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PODZIĘKOWANIE
Wszystkim, którzy wzięli udział w oddaniu ostatniej posługi

$, 1 P.

KAZIMIERZOWI KOŁYSZKO
tą drogą składa serdeczne „Bóg zapłać"

RODZINA.

 

|Humanistyczne 8-mio kia-
sowe gimnazjum Koedu-

kacyjne
b. L. Bykowowej-Łuninowej

w najbliższym czasie zostanie prze-
mianowane na im.

MIKOŁAJA KOPERNIKA.
Zapisy w drugiem półroczu r. b. do

kl.: IV, V, VI, VII i VIII.
Informacje w lokalu gimnazjum ul.
Dąbrowskiego Nr. 1, od 12—2 pop.

145471o

JAN BUŁHAK
artysta—fotoaraf

Jagiellońska 8, tel. 968 Przyjmuje 9-6.
  

OD ADMINISTRACJI

czas odnowić prenumeratę

na miesiąc L U T Y.

Czy jesteś członkiem L.O.P.P.

 

NAUKA — TO PRZYSZŁOŚCI KURSY DLA DOROSŁYCH
przy Gimnazjum im. KRASZEWSKIEGO ul. Orzeszkowej 3—15 od 10
do 11 i ul. Ostrobramska 27 od 18—do 21, ogłaszają zapisy na nowy

semestr do kl. IV, V. VI, VII i VIII gimn.
Opłaty umiarkowane. System przedmiotowy. — Lekcje wyrównawcze.
Nauka prowadzona jest z zastosowaniem najpraktyczniejszych metod.
Bibljoteka podręczników.—Gabinet fizyczny. Pracownia przyrodnicza.

Wzajemna pomoc.—Pogadanki.—Kółka naukowe.
79-0S Uprawnienie Kuratorjum O. S. W. Nt 23007—1926.

Nowe ambasady.
(Telefonem od własnego korespondenta).

„WARSZAWA. W najbliższym czasie poselstwo tureckie w War-
szawie i polskie w Angorze mają być podniesione do godności
ambasad.

Pośrednictwo Pracy i ubezpieczenie
od bezrobocia.

(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Ministerstwo Pracy opracowało nowy projekt usta-
wy o pośrednictwie pracy i ubezpieczeniu od bezrobocia, zespalając
obie instytucje w jedną o charakterze publiczno-prawnym.

Według tego
legać ubezpieczeniu.

projektu wszystkie osoby od lat 16-tu mają pod-

Z zasiłków dla bezrobotnych będzie można korzystać w ciągu
26 tygodni, a w wyjątkowych tylko wypadkach w ciągu 39.

Konferencja w sprawie bezrobocia.
(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. W prezydjum Rady Ministrów odbyła się konfe-
rencja gospodarcza z udziałem p. premjera Bartla, p. p. ministrów:
Kwiatkowskiego, Matuszewskiego, Kiihna, Józefskiego, Pristora, gen.
Konarzewskiego i płk. Góreckiego.

Konferencja poświęcona była
bocia.

przedewszystkiem kwestji bezro-

POSIEDZENIE SENATU.
WARSZAWa, 1.2. (Pat). 22-gie

posiedzenie Senatu. Na początku
dzisiejszego posiedzenia sen. Szar-
ski (BB) referował projekt usta-
wy o wypuszczeniu drugiej se-
rji pożyczki dolarowej. Projekt
ustawy przyjęto w brzmieniu sej-

" mowem.
Z kolei sen. Szarski referował

projekt ustawy o ulgach podat-
kowych dia kapitałów.

Sen. Gross w imieniu klubu
P.P'S. oświadcza się przeciwko
ustawie. Obecnie wielkie sumy
Są przez rząd w Banku Polskim
tezauryzowane. W ostatnich la-
tach te kapitały razem z rezerwą
skarbową dochodziły do pół mil-
jarda. Te pieniądze puszczone w

obieg mogły się 20 razy obrócić,
zwiększyć produkcję i konsumcję,
a także siłę podatkową. Jest jesz-
cze drugi środek, mianowicie —
rząd mógłby z Banku Polskiego
pożyczyć pieniądze aż do granicy
pokrycