych. |

Prośba
litwinów wileńskiej rzymsko-

katolickiej djecezji,

Dowiadujemy się, że wileński
biskup baron von der Ropp zwo-
łał księży całej djecezji wileńskiej
w ilości około 100 na 30 sierpnia
r. b. (1907 r. przyp. tłomacza) do
Wilna pod pretekstem rekolekcji,
dla prowadzenia których wezwa-
ny został przez barona Roppa z
Krakowa jezuita. Na tych zebra-
niach wymieniony gość z Kra-
kowa wzywa księży djecezji wi-
leńskiej, aby ściśle zespolili się
z całem duchowieństwem  pol-
skim dla walki ze „wspólnym
wrogiem* — wpływem rosyjskim
na Litwie i Białorusi. Na temże
zebraniu profesorowie wileńskie-
go seminarjum rzymsko-katolic-
kiego przedłożyli do podpisu z
rozporządzenia biskupa Roppa,
który na ten czas świadomie
wyjechał na prowincję, dokument,
że biskup Ropp nie prześladuje
litwinów, że wszyscy litwini za-
dowoleni są z jego rządów pa-

żących objawach, które poruszo-

no w rozprawach nad budżetami

innemi, czy oświaty, czy pracy,

tak że niemal nie było dnia bez

ujawnienia rzeczy, które dziać się

nie powinny.

Ten stan rzeczy powinien

skłonić do poważnego za-

stanowienia się —wszystkie

grupy i ludzi dbałych o dobro

kraju. ś

Wszakże rozprawa budżetowa

w krajach prawidłowo rządzo-

nych wygląda tak jak rozgląda-

nie się po polu uprawnem
lub po lesie uporządkowanym,

gdzie tylko pozostają wyrówna-

nia i udoskonalenia. A u nas roz-

prawa budżetowa, wyszedłszy na

pole gospodarki państwowej, na-

trafia ustawicznie na wyboje i

wilcze doły, a wchodząc w

las zarządzeń i wydatków, musi

dopiero karczować drogę, zawa-

loną nieładem pojęć i działań,

niezgodnych w obowiązującem

prawem. Tam zagospodarowanie

sterskich i że wiadomości miej-
scowych władz wileńskich o dzia-
łalności biskupa Roppa są kłam-
liwe.

Zbiorowe to oświadczenie w
istocie swej jest kłamliwe, gdyż
biskup Ropp w sposób oburzają-
cy i barbarzyński prześladuje
tych wszystkich litwinów, którzy
odmawiają polonizowania  lud-
ności litewskiej i białoruskiej dje-
cezji i nie uznają znanej roppow-
skiej konstytucji dla Polaków
na Litwie i Białorusi.

Baron Ropp do parafji litew-
skich i z ludnością mieszaną (li-
tewska i białoruska) przysyła
księży nie znających litewskiego
języka i jaskrawych  polinizato-
rów. Tak n. p. wiadomo do li-
tewskich Koszedar przysłał ks.
Hollaka, do Kiernowa—Kondrata,
do Korwi-=Guniewicza i t. d.

Wobec powyższego gorącą
prosimy Waszą Ekscelencję wnik-
nąć w tą sprawę.

ÓWWaszym ręku Ekscelencjo
jest utrzymanie pokoju i kultu-
ralny postęp na Litwie. Nie na-
stąpi to jednak dopóki tu rzą-
dzić będzie bar. von der Ropp,
który bezwzględnie = wypędza
wszystko co niepoiskię zarówno
z kościoła jak i z kraju środka-
mi dozwolonemi i niedozwolonemi.

Wilno 4 września 1907 r.
Podpisali: ziemianie pow, troc-

kiego dworzanin Donat Malinow-
ski, właściciel ziemski Jan Krau-
czunaś, dworzanin Ludwik Girą-
Syryjski,  włościanin powiatu
Święciańskiego Jan Matusewicz,
dworzanin  Gabrjel Landsberg,
włościanin Juljan Nowicki, wło-
ścianin  Pukszta, włościanka
A. Ezerniawska | Mieczysław
Stankiewicz,

* P *

Związek przywrócenia
praw języka litewskie-
go Nr. 10, 11 marca

1911 roku.

Do Jego Ekscelencji
P. Dyrektora Departa-
mentu Wyznań obcych.

Szczegółowy raport.

J. E. Biskup Zmudzki, jak do-
wiedzieliśmy się prócz Zongołło-
wicza i Borowskiego, obecnie zło-
żył departamentowi starania o
mianowanie kanonikiem honoro-
wym również profesora żmndz=
kiego seminarjum duchownego
ks. Bronisława Lausa, który pod
względem swego szowinizmu pol-
sko-narodowego w niczem nie
ustępuje księżom Zongoliowiczowi
i Borowskiemu i inspektorowi se-
minarjum ks. Pacewiczowi, który
razem z działaczami miejscowymi
podtrzymują system polonizacji
w Kownie. Ks. Laus skrajny na-
cjonalista odznaczający się nieco-
dzienną wymową odgrywa rolę
przywódcy wśród kowieńskiej
polskiej i spolonizowanej kato-
lickiej ludności, korzystając z
każdej sposobności dla obudzenią
w niej polskich uczuć patrjotycz-
nych, jak np. przy często urzą-
dzanych w Kownie przez organi-
zacje polskie obchodach rocznic
wielkich pisarzy polskich Mickie-
wicza, Odyńca, Konopnickiej itd.

Laus prawie zawsze wygłasza
mowy patrjotyczne, w czasie któ-
rych pozwala sobie w zręcznych
zwrotach czynić różne aluzje po-
lityczne. Jest on pomiędzy inny-
mi nieoficjalnym kapelanem szkół
polskich w Kownie, które często
odwiedza i przy każdej okazji za-
daje przeważnie uczniom z po-
chodzenia litwinom takie pytania:
Kim jesteś, jakiej narodowości,
gdzie twoja ojczyzna itp. i wy-
maga, aby nazywali siebie pola-
kami, za język ojczysty uważali
olski, kochali ojczyznę polską,
rólów polskich itp. .. . w pol-

skiem stowarzyszeniu robotniczem

porządne i

dżungla.

Temu stanowi rzeczy musi się

kres położyć. Póki są niepra-

widłowości i nadużycia,

niepodobna o nich nie mówić,

przeciwnie i rozum i sumienie

nakazują przedewszystkiem na to
zwracać uwagę, bo inaczej nie

wyjdzie się z trzęsawiska. A prze-
cież to nietylko stawia nas w
złem świetle w porównaniu z za-

granicą, ale także pochłania naj-

więcej uwagi, wysiłku i czasu,

tak że do właściwego za-

dania udoskonaleń przez grun-'

towne oświetlenie różnych prac

państwowych albo się nie docho-

dzi albo dochodzi się z biedą.

Wyjście z wybojów i mateczni-

ków na równy grunt prawa i ła-

du, co znajdzie wyraz odrazu w

rozprawach budżetowych, powin-

no być wskazówką stanowczą,

jeśli się ma wzmacniać i popra-

wiać.

przejrzyste, a tu

Stanisław Stroński.

 

PANIE|
dbające o swoją cerę i prag-
nące zachować świeżość i

urok młodości stosują:

Krem Abarid
Najodpowiedniejszy do twarzy,
przygotowany na miodzie i wy-
ciągu z lilji białej. Krem FAba-
rid usuwa zmarszczki, zapobie-
a tworzeniu się nowych i na-
ef twarzy świeży młodzień-

czy wygląd.

Puder Abarid
Hygieniczny, o subtelnym za-
pachu, niewidoczny, nie zawie-
ra metali, nie psuje cery i na-

daje jej matową białość.

Mydło Abarid
Neutralne, przygotowane na naj-
delikatniejszych tłuszczach na-
daje się nawet do bardza wraż-

liwej cery,

Otrąbki Abarid
Niezastąpione do mycia twarzy,
szyi i biustu, oczyszczają pory
skóry, pobudzają transpirację,
zapobiegają tworzeniu się prysz-

czy i plam.  194-4-or

SKŁAD GŁÓWNY:

Portumerja „PŁAFECTIÓŃ” Warszawa   Szpitalna 10, Marszałkowska 83.
 

„Zorza” k. Bronisław Laus
jest również nieoficjalnym  prze-
wódcą.

Często odwiedza ich zebrania,
wygłasza przy każdej okazji agi-
tacyjne mowy patrjotyczne...

l w innych stowarzyszeniach
jak „Sokół”*, „Stow. sług św. Zy-
ty” i w „Towarzystwie Dobro:
czynnem” częsta występuje z mo:

wami pątrjatycznemi,
== pe =

Ponieważ nominacja polskich
działaczy politycznych na wyższe
stanowiska w hierarchji košciel-
nej jest równoznaczna współdzia-
łaniu polskiej propagandzie w
Litwie KsSieie ad so
Związek pokornie prosi Waszą
Ekscelencję mieć ną widoku po-
wyższe | nie dopuścić Lausą i
Pacewicza na wyższe stanowiska,
aby nie dać powodu do wzmoc-
nienia ich autorytetu i moralnego
wpływu ma nieświadome masy
polonizowanej ludności m. Kowna.

Podpisali: Paszkiewicz
Sekretarz Malinowski

* - *

Związek przywrócenia
praw języka litewskiego
w kościołach djecezji

Wileńskiej |
Nr. 22, dn, 2 maja 7971 r.

Do Departamentu
Spraw Wyznaniowych.

W piśmie, z dn. 18 stycznia,
pod Ne 5, „Związek” prosił, aby
do Kapituły (Wileńskiej) dopusz-
czono wyłącznie Litwinów. Qbec-
nie panuje w Wilnie tendencja
wprowadzenia do Kapituły: Lu-
biańca, Czerniawskiego, Adamo-
wicza, Maciejewicza, Uszillo, Wo-
łoćko, Michalkiewicza. Sześciu
pierwszych należy do polskiego,
„narodowo-demokratycznega stron-
nictwa, którego celem jest polo-
nizacja Litwy; posiadają oni za-
równo w kołach duchownych, jak
i świeckich, znaczny wpływ, jaka
patrjoci polscy, tworzą w Wilnie
„Kółko miarodajne". Szczególnie
zawzięci są: Lubianiec, Czerniaw-
ski i Adamowicz. Lubianiec ucho-
dzi za organizatora i kierownika
polskiej prasy klerykalnej („2 Gro-
sze”), Czerniawski dał się poznać
w sprawie Turnasa. Adamowicz i
inni przeciwstawiają się wprowa-
dzeniu języka litewskiego do ko-
ściołów. (szyłło wywiera wpływ
na seminarjum w duchu narodo-
wym polskim. Ks. Maciejewicz za
swe kazania patrjotyczne i agi-
tację polityczną został wybrany
do trzeciej Dumy Państwowej,
gdzie zasiada w Kole Polskiem.

Prezes Paszkiewicz.
Sekretarz D. Malinowski,

BEPZRER EP TORA

Ze Świata.
Zabawny incydent podczas

ślubu.
Niezwykły incydent zaszedł w

czasie ślubu pewnego inspektora
policji w Madrycie.

Podczas ceremonji ślubnej pan
młody, klęcząc u ołtarza, zauwa-
żył, że przy innym ołtarzu jakiś
elegancko ubrany osobnik skradł
pewnej pani pieniądze z torebki
ręcznej.

Inspektor policji rzucił się w
kierunku złodzieja i dopiero po
wydaniu go w ręce sprawiedli-
wości wrócił na swe miejsce u
ołtarza.

Cerernonja ślubu, przerwana
w tak nlezwykły sposób, została
szczęśliwie zakończona.
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PRZY CIERPIEN!'ACH PĘCHERZYKA
ŻÓŁCIOWEGO I WĄTROBY. kamieniach
żółciowych | żółtaczce, naturalna woda
gorzea PRANCISZ*A JÓZEFA znako-
micje ułatwia trawienie. Doświadczenia
kliniczne stwierdzają, 7e domowa kue
racja picia wody FRANCISZKA JÓZEFA
działa zwłaszcza skutecznie, jeśli się jej
używa rano naczczo z d' daniem go'ą
cej wody. Żądać w aptekach I drog.
EEE

 

 

Drobne wiadomości.
Zamach na pociąg.

BUKARESZT, 25.1. (Pat.) Na
pociąg pośpieszny, zdążający z
Bukaresztu do Gałaczu, usiłowa-
no dokonać zamachu. Dynaniit,
położony na torze kolejowym,
wybuchł przed nadejściem po-
ciągu, niszcząc szyny.  Uszkodze-
dzenie naprawiono natychmiast
tak, że w dwie godziny po wy-
buchu pociąg mógł udać się w
dalszą drogę.

 

 

 

KRONIKA.
Sprawy miejskie.

— Brak pieniędzy na roz-
poczęte budowie. Magistrat m.
Wilna czyni obecnie starania u
władz centralnych o pozyskanie
nowej pożyczki w wysokości1
mil. 300 tys. zł. na dokończenie
rozpoczętych już w Wilnie. U
budynków, między innemi szkoły
powszechnej na Antokoluidomu
robotniczego na Pióromoncie. (d)
+ — Obniżenie opłat rejestra-
cyjnych przedsiębiorstw. Do-
wiadujemy się, iż na wniosek
urzędu wojewódzkiego Magistrat
m. Wilna postanowił obniżyć o
50*, opłaty rejestracyjne przed-
siębiorstw przemysłowych i han-
diowych I, Il, Ill i IV kategorii.

(d).
— Posiedzenie komisji te-

atralnej, We wtorek dnia 28
stycznia odbędzię się posiedzenie
komisji teatralnej.

Na porządku dziennym:
|) sprawozdanie dyr. Zelwe-

rowicza z działalności teatralnej
za pierwszy okres,

2) sprawa repertuaru na przy-
szły kwartał,

3) sprawa przedstawień popu-
larnych. (d).
— Ošwiettenie elektryczne

nowych mostów. W dniach naj-
bliższych elektrownia miejska
przystąpi do żałożenia instalacji
elektrycznej przy nowowybudo-
wanych mostach na rzece Wilji
i Wilence. (d)-

Sprawy administracyjne.

— Pozwolenie na broń my-
śliwską. Z dniem 15 lutego r, b.
upływa termin składania podań
o prolongowanie pozwoleń na
broń na rok bieżący. Posiadacze
broni myśliwskiej do podań o
prolongowanie pozwoleń na broń
myśliwską winni dołączyć dowo-
dy posiadania terenów polowania
i w podaniach tych jednocześnie
prosić o wydanie kart łowieckich
na okres roczny, t. j. od dnia
1 marca 1930 r. do dnia 28 lute-
go 1931 r. ewentualnie na okres
trzyletni, t. . od dnia 1 marca
1930 r. do dnia 28 lutego 1933 r.
Wydawanie kart łowieckich roz-
pocznie się z dniem 1 marcą r. b.
Winni nie złożenia padań o pro-
longowanie pozwoleń na broń
będą pociągnięci do odpowie-
dzialności karno-administracyjnej,

— Pozwolenie na prawo
jazdy samochotwów. Dowiaduje-
my się iż pozwolenie na prawo
kursowania samochodów, których
termin ważności upłynął z dniem
31 grudnia 1929 r. winny być naj-
dalej do 1 lutego -r. b. przedłu-
żone na rok 1930. W razie nie-
dotrzymania przez właścicieli sa-
mochodów powyższego terminu,
nastąpi odebranie znaków reje-
stracyjnych przez policję, a przy
ponownej rejestracji pobierana
będzie całkowita opłata rejestra-
cyjna. (d)

Sprawy roine.
— Trzydniowy Kurs przy-

sposobienia rolniczego. Wczo-
raj w Bukiszkach rozpoczął się
trzydniowy kurs dla przodowni-
ków przysposobienia rolniczego,
na który zjęchało się 49 osób ze
wszystkich. stron powiatu. Kurs
jest prowadzony przez agronoma
sejmikowego. Wykładają na kur-
sie profesorowie szkoły rolniczej
oraz personel fachowy Wojewódz-
kiego Towarzystwa Organizacyj i
Kółek Rolniczych. (d)

Sprawy uniwersyteckie.
— Koło Matemat.-fizyczne.

Dziś o godz. 12-ej w lokalu Koła
(Zamkowa 11) odbędzie się zebra-
nie naukowe Koła z referatem
mr. T. Czernika, p.t. „O pewnem
zagadnieniu z geometrji nieeukli-
desowej”. Goście mile widziani.
Wstęp wolny.

Sprawy szkolne.
—. Kurs chowawczy dia

nauczycieli szkół średnich. Sta-
raniem Okręgu Wileńskiego To-
warzystwa Nauczycieli Szkół Sre-
dnich i Wyższych (T. N. S. W.),
przy współudziale Związku Zawo-
dowego Nauczycieli Polskich Szkół
Srednich, Stowarzyszenia Nauczy-
cielstwa Polskiego, oraz Stowa-
rzyszenia Nauczycieli Szkół Za-
wodowych, odbędzie się w Wilnie
w dniach 31.1—5.I1 r. b., sześcio-
dniowy Kurs wychowawczy dla
członków wspomnianych organi-
zacyj, uczących w szkołach śre-
dnich ogólnokształcących, zawo-
dowych i seminarjach nauczyciel-
skich.

Wykłady na Kursie obejmą na-

stępujące zagadnienia: psycholo-
gja wychowawcza, organizacja pra-
cy wychowawczej w szkole, ko-
edukacja, jako czynnik wycho-
wawczy, stosunek domu do szko-
ły, organizacje szkolne, jak samo-
rząd, teatr szkolny, koła krajo-
znawcze, harcerstwo i t. d., te-
chnika pracy umysłowej,  czytel-
nictwo młodzieży szkolnej,  pato-
logja i psychopatologja wieku
szkolnego, hygjena szkolna i
współpraca nauczycieli - wycho-
wawców w tej dziedzinie.
W charakterze prelegentów

przyrzekli swój udział: z Warsza-
wy —pp. prof. Ulniwers. Warszaw-
skiego S. Baley, wizytatorka Min.
W. R.i O. P. J. Michałowska,
B. Groslikowa (Wolna Wszechni-
ca); z Wilna — p. Kurator S$. Po-
gorzelski, oraz p. dr. Brokowski,
Z. Domaniewska, prof. W. Dzie-
wulski, prof. Jasiński, prof. M. Li-
manowski, dr. Odyniec, dr. Safa-
rewicz i prof. dr. J. Szmurło.

Osoby nie należące do ozna-
czonych wyżej organizacyj, będą
mogły wziąć udział w Kursie za
opłatą, wynoszącą 5 zł. za cały
Kurs.

Bliższe szczegóły w sprawie
nabywania kart wstępu dła nie-
stowarzyszonych, zarówno jak i w
sprawie lokalu, gdzie ma się od-
być Kurs i rozkładu godzin, po-
dane będą w najbliższym czasie.

Jednocześnie odbędzie się Do-
roczny Walny Zjazd delegatów
Okręgu Wileńskiego T. N. $. W.
— W Liceum im. Filomatów

egzamina wstępne do kl. I — V
włącznie, odbędą się dn. 28, 29
i 30 stycznia r. b. Podania przyj-
muje kancelarja szkolna (Żeligow-
skiego 1, m.2) codziennie od go-
dziny 10—2.
— Bursa św. Jadwigi S. S.

Urszulanek S. J. K. przyjmuje
uczenice szkół średnich na cal-
kowite utrzymanie. Adres: Sko-
pówka 4, tel. 1395.

Sprawy robotnicze.
— Wzrost bezrobocia. W

ciągu ubiegłego tygodnia na te-
renie województwa wileńskiego
wraz z miastem zarejestrowano
3696 bezrobotnych, w tej liczbie
mężczyzn 2992 i kobiet 1004.
Bezrobocie w porównaniu z ty-
godniem poprzednim zwiększyło.
się o 146 osób. (d).

Z życia stowarzyszeń.
-— Posiedzenie Wil. Oddz.

Polsk. Tow. Pedjatrycznego
odbędzie się jutro, dnia 27 b. m.
o godzinie 8-ej wieczór w lokalu
Kropli Mleka (Wielka 46). Na po-
rządku dziennym pokazy chorych:
dr. Bujwid — „Objawy oponowe.
i zmiany w płynie mózg. rdze-
niowym w przebiegu nagminnego
zapalenia przyusznicy“, dr. Ole-
chnowicz-Swidowa — Sprawozda-
nie z VI Kongresu Pedjatrów w
Paryżu.
— Okręg Wileński Poiskie-

go Czerwonego Krzyża organi-
zuje 2-miesięczne teoretyczne Kur-
sy sanitarne dla sióstr pogotowia
sanitarnego, po których nastąpi
praktyka w szpitalu wojskowym.

Na kursy będą przyjmowane
osoby narodowości polskiej w
wieku od lat 17-tu, mogące wy-
kazać się świadectwem z ukoń-
czenia 6 klas szkoły średniej, lub
7 klas szkoły powszechnej. Wszel-
kich bliższych informacyj zasię-
gnąć można w biurze P. C. K.
Zawalna Nr. 1, codziennie w go-
dzinach od 10 do 1 i od 6 do 8.

Termin rozpoczęcia kursów 15
lutego.

— Zebranie właścicieli do-
mów dzielnicy Zarzecze. Dziś
o godz. 4-ej po południu, w do-
mu przy ul. Metropolitalnej 1
(Dom Ludowy) odbędzie się Wal-
ne Zebranie właścicieli domów,
Na porządku dziennym sprawa
wykupu ziemi.

Stawiennictwo wszystkich wła* 4
ścicieli domów z dzielnicy Zarze*
cze jest konieczne.

Sprawy białoruskie.
— Rewizja w białoruskiej

księgarni. Przedstawiciel urzędu
starosty grodzkiego dokonał re-
wizji w księgarni białoruskiego
towarzystwa „Ruń* przy ul. Ostro-
bramskiej, gdzie ujawniono książ-
ki wydawnictwa sowieckiego w
Mińsku.

Dobroczynność.
— Przedstawienie na cel

dobroczynny. X-ty Oddział Stow.
Pań Miłosierdzia św. Wincentego
a Paulo, urządza w dniu dzisiej-
szym „Jasełka" w Sali Miejskiej
pe południu. Dochód na biednych
ow.
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| MARJA JACOBINI, NATALJA LI-
| SIENKO, GABRIEL GABRIO i ANGELO

FERRARI
| w potężnym dramacie z czasów pa-
, Aowania caratu na ziemiach polskich

EETELE
| szychw kinie  „NOLLYWOÓ.szych w kinie

Nekrologja.
— Zamiast kwiatów na grób

ś. p. Feliksa Biskupskiego, długo-
letniego pedagoga szkół średnich,
Rada Pedagogiczna gimnazjum
im. Ad. Mickiewicza, składazł.50
na schronisko nauczycielek-wete-
ranek przy Stowarzyszeniu Na-
uczycielstwa Polskiego w Wilnie.
— Zgon weterana. Dnia 22

b. m., w folw. Ponaryszki, w po-
bliżu Wilna, zmarł we'eran 1863 r.,
ś. p. Władysław Łunkiewicz, 90 lat,
pochowany 24 b. m. na cmenta-
rzu w Kalwarii.

Urodzony w z. Wileńskiej, syn
powstańca 1831 roku, ożeniony z
córką również powstańca 1831 r.,
Ignacego Nidzińskiego—Eleonorą,
ś. p. Władysław Łunkiewicz, wal-
cząc w Lidzkim powiecie, w partji
Narbutta, w jednej z potyczek
został ciężko ranny w głowę i w
rękę i życie swe, oraz swobodę,
zawdzięcza tylko krewriemu swe-
mu, wojskowemu lekarzowi, ro-
sjaninowi Prokofjewowi, który w
jednej z okolicznych wiosek, ry-
zykując nietylko swoją karjerą,
ale i życiem, z niezwykłą gorli-
wością kurował i ukrywał ranne-
go powstańca.

Po zmarłym W. Łunkiewiczu
pozostały wdowa i czworo dzieci.

Odczyty.
— ź Towarzystwa Prawni-

czego im. Ignacego Daniłowi-
cza w Wilnie. W dniu 27 b. m.

o godz. 8 i pół odbędzie się re-
ferat adwokata p. Zygmunta Jun-
dziłła ma temat „O międzynaro-
dowem ujednostajnieniu prawa o
zobowiązaniach w związku z re-
feratem prof. R. Longchamps de
Berier", w lokalu Rady Adwo-
kackiej (gmach Sądów, pok. 26).
Goście mile widziani.

— Koło Medyków U. S. B.
Dziś w sali Śniadeckich- (J. S. B.
odbędzie się o godz. 6-ej po poł.
trzeci i ostatni odczyt z budzące-
go dziś duże zainteresowanie cy-
klu: „O pochodzeniu człowieka*.
Odczyt zostanie wygłoszony przez
znanego w świecie naukowym
anatoma i antropologa, oraz świe-

* tnego prelegenta, prof. dr. Ed-
warda Lotha z Warszawy i będzie
bogato ilustrowany przežroczami,
to też należy przypuszczać, że bę-
dzie się cieszył dużem powodze-
niem.

— „Ludność Polski". Na ten
temat wygłosi odczyt, ilustrowany
obrazami świetlnemi, dziś w Kole
Pol. Mac. Szk. im. T. Kościuszki,
przy ul. Turgielskiej 12, p. Z.
Abramowicz. Początek o godz.
6-ej wiecz. Wstęp bezpłatny.

Kronika policyjna.
— Osobliwy maniak—wróg

kąpieli dzieci. Na ul. Wielkiej
wczoraj na przechodzącą z dzieć-
mi higjenistkę szkoły pow. Nr. 17
p. Wilnanównę napadł niejaki
Werling, który zagroził nauczy-
cielce pobiciem, Jeżeli zaprowadzi
dzieci szkolne do kąpieli. Wezwa-
na policja napastnika aresztowała.

Zaznaczyć należy, że Werling
za podobny napad na higjenistkę
szkoły pow. p. Wasilewską był
skazany przez sąd na 6 miesięcy
więzienia.

Przypuszczać należy, że i tym
razem kara zasłużona go nie mi-
nie. (d).
— Szyny tramwajowe omal

nie przyczyną katastrofy? W
dn. 24 b. m. przy ul. Antokol-
skiej autobus 38102 poślizgnął się
kołami na szynach tramwajowych
wskutek czego uderzył w przy-
drożne drzewo. Wypadków z lu-
dźmi nie było. Czas najwyższy
aby Magistrat zajął się usunięciem
szyn jako pozostałości sławnej
„Konki* wileńskiej.

 a

 

Różne.
— Podziękowanie. Pani Zofji Bort-

kiewicz - Wyleżyńskiej, b p. Ludmile
i Witoldowi Jodkom, p. dyr. Franciszko-
wi Rychlowskiemu, oraz p. Władysławo-
Trockiemu — Inflancka Miodzież Aka-
demicka tą drogą składa serdeczne po-
dziękowanie za całkowicie bezinteso-
wny wyjazd poza granice państwa i wy-
stąpienie z tak świetnym koncertem
w a 4 stycznia b. r. na Polskim Balu
Akademickim w Dynaburgu.

Studjująca młodzież Inflancka nie
zapomni o poświęceniu się *i ofiarności
dla dobra tejże młodzieży Sz. Państwa.

odziękowania. Niżej wyszcze-
gółnionym nabywcom albumu zdjęć
z obchodu 350-lecia Uniwersytetu Ste-
fana Batorego w Wilnie, Zarząd Stowa-
rzyszenia Bratnia Pomoc Polskiej Mło-
dzieży Rkadernickiej Uniwersytetu Ste-
fana Batorego w Wilnie składa swe go-
rące podziękowanie: P. p. sędzia Lu-
dwik Andrzejewski, prezes Lucjan
Bochwic, notarjrsz Seweryn Bohusze-
wicz, Ignacy Bohdanowicz, prezes Kazi-
mierz Bzowski, dyrektor Stanisław Bia-
łas, J. Biszewski, Bank Ziemski, Bank
Handlowy, Bank Bunimowicza, Bank
Kleck i Lewin, vice - prezydent Witold
Czyż, mecenas Mieczysław Enciel, dy-
rektor Epsztejn, mecenas Zbigniew Ja-
siński, Janina Kirtiklisowa, dyrektor
Józef Korolec, Edmund Kowalski, Za-
rząd Kasy Chorych m. Wilna, prezes
Stanisław Łączyński, dyrektor Kazimierz
Mrozowski, mecenas Kazimierz Petru-
sewicz, Arsenjusz Pimonow, Wanda Pi-
per, prezes Roman Ruciński, profesor
Jan Szmurłło, Samson Kaszuk, K. Wa-
gner, dyrektor Aleksander Zelwerowicz
Jan Zejmo.

Sport.
Dzisiaj o godzinie 13 na ślizgawce

w parku im. gen, Żeligowskiego odbę-
dzie się mecz hokejowy pomiędzy dru-
żyną A. Z. $, a drużyną Polic. Kłub.
Sport. Jeśli družyna P. K. S. nie skom-
pletuje się A. Z. S. | będzie grał z A.

Ja. Nie.
ZS

Zabawy.
— Bal morski. Dla uczczenia po-

dniosłego jubileuszu X-lecia odzyskania
przez Polską dostępu do morza, Zarząd
Wileńskiego Oddziału Ligi Morskiej
i Rzecznej urządza w dniu 13 lutego r.b.
w salonach Kasyna Olicerskiego Wielki
Bal Morski.

— Bal Kiubu Włóczęgów. Dnia
1 lutego 1930 r. odbędzie się Doroczny
Bal Akademickiego Klubu Włóczęgów
Wileńskich w Salach Klubu Przemysło-
wo-Handlowego, przy ul. Mickiewicza 33.

Początek o godz. 33 (11). Wstęp zł.7
dla akad. zł. 4. Stroje nie obowiązują.

Teatr, muzyka i sztuka.
TEATRY MIEJSKIE w WILNIE.
— Teatr Miejski na Pohulance.
„Księżniczka chińska Turandot“.

Codziennie odbywają się przygoto-
wania do wystawienia „Krakowiaków
i gėrali“ w oryginalnej koncepcji reży-
serskiej Zygmunta Nowakowskiego.

Jutro w poniedziałek — przedsta-
wienie zawieszone.

— Teatr Miejski w Lutni.
Dziś komedja Pagnola „Pan Topaz".

Jutro w poniedziałek—przedstawie-
nie zawieszone.

— Najbliższa premjera. We wto-
rek teatr Lutnia występuje z premjerą
głośnej sztuki znakomitego autora an-
giel:kiego Somerset Maughama „Grze-
sznica z wyspy Pago - Pago".

— Dzisiejsze przedstawienia po-
południowe. Dziś w teatrach miejskich
odbędą się przedstawienia popołudniowe
po cenach zniżonych. W teatrze na Po-
hulance o godz. 4 m. 15 po poł. „Rewja
noworoczna*.

W teatrze Lutnia o godz. 3 min. 30
po poł. komedja Fodora „Mysz ko-
šcielna“.

— Dzisiejszy poranek symfo-
niczny. Dziś w teatrze miejskim Lutnia
staraniem Wil. Tow. Filhnarmon. odbę-
dzie się poranek symfoniczny poświę-
cony twórczości L. van Beethovena.
Wykenawcy programu: Margerita Trom-
bini-Kazuro (fortepian), oraz Wil. orkie-
stra symfon. pod dyrekcją Adama Wy-
leżyńskiego. W pregramie: Symfonja
Nr. 7, koncart fortepianowy Es-dur
uwertura „Egmont“. Miodziež wszyst-
kich zakładów naukowych korzysta ze
zniżek 50 proc. Początek o godzinie 12
w południe.

POLSKIE RADJO WILNO.
Prag ra m:

Fala 385 mtr.

Niedziela, dnia 26 stycznia 1930r.
9.00. Losowanie nagród konkursu

muzycznego Poisk. Radja
10,15. Nabożeństwo z Bazyliki WI-

leńskiej. Chór katedralny pod kier. prof.
Wł. Kalinowskiego.

12.00. Bicie zegaara i hejnał z Wieży
Katedralnej w Wilnie.

12,05, Komunikat meteorologiczny.,
12.10. Transm. koncertu i odczytów

roiniczych z Warszawy.
17,15, „Dziecko szkołne — przyszły

obywatel”, odczyt wygł. wizytator M. Ma-
tuszkiewicz.

17,40. Koncert z Warsz.
19,00. „Kukułka Wileńska*.
19,25. Lekcja języka niemieckiego.
20,00. Transm. kwadransu literac-

kiego, oraz koncertu z Warsz.
21,45. Transm. słuchowiska

kowa.
23,00. Fiudycja wesoła.

Poniedzialek, dnia 27 stycznia 1930 r.
11,55. Sygnał czasu.
12,05. Poranek muzyki popularnej.
13,10. Komunikat meteorologiczny,
16,15. Retransmisja stacyj zagranicz-

nych
17,00. Pogadanka

Koła Misyjnego.
17,15. Audycja dla dzieci.

17,45. Transmisja koncertu
szawy.

18,45.
19,25.
20,05.

penhagi“,
kowski.

20,30.
szawy.

23,00. Muzyka taneczna.

Audycja muzyczna dla dzieci.
Stacja Wileńska stara się być w

w różnych działach inicjatorką. Tak się
rzecz miała z Platonem. Jedni stwier-

  

   

Dziś

z Kra-

Akademickiego

z War-

Audycja łiteracka.
Lekcja języka włoskiego.
„Łódką z Warszawy do Ke-
odcz. wygł. dyr. Ludwig Szwy-

z War-Transm. koncertu

dzili, że stała się pionierką skandalu
kulturalnego, inni „mniej poważni” pisali
z entuzjazmem 0 wyczynie programo-
wym radjoslacją. W dziedzinie tym ra-
zem o wiele skromniejszej, bo w dziale
audycji dla dzieci, wprowadzona będzie
inowacja — mianowicie muzyka spe-
cjalnie dziecięca. Zastosowany tu bę-
dzie odpowiedni zespół instrumentów,
z dużem uwzględnieniem perkusji; także
pewna część potraktowana miniaturowo,

zabawkowo — trąbki dziecinne, bębenki
it. p. Audycja ta odbędzie się w środę
dn. 29 b. m. o godz. 16.15 i będzie da-
na dła wszystkich dzieci w Polsce.
Transmisja na inne stacje.

Audycje literackie.

Słysząc audycje radjowe, prawdo-
podobnie słuchacze nieraz się zapytują
siebie i nie-siebie: Jak się to robi? Jak
się to robi, że wiatr wieje, krowa ry-
czy, samochód stoi, muzyka gra, ar-
maty walą i t. p. Nie chcemy być faki-
rami — precz z hypnozą — niech żyje
szczerość i zaufanie. Pokażemy wam
naszą drugą stronę i mamy nadzieję,
że znajdziecie ją równie ciekawą i ła-
dna. Sądzimy, ze to nie będzie nieprzy
zwoiłe. W niedzielę dn. 26 o g. 23-ciej
odbędzie się audycja wesola p. t. „Pró-
ba generalna w studjo* czyli „Odwrotna
strona medalu* pióra A: Hohendlinge-
równy. Fama głosi, że to kartka z pa-
migtnika! Uwagal

„Poczta“ Rabindranatha Tagore.

Biuro Pocztowe“ albo „Poczta“ (dru-
ga redakcja) charakteryzuje jej autora
Tagore doskonale. Właściwie „nic się
tam nie dzieje. Chory chłopiec i jego
marzenia — spełnione w momencie
śmierci. Ukoronowanie wiary i prostoty.
W promieniu jego myśli i jego spojrze-
nia, każde zło traci sens. Tu może leży
istota rzeczy. Rzeczywistość dla niego,
formuje się według jegowoli, —sila jego
płynie może z jego niezwyczajnej czy-
stości wewnętrznej i — lesknoty.

Rzecz napisnna z niesłychanem po-
czuciem kompozycji, i o ile można
mówić, na podstawie tiumaczenia — z
poczuciem muzyczności słowa. „Biuro
pocztowe* dane będzie dn. 27:go o
godz. 18.45. 

 
 

Listy do Redakcji.
Szanowny Panie Redaktorze!

Uprzejmie proszę 0 zamieszczenie
w: „Dzien. Wil.* poniższych słów kilku:

Wobec licznych i z różnych stron
zwłaszcza na dzisiejszym spektaklu in-
terpelacyj w kwestji ilustracji muzycz-
nej do mej baśni „Królewicz Rak",
którą wielegosób mnie całkowicie przy-
pisuje, jak mylnie zresztą zaznaczał
afisz(bezemnie redagowany), a co zdą-
żyłam jeszcze skorygować w programie
przed premjerą, pośpieszam wyjaśnić:

Gdyby możliwem było drukować
szczegółowy program przedstawiałby się
an jak następuje:

Wszystkie piosenki
w „Królewiczu Raku*, z własnych zbio-
rów z ziemi Kieleckiej i Piotrkowskiej
opracowała W. Stanisławska.

„Kuszenie Rusałki*, Marsz Raków*,
„Kołysanka Slimaków, „Menuet Slima-
ków* komp. W. Stanisławskiej,

„Foxtrott Żab* W. Stanisławskiej
w całkowitej niemal przeróbce E. Dzie-
wulskiego.

„Taniec błędnych Ogników* i Finał
Ii aktu („Balet wszystkich wodnych
stworzeń*) komp. E. Dziewulskiego.

Co do „Poloneza“ jest to utwór
starego szlachcica, nieżyjącego już sz-
siada rodziny autorki, z piotrkowskiego,
dedykowany tejże rodz. z okazji ja-
kiejś uroczystości familijnej. Autora na-
zwisko: Lewandowski — był to zdaje się
brat stryjeczny słynne swego czasu
mazurzysty; autorka słyszała poloneza
tego w dzieciństwie i z pamięci przepi-
sala. Wykonany zoste! w „Królewiczu
Raku" z pewnemi zmianami E. Dziewul-

skiego.
Instrumentacja całej strony ilustra-

cyjnej i kierownictwo muzyczne baśni—
E. Dziewulskiego.

Niech mi przy tej sposobności wol-
no będzie raz jeszcze wyrazić słowa
najgłębszej wdzięczności  šwietnemu
muzykowi p. E. Dziewulskiemu, którego
cenna, pełna talentu współpraca, tak

bardzo podniosła wartość mej skromnej
baśni.

Racz przyjąć Sz. P. Redaktorze etc.
Wanda Stanisławska.

Wilno, d. 25.!. 1929 r.
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Z KRAJU.
Ogniska wywrotowej działalności w woje-

wództwach
W związku z mającym się od-

być w Berlinie w końcu lutego
ogólno - europejskim kongresem
włościańskim powstał w Wilnie
białoruski oddział ogólno-krajo-
wego komitetu kongresowego,
którego prezesem jest J. Mazol.

Białoruski oddział wydał ode-
zwę, orąz komunikat w sprawie
kongresu, które skonfiskowano.

Obecnie oddział ten zorgani-
zował cały szereg komitetów kon-
gresowych na terenie 9 powia-
tów.
W m. Kosowie utworzono po-

wiatowy komitet, we wsi Babicze
pow. Dziśnieńskiego i w m. Tur-
giele pow. Wil. Trockiego gmin-
komitety. Równisż powstało 20
wiejskich komitetów w następu-
jących miejscowościach: we wsi
Karpowicze pow. Mołodeczańskie- *
go, we wsiach Mikuliczach i Dzie-

"wiczach; w Baranowiczach i

północnych.
dzinach pow. Dziśnieńskiego, w
m. Traby pow. Wołożyńskiego, w
powiecie Oszmiańskim: w Oszmia-
nie, Skirdzimach, Gniowcach, Miń-
kach i Sabalucach; w pow. Gro-
dzieńskim t*w Berestawiczanach,
Zabrach, Ejminowcach, Chmie-
liskim, Staryncach i Piuskałow-
cach; w pow. Słonimskim: w Wo-
strabie, Wielkich i Małych Szyła-

we
wsi Nowodworki pow. Białostoc-
kiego.

Komitety kongresowe na wsi
wyszlą swych delegatów do Ber-
lina.

Całą prasą organizacyjną kie-
ruje z ukrycia Białoruski Klub
poselski, który ma zamiar wysłać
na Kongres z obszarów wojewódz.
północno-wschodnich około 100
osób.

Wykrycie 115 tajnych gorzelni w ciągu
dwóch tygodni.

Według danych w ciągu ostat-
nich dwóch tygodni na terenie
gminy niemenczyńskiej policja
zlikwidowała 18 tajnych gorzelni.

Najbardziej czynnym przy wy-
krywaniu był posterunkowy Zien-
kiewicz.

Sensacyjna sprawa zabój-
stwa inspektora szkolnego

przed Sądem Okręgowym.
Jak donosi „Zycie Nowogródz-

kie" powodem wniesienia prze-
ciwko Kazimierzowi Trybusiewi-
czowi aktu oskarżenia było, nie-
tylko niewykazanie przez niego
alibi w dniu krytycznym, lecz
szereg zebranych przeciwko nie-
mu poważnych dowodów.

Zostało mianowicie ustalone,
że w chwili kiedy Stadnik w dniu
23 czerwca ub. r. znajdował się
koło lasu horodziłowskiego drogą
do Horodeczna z Nowogródka
jechała furmanka, na której znaj-
dował się mężczyzna i kobieta.
Z furmanki tej wysiadł mężczyzna
i udał się w kierunku Stadnika.
Na jego widok Stadnik począł
się oddalać, mężczyzna zaś,
jak się później okazało, był
sprawcą zabójstwa, który wystrza-
łami z rewolweru zadał Stadni-
kowi 5 ran, poczem nożem prze-
ciął mu od przodu aż do kręgo-
słupa szyję.

Przy zabitym b. zast. insp.
szkolnego Stadniku znaleziono je-

 

W tymże czasie w powiecie
święciańskim wykryto 16 gorzelni,
postawskim 19, dziśnieńskim 21,
wilejskim 24, mołodeczańskim 17,
skonfiskowano 94 preparaty do
pędzenia samogonki i 1260 litrów
spirytusu i samogonki. (d)

z dokumenta-
mi i rękawiczkę, którą zostawił
morderca. Dopiero po przepro-
wadzeniu szeregu wywiadów i re-
wizyj przez władze bezpieczeń-
stwa, udało się natrafić na ślad
zabójcy i zebrać szereg dowodów,
które w toku dalszego wyczerpu-
jącego śledztwa zostały potwier-
dzone.

Konfiskata bagażu komuni-
stycznego w Stołpcach.

W ubiegłym tygodniu przez
stację Stołpce przejeżdżały z Ro-
sji sowieckiej do Berlina dwie
młode podróżne, Niemki, Elżbieta
Wojke i Edita Baumgarten, obie
członkinie „KIM-u*, świeżo upie-
czone instruktorki komunistyczne
wracające dožrodzinnych pieleszy
z zapasem wiedzy fachowej...
Obie te panie wiozły ze sobą
solidny bagaż: parę suto wyszy-
wanych czerwienią płacht z hasła-
mi komunistycznemi w języku
niemieckim, mnóstwo odznak ko-
munistycznych cywilnych i woj-

go własny portfel

skowych, tudzież sporą paczkę
„budującej” literatury  komuni-
stycznej. Mimo protestów nie-
mieckich wyznawczyń praktyczne-
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go komunizmu, bagaż cały wła-
dze policyjne skonfiskowały.

Samobójstwo szpiega na
granicy.

Żolnierze KOP. na granicy w
rejonie pow. stołpeckiego do-
strzegli jakiegoś osobnika, który
usiłował przekroczyć granicę do
Rosji sowieckiej! Mając przed so-
bą druty oddzielające terytorjum
Polski od terytorjum Rosji so-
wieckiej, a po za sobą šcigają-
cych kopistów--osobnik ów po-
derżnął sobie gardło brzytwą i w
ten sposób, zamiast do upragnio-
nego raju komunistycznego—wy-
prawii się na drugi świat. Według
wszelkiego  prawdopodobieństwa
był to szpieg, który w obawie
przed aresztowaniem odebrał so-
bie życie.

(iemna figura za pan brat z h. mi-
nistrani sanacyjnymi.

Z racji „zagmatwanej* sprawy,
jaka wynikła w stolicy dookoła
stacji podsłuchu, o której tak
wyraźnie napisał „Robotnik* a
której znowu sędzia Luksemburg
jakoś znaleźć nie mógł—=onegdaj-
sze „Slowo“, pisząc o Seinfeldzie,
nazwało go „ciemną figurą".

Jeżeli weźmiemy pod uwagę
fakt, że tenże Seinfeld działał,
jak to pisze cała prasa stołeczna,
w porozumieniu z sanacyjnymi
konserwatystami z Krakowa (prof.
Jaworski), którzy przecież cieszą
się sympatją czynników „miaro-
dajnych“ —

Jeżeli zwrócimy uwagę i na
to, że przecież tę „ciemną  figu-
rę" Seinfelda widywano przy tym-
samym pułkownikowskim stoliku
(w kawiarni Europejskiej), przy
którym siadał Świtalski i Prystor
i Matuszewski i Wieniawa a mo-
że nawet i nasz znajomy Cat i
tylu innych, to jednak trochę nas
musi zadziwić to wyparcie się
niedawnego znajomka czy może
kompana.

Zresztą sprawa Seinfelda nie
jest pierwszą tego rodzaju. Z dzi-
siejszymi sanatorami współpraco-
wał dawniej llinica, głośny ko-
munista skazany na kilka lat, któ-
rego Sowiety przyjęły na wymia-
nę. Stpiczyńscy i Miedzińscy wyg

 

parli się  lliniczal Z sanacją
pracował Olszewski ż „Głosu
Prawdy", też gagatek — i tego
też się wyparli. Teraz kolej na
Seinfelda.

Słowem błotko sanacyjne za-
czyna znowu fermentować, i wy-
rzucać z siebie niemiłe swe czę-
ści brudne i woniejące.

e 7

Z sali sądowej. e
Wymieniony szpieg litewski,
usiłował przewieść tajne wia-

domości do Litwy.

W więzieniu na Łukisżkach z
wyniku sądu okręgowego odby-
wali kary za szpiegostwo Piotr
Sagajtis i Kazimierz Jagiełłowicz.

Z tych Sagajtis podlegał wy-
daniu władzom litewskim.

Z tego momentu obaj współ-
więzniowie zamierzali skorzystać
i w guzikach płaszcza, w którym
Sagajtis miał być odstawiony na
Litwę, zaszyli t. zw. „grypsy” do-
tyczące organizacji i liczebności
wojskowego lotnictwa wPolsce.

Manewr ten nie uszedł uwagi
straży więziennej, która po prze-
prowadzonej rewizji grypsy od-
nalazła.

Sąd osk. Sagajtisa uznał za
winnego usiłowania dokonania
zbrodni szpiegostwa i skazał go
na 12 lat ciężkiego. więzienia.

Drugiego współoskarżonego
sąd uniewinnił ponieważ wina
jego nie została w zupełności
ujawniona.

Kos.

 

 

GIEŁDA
WARSZAWA, 54.1. (Pat.).

Waluty i dewizy:
Holandja 358,50—359.40—357,60.
Londyn 43,38':,—43,49 |,—43,50—43,28.
Nowy York 8,899—8,919—8,879.
Nowy York (kabel) 8,917—8,937—8,897.
Oslo 238,25—238,85—237,65. +
Paryż 35,03—35,12—34,94.
Praga 26,37! ,—26,44—26,31' ,.
Szwajcarja 172,31—172,74—171,88.
Wiedeń 125,41—125,72—125,10.
Włochy 46,68—46,80—46,56.
Berlin 212,93.
Gdańsk 173,41.

Papiery procentowe:

Pożyczka inwestycyjna 118,50—119,
Premjowa dolarowa 68—70—69, 8”, L.. Z.
Banku Gospodarstwa Krajowego i Ban-
ku Rolnego, obl. Banku Gosp. Krajowe-
go 94, te same 7;. 83,25, L. Z. T, K.
Przemysłu Polskiego 82, 4/, Ziemskie
50,25 — 50,10 — 50,25, 5 „, warszawskie
53,75—54, 8 warszawskie 71—69,75—
70, 8. Łodzi 64,50—64,25, 10”, Rado-
mia 75, 10. Łodzi 73,50—73,25.

Akcje:

Bank Polski 183—180,50—181, B. Zw.
Spółek Zarobk. 78,50, Siła i Swiatło 93.
Cukięr 27, Ostrowiec 63, Starachowice
21, Zieleniewski 60, Gródek 6.

INTROLIGATORNIA
„DZIENNIKA WILEŃSKIEGO"
MOSTOWA Nr. 1. TELEFON Nr. 1244

GPRAWY KSIĄŻEK, ROCZNIKÓW,
KSIĄG BUCHALTERYJNYCH
I INNE ROBOTY. WYKONANIE
STARANNE. CENY PRZYSTĘPNE.
OTWARTA OD 8-ej DO34-ejPOP.
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Nady sirolCit że "powiedz. się nel, stenografji, nauk Zgłaszać się 8—9 rano, zyką, wystąpić! Wystę- | oprawy Wileńskie Biuro Komiso- zi Kazikszyciem. Dowiedz. SIĘ pandlu, prawa, kaligrafji, 4—5 pop. 1433—0 puje sześciu żołnierzy, 1 Oszczędności - Handl Mickiewi- H
ś ul. Królewska 9 m. 6 od „ni A E h P d łe: doo J majątkowe wo- Handlowe Mickie c J i cie?“

muzycznych  instrumen- 57 4 po poł: 1401--0 pisania na maszynach, Sądząc, że dostaną się gotówkowe lokuje na cza 21, tel. 152. A sdsGkabije wspólałke z € o mianowicie
tów A. Pacewski przyj- lowaroznawstwa, angiel- i do orkiestry. 3 a t » > A RBA p ee sp. Bi Mój Sojee; s. niola

muje reperacje, odno- skiego, francuskiego, Roe blufalistkao boskonkiei Žiu Ku i dom oprocentowanie szy: Do sprzedania lub wy- n ym kapitałem
wienie, przeróbkę i stro- Służąca niemieckiego, pisowni, maszynistka  poszu* „ieej. pianino A RZ ip ę ' bko i najpewniej Wi- dzierżawienia fol- do autobusu lub taksów- matka brali w tym sa-

do wszystkiego potrze- oraz gramatyki polskiej. kuje posady. Może zło- P O MES w cenie do 5 tysięcy do- |eńskie Biuro Komi- Yark Markucie m. Wilno ki (karetki) „Chevrolet". mym dniu ślub”.S fortepianów pianin
isharmonij i innych mu-

instrumentów. «
780—0 nalska 6. m. 2.

zycznych
Portowa 14.

bna. Zgłaszać się tylko
z rekomendacjami Arse-

Po ukończeniu świadec-
two. Żądajcie prospek-

55—0 tów. 1605—11

żyć kaucję. Adres w Ad-
ministracji lub tel. 14-67. li piętro,

1121—0

kania pana kapitana na larów. Zgłaszać się Ge-
dyminowska 32, m. 2. sowo - Handlowe Mi-

1182—1 ckiewicza 21, tel. 152.

Zgłaszać
cielki maj. Markucię.

7

się do właści: Sprzedam dom niedrogo.
Wiudomość: Zwierzyniec,

1186—0 Sokola 16. 57 0 =Rh+

  
  

 

  

  



 

| WINIAKEA
KIKIERY

 

Miejski Kinematograf
Sala Miejska ul. Ostrobramska 5

Od dnia 24 do 27 stycznia 1930 roku
włącznie będą wyświetlane filmy:

seans" kom. w 2 aktach. Kasa czynna od godziny
„LUNATYK“

| ZAKŁADY PRZEMYSŁOWE. WINKELHAUSEN T.A. STAROGARD-POMORZE ZAt 1846

Nagrodzone na P. w.K. Państwowym Złotym Medalem.

komedja w 9 aktach. W roli głównej: Re-

ginald Denny.
3 m. 30. Początek seansów od g. 4. Następny pro-

Nad program: „Nieudany

 

gram: „Górą kawalerski stan”.

Dziś ostatni dzień! Rekordowy sukces. Niebywałe po- Ś T Romantyczne dzieje słynnego

KINO- wodzenie. Tryumfalny przebój kinematografji światowej! PIE N 0 ATAMANIE atamana, jego milošė ku księ-TEArR „HELIOS" żniczce perskiej i
uł. Wileńska Ne 38.

tragiczne przygody na tle wód wielkiej rzeki ros. W roli atamana H. SCHLETTOW, LILJAN HALL-
DAVVIS, RUD. KLEJN-ROGGE. Od g. 6-ej powiększona ORKIESTRA BAŁAŁAJEK i MANDOLIN która wykona odpowienie
pieśni i romanse. 2 orkiestry. Wszyscy miłośnicy kinem. winni ten arcyfilm widziećl Początek seansówo g. 4, 6,8.i 10,15 w.

Jutro Premjera!(MG HELIOS"
ul. Wileńska Nt 38.

dramacie ero-
tycznym p. t.:

Przebój sezonu! Dawno niewidziana ulu-
bienica publiczności, mistrzyni ekranu

A JEDNAK CIAŁO JEST SŁABE...
Gloria SWanson

Początek seansów o godzinie 4, 6, 8 i 10.15.

i gen-
jalny

 

LIONE BANTYMOLE cyjnym
Cudowne sceny. Wzrusza*
jąca treść. Koncertowa gra

 

KINO-
TearR Hollywood»

MICKIEWICZA Ne 22

Dziśł niy
NA REINERA

John Gilbert
i czarująca piękność EWA von BERNE w obrazie
według głośnej powieści Jakóba Wassermana p.t.:

Fascynująca kreacja GILBERTA, odtwarzającego postać uwodziciela bez sumienia. Od godz.

6-ej dodatkowa orkiestra BAŁAŁAJEK i MANDOLIN. Dyrekcja uprasza Sz. Publiczność o

MASKIERWI-

przybycie o 20 minut przed rozpoczęciem seansów. Początek seansów o godzinie 4. 6, 8 i 10.25 w. 2 ORKIESTRY.

 

TEATR sk U X“
ul, Mickiewicza Nr. 11.

Dziś ostatni dzień! Film zeązłotej;serji
„Grupy wielkich gwiazd ekranu" Po-
tężny dramat ojcowskiego serca p. t.:

Robertson)

OJCZE..
NILS ASTHER (bohater filmu „Kozacy“). Początek seansów o g. 1.

p/g powieści „KAPITAN SORELL i JEGO
a SYN* W rol.

WOLHELM,
gł: R. B. WAPNER, LOIS

i MARY HOLAN (Imogena

 

Kino „PICCADILLY“
UL. WIELKA 42. Tel. 17-85. swoim

 

 

 

CARMEN BONI w najnowszym
wielkim sukcesie p. t.: Kamawał Miłości ©9770

Dzwomnik 2 Notre Dame

Dziś premjera! Maskarada serc. Film miłości tryumfującej. Najurodziwsza kobieta Włoch, urocza „Miss Italja“
s Hrabianki L...) Salonowo erotyczna sztuka w 12 akt.
W głównej roli męskiej słynny JACK TREVOR.

(„Notre Dame de Paris“) epokowy dramat erotycz-
ny w 12 akt. W rol. głównych LON CHANEY jako Qua-

simodo garbusek z Notre Dame RUTH MILLER i NORMAN KERRY.

Płomień Miłości
 

 

Dziśl Wymarzona para kochanków, ulubieńcy publiczności Vilma Banky i Ronald Colman w fascynującym dra-
Rzecz dzieje się współcześnie. Atrakcyjna wyjątkowo fascynująca treść.
Koncertowa gra. Nadzwyczajna wystawa. Wszechświatowy sukces.

 

W sobotę 25 i w niedzielę 26 stycznia b. r. wyświetlony zostanie niezwykły film: „HOLLYWOOD" — (Szał filmowy) w

"ŻĘ" „WANDA: || „2 poozce kroki iwo
Ul. WIELKA 30. Tel. 14-81.

TEATR ŚWIATOWID | macie ero
Mickiewicza 9. tycznym

TEATR „SPORT |
Ludwisarska 4. l  

10 akt. Udział biorą najwybitniejsze gwiazdy ekranów amerykańskich: Pola Negri, Mary Pickford, Charlie Chaplin, Dou-
glas Falrbanks, Cecil B. de Mille (genjalny rež.) i wielu innych. W filmie tym widzimy oszałamiającą precyzję gry, tech-
niki i reżyserji. Widzimy ulubionych artystów w czasie ich pracy, zabawy, a przedewszystkiem uprawiających sport.
Nad program: 1) Instrukcyjny film przysposobienia wojskowego. 2) Zawody sportowe. Czynny w sob. niedz. i

 

zj

 

  
   

MONTAŻ motocykli nowych
REMONT motocykli używanych
KONTROLA sprawności silników
ŁADOWANIE akumulatorów

święta od g. 2-iej.

|| UI

Tani Biały Tydzień
DOM HURTOWO - DETALICZNY

R RUCIŃSKI
WILNO, ui. Wielka 30,

w dniu 27 Stycznia r. b. rozpoczyna WYJĄTKOWO TANIĄ SPRZEDAŻ

wszelkich białych towarów.

iJ MMI

 

STACJA OBSŁUGI DLA MOTOCYKLI

Harley - Davidson
Wil, zanł. Bernaróyńwk 8. - Biuro al. Królewska 6-4 (tel. (7-6).

i instalacji elek-
[trycznej

LAKIEROWANIE motocykli i przyczepek

   

        

  

ROBOTY tapicerskie w .przyczepkach
CZĘŚCI zamienne do motocykli, przyczepek

AKCESORJA
SMARY I! OLEJE
OPONY DĘTKI
GARAZOWANIE
MYCIE motocykli

Warunki jaknajdogodniejsze, ceny najnižsze.
solidne i fachowe z pełną gwarancją, spoczywa w rękach

Wykonanie

specjalistów.

Motocykle innych firm i silniki przyczepne do łodzi są
przyjmowane jak do remontu, tak i dla obsługi, konser-

wacji i na garażowanie. D

 

  

13 m. 40, 16 m. 15,
19 m. 20, 21 m. 30.

Ceny zostały zniżone. --

 

Od dnia25 stycznia 1330 r. autobusy będą kursować
między Wilnem a Niemenczynem według rozkładu:

Odjazd z Wilna: o 8 m.10, 10 m.30, Odjazd z Niemenczyna:

Informacje na miejscu.
Dla wygody Sz. Publiczności urządzono poczekalnię przy przystani statków

(róg ulic Arsenalskiej i Zygmuntowskiej).

o Tel, 9
m. 20, 12, 15 m. 10,
17 m. 45, 20 m. 25.

 1198—2 0
 

 

W NOWOZAŁOŻONEJ
 

DRUKARNI „ARTGRAFIKA"
Wilno Zawalna 28 30 (w podwórzu)

przyjmują się do wykonania wszelkiego rodzaju

reotypowe i wykonywują się wszelkie
stereotypowe.

"Wydawca: ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI.

artystyczne, jak etykiety, sygnatury i t. p. oraz bro-
szury do drukowenia i inne typo-litografskie zamówienia
Przy drukarni istnieje udoskonalone urządzenie ste-

roboty

Wykonanie pilne i akuratne. Ceny umiarkowane.
WIELKI WYBÓR PRZERÓŻNYCH ETYKIET GOTOWYCH.

 

  
    

 

  

 

roboty

   
  

 

      

 

  
  
pz 2

ARTGRAFIKA
Marka

fabryczna.

 

Ceny miejsc od 30 gr.—1 zł.

39—1s

KURSY MATURYCZNE
I DOKSZTALCAJĄCE

al Kraków,ul. Studencka 14 I.p

  

  
    

     

  

 

   

  
  
   

    

  

kowie, oraz w drodze korespondencji,

mów i tematów,

30 na:

naucz
2. Kurs średni 5ta i 6-ta kl. gimn.

 z nauki czyta map.

krakowskich państw. szkół średnich
Do dyspozycji

respondencyjnych,

ądać bezpłatnych prospektów

    

 

Tel. 697. Tel. 697.

WĘGIEL KOK.
Pierwszorzędnych kopalń Górnośląskich
z dostawą do domu własnym taborem kon-

nym lub samochodowym od 500 k!g.

0.-4. Przemysłowy „NERKAŃT”
Sp. z ogr. odp. 14

Właśc. L. i C. DOBUŻYŃSCY.
WILNO, ZAWALNA M 20

Tel. 697. Tel. 697.

TCG

RKOGUTEK"
DLA DOROSŁYCH |

OSTRZEŻENIE!
Chcąc nabyć proszki naszego wyrobu, należy przy
kupnie AKC6GNTOWAC i wyraźnie żądać ORY-
GINALNYCH proszkėw = „KOGUTKIEM“—
„IGRENO - NERVOZIN" GĄSECKIEGO,
znanych od lat trzydziestu. Zwracajcie uwagę i od-
rzucajcie UPORCZYWIE POLĘCANG nailado-

wnictwa w podobnem do naszego opakowania.
Cena 15 groszy proszek.

 

E

|
)

>

 

WIEDZA
przygotowujące na ustnych lekcjach kursów zbiorowych w Kra-

przyjmują wpisy e półrocze roku szkolnego

1. Kurs maturyczny gimnazjum wszystkich typów i semin.

3. Kurs niższy w zakresie 4'ch kl qimn.
4 Kurs 7-miu klas szkoły powszechnej
5 Kurs przygotowujący do egzaminu specjalnego, upra-

wniającego do skróconej służby wojskowej,
UWAGA. Uczniowie kursów korespondecyjnych otrzymują

co miesiąc, oprócz całkowitego materjału naukowego,
z 5-ciu gł'wnych przedmiotów do opracowania, a p
minów kollokwjalnych korzystają z wycieczek g

uczniów(-enic) kursów zbiorowych,
gabinet przyrodniczy i geograficzno geologiczny,

„406 a

   

 

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

WZP69

NAUKA

yuczam kroju łat-
wym systemem 30

złot. kurs. Dominikańska
Nr. 8m. 1. 1405—0
Ponota Paryżanka

stopień uniwersyte-
cki może przygotować
do matury jak również
konwersacja francuska,
przyjmuje u siebie, bliż-
Sze szczegóły od 4—6 w.
Adres: Wielka 17—10.

1184—2

zapomocą świeżo przez
fachowych profesorów opracowanych skryptów, wskazówek, progra-

tematy

 

'

  

  

Na kursach „Wiedza* wykładają najwybitniejsze siły fachowe |

oraz ko-

jak również bogata bibljoteka podręczników,

 

| LEKARZE |
 

Dr Blumowicz
Choroby weneryczne
SYFILIS i skórne

ul. WIELKA21 (Tel. 921).
Od 9—1 i 3—8.

WZP63—--—-——
DOKTOR

D.Lolionit)
chor. WENERYCZNE
MOCZOPŁ. SKÓRNE
ELEKTROTERAPJA

(DIATERMJA)
KOBIETA-LEKARZ

Ut. (ELOOWICZOWA
KOBIECE chor. dróg
MOCZ. WENERYCZNE
prz. 12—2 i od 4—6
ul. Mickiewicza 24
Telefon Nr. 277.nan

Dr. Sz. Bernsztejn
Choroby skórne, we-
neryczne | moczo-

płciowe.
Mickiewicza 28, m. 5
od 9—1i od 4 —8pp.

13—s3

RÓŻNE

  

   
  

  
  

  
 

 —
dwęazenie Ciała Oraz wszelkiego rodzaju wy

rzuty skórne usuwa

KREM LAIN-AGE
(z Kogutkiem )

Jest to Idealny, nieszkodliwy kosmetyk, u-
suwający wady naskórka tak u dorosłych jak

R._M. Sp: W. Nr. 5338.Lu dzieci.

—300

Drukarnia „Dziennika Wileńskiego”,

I Li DA LIiWĘ
przesyła szybko i aku-
ratnie biuro: L. Taic, Ry-
ga Postfoch Ne 511. Na
odpowiedź załączyć zna-
czek pocztowy na 50 gr.

714—s1

 

  
 

 

 

  
 

 

DEZYNFEKCIJN I

 

BRIXOL

BRiXOL

BRIXOL

BRIXOL
BRIXOL
BRIXOL
Do nabycia w skladach aptecznych, aptekach i

lokali i odnawiają je.

usuwa brud, dezynfekuje i odwania.

  

    
    
    

      
      

      

      
      
    

    

   

OPATENTOWANY PAPARAT
(Chlubnie zaopinjowane przez krajo-

we i zagraniczne zakłady naukowe)

kinie, teatrze, kawiarni, restauracji, hotelu. k
pastylki dezynfekują naczynia, baseny, spluwaczki, są zna-
komite do kąpieli, mycia rąk, nóg i t. p.
cegiełki przeprowadzają samoczynnie

płyn do podłóg zastępuje a nawet przewyższa mydło i sodę,

płyn do rozpylania dezynfekuje i odświeża powietrze.
niezawodny środek przeciwko robactwu, molom.
mimo tylu zalet jest TANI bezkonkurencyjnie.

Mieszkania

i pokoje

 

Poj ze wszystkiemi
wygodami z prawem

korzystania z telefonu, i
z centralnem ogrzewa-
niem do wynajęcia. (l.
Teatralna 4, m. 8, tćl.12-33

40—0

 

DOZODORYZACYJNY
ładne pokoje  umeblo-
wane do wyaajęcia. Mic-

BRIXOL iest najlepszym środkiem dezynfekcyjnym. | zdj a M141922
BRIXOL jest jedynym środkiem dezynfekcyjnym, o przyjemnym aro- R—ŻPOPO O-

matycznym zapachu. J = Pokój
BRIXOL jest niezbędny w każdym domu, lokalu, klubie, poczekalni, ładny z osóbnem wej-

ściem do wynajęcia. O-
fiarna 4, m. 3. 1422—0

wynajęciaPo do
ul. Jakóba Jasińskie-

go 15—8. 1421—0

suchą dezynfekcję

drogerjach. 71—0s

  

 

NAJLEP»> zY
WĘGIEL pa

oncernu „PROGRES*
oraz koks waqonowo i od jednej tonny
w szczelnie zamkniętych i zaplombo wanych

 

 

 

wozach
dostarcz» Przedstawiclelstwo Handlowo PrzemysłoweBUDOWNICTWO _OGNIOTRWAŁE M DEULL Gus
Biuro: Wilno, Jagiellońska 3—6, tel. 811

|| El| | || ||| [ Składy węglowe: Słowackiego 27, tel.=

ZEGARKI |wprowadzone już szeroko
w 22 państwach,

tanie, suche i b. ciepłe, łatwe
i szybkie w wykonaniu, o wy-
glądzie murowanego, wolne
od myszy i robactwa, od-
porne na wilgoć i grzyb,
niezależne od pór roku.

Wyłączne Zast. na Kr. Wsch.

Firma CHERAKLIT»
(dawn. G. PIOTROWSKI)

Wilno, ul. Trocka 11, m. 9.

Tigr. HERAKLIT. Tlfn. 13-96.

Subzastępcy powiatowi
poszukiwani.

3279 
 

ZA WYPOŻYCZENIE 1500 zł.
dam w procencie raajo aparat 4 lampowy
ekranowany z lampami, całą bibiloteką (xsiażki
treści rozmaitej), pobyt na letnisku w prze-
ślicznej miejscowości oraz wielką ilość mater-
jałów do budowy radjo odborników a także
do przeprowadzenia doświa czeń jak to kon
densatory obr. cewki skale, podstawki do lamp,
bsaterje anodowe, trolit lampy radjowe Phillips»,
drut dzwonkowy (kilkadziesiąt mtr), ogniwa
Tytan duże (wszystko nowe), podstawnie do
cewek, rozmaite kryształki itp., itp. Pieniądze
powyższe potrzebne ml są na uruchomieni*
spółki, która może dać mlijonowe zyski, umo-
wa rejentalna możliwa Z+g"arantuie zwrot
pieniędzy, dam jeszcze Inne gwarancje, przyj-
mę do spółki etc. Łaskawe oferty do Biura
Ogłoszeń S, Jutana, Wilno ul Niemiec a 4,

dla „Energla”
 

 

LICZNIKI STAŁEGO PRĄDU
kupujemy i płacimy najwyższe ceny.

„A SZUR Sukc.” Mikołasjewska 1, róg Nie.
m'eckie' 1!, tel 11-11
 

LOKUJEMY WSZELKIE OSZCZĘDNOŚCI
prze b. dobrem oprocentowanu na pierwszo-
zędne hipoteki miejskie I wiejskie, Zgł. Ajen-

ci» „Polkres* Wilro, Królewsk» 3. tel. 1780
 

AKWIZYTORZY
inteligentni, wymowni z dobrą pe
do dobrze wprowadzonego artykułu, który
cieszy się Paa powodzeniem, po-
trzebni do próbnej pracy. Pensja stała.

Zgłosićsię: W.-Pohulanka 1-a do Biura.
1031—0s

Institut de Beautć 55,
Mickiewicza 37, tel. 657

od 11—1.

Rozgładzanie i odświeżanie twarzy. Le-
czenie wągrów i pryszczy. Elektryzacja.

 

Reperuje Solidnie

A. GORZYCHOWSKI
Zamkowa 9.

6436—8 O

Hallo! Radjoamatorzyłl!!
Niema przykrości noszenia akumulatorów do
ładowania. Wystarczy zatelefonować 16-72, a
akumulator będzie zabrany, naładowany i do-

starczony do domu.

Wypożyczenie. Naprawa. Zamiana na „PETEA*.

Firma MICHAŁ GIRDA
Szopena 8, tel. 16-72.

 

  

 

29 D3
 

"Polskiejwytwórni „EXCELSIÓR"—|
t. x. „CAWA SMACZNA" 2

jest produktem z odpowiednio dobranych gatun.
ków zboża i chociaż smakiem przypomina na-
turalną, lecz nie mejąc w sobie kofeiny jest

zdrowszą,pożzwaacy 1 tańszą
I Sprzedaje się we wszystkic skl-pach.699—s8|

TAŃCE KARNAWAŁOWE: Tango, Fox-trot,
Slow-fox i Blues wyuczam w 12 „lekcyį.
P. BOROWSKI ul. Trocka Nr. 2. Kurs rozpo-
czynam dziś w niedzielą 26 stycznia o godz.
5-ej wieczór. Opłata za kurs 10 zł. Zapisy
przyjmuję. (Towarzystwo Chrześcijańskie in-

telig.). 56—s1

 
Do*Pzedania kolnierz

kupno damski sobolowy
ż Kalwaryjska 8—11 wej-

Sprzedaż ście od kuchni 38—0

 

| ZGUBY |

Zs” dow. osobisty
ko- Nr. 3564 835 wydany

23-XI przez Starostwo w
Duniłowiczach ks. wojsk.
i kartę demob. wyd. przez
PKU — Wilejka na imię
Nikodema Wojnicza. zam.
w Szymkach, gm. miadz.
un. się. 314—1

WĘGIE!
Górnośląski opałowy,
walski i koks dostarcza
w wozach zamkniętych

« WILOPAŁ »
Styczniowa 3,

tel. 1817.

  
      

        

      
      

     

ASUžasa Zo torebkę na ul.
WĘDLINY wiejskie Uniwersyteckiej pla-
Boczek suchy ki- cu Napoleona, pl. Kate- /

dralnym lub na ul. Mo-
stowej. Upraszam uczcie
wego znalazcę o zwrot
ul. Dominikańska 16—3,
p. J. Naruszewicz. 1425-0

LOKALE

Z powodu wyjazdu na-
tychmiast do odstą-

pienia kawiarnia. Nowo-
gródzka 7. 1432—0

lo 5,20, Kiełbasy li-
tewskie kiło 6,80,
Salcesony „Sala-
mi“ kilo 7,20,
Szynka w pęche-
rzu kilo 7,40, Po-
lędwica sucha ki-
lo 7,80, Poleca fir-
ma ZWIEDRYŃ-
SKi Wileńska'28.
Tel. 1224. 1133—0

stół,

   
  

IURKO, nowa

2 duże (

 
W. Z. P. 58=5

GRY na NDOLINIEiGITARZE
przez łatwą metodę nauczę w przeciągu
1-go miesiąca z nut lub nut cyfrowych za

bardzo małą opłatą.
Uczę codziennie od g. 12 do 10 w. Niema-
jących instrum. uczę na swoich. Przygoto-
wuję również dogy, ORKIESTROWEJ.

ADRES: ul. SadowaNe13 m 6 (w dziedzińcu)
Nauczyciel muzykiB.ALPEROWICZ.

1424—25

larząd Stowarzyszenia Właścicieli Nierucho-
mot m. Wilna

zwołuje na dzień dzisiejszy doroczne

Walne Zgromadzenie o godz. 6 wieczorem

w sali przy ul. Zawalnej Nr. 1. 48s

  

 

 

Nie nazwą lecz jakością
zdobył mój napo

KOLOSALNY SUKCES!
PRECZ z FALSYFIKATAMI!

W celu ochrony przed falsyfikatami mego słyn- I
nego orzeźwiającego napoju znanego dotych-
czas pod nazwą „SINALCO* ten sam napój

nadal uksże się pod nazwą

obecnie
„FRUID* opatentowany

Żądacie Fruid Bernsztejna
z oryginalną etykietą | kapslem.

serweta ceratowa 4
do sprzedania tanio. (l. 5
Objazdowa 6 m. 7.

1191—0
 

 

Drzewo
opałowe do 200 metrów
do sprzedania. Adres w
Administracji „Dziennika
Wil“. 1423—0

Komoda
starożytna mahoniowai
łóżko do sprzedania. Ob-
jazdowa 4, m. 1. 1427-1

Do sprzedania bardzo
niedrogo ' solidne

urządzenie sklepowe na-

 

 

przedam sklep wód-
czano spożywczy w

dobrym punkcie dobrze
plosperujący, na wypłatę
do roku bez procentów.
Oferty listownie. Mickie-
wicza 25, m. 7, dla B.

1428—1

Pocieszenia.

 

Oskarżony,

rozprawą do
brońcy:

Panie

znudzony
swego 0-

- mecenasie,
to wszystko strasznie
mnie nudzi. Jakżeż to
długo jeszcze potrwa?
— Dla mnie dwie go-

dające się do każdego dziny, dla pana dwa lata.
handlu. (Cl. Piłsudskiego
d. 68. Sklep wódek Bar-

 

  

 

   

   

 

szczewskiego. 1431—0 DRU-

KARNIA

Samochód 1 INTROLIGA-
fabrykł ameryk: lub eu- TORNIA
rop. odkryty okazyjnie
chcę kupić. Oferty z po-
daniem ceny, roku bu-
dowy, oraz innych szcze-
gėl, maszyny  listowne
proszę złożyć w Admi-
nistracji „Dz. Wil."  —0

„BZIENKIKA
WILEŃSKIEGO”

Wilno, ul. Mosto-

wa Ne 1. Tel.12-44; zz

Maszyna do pisania|
(Remington

L. C. 46491)
prawie nowa, okazyj-
nie do sprzedania w
magazynie wyrobów *
żelaznych Sz. Rudo-
mińskiego. Wilno, Za-
walna Ne28 (róg Troc-
kiej). 1418—1

   

 

w zakres dra-
karstwaIintro-

ligatorstwa
wcho-

 

ul. Mostowa p: Redaktor odpowiedzialny: KAZIMIERZ HAŁABURDA.
—

r

)


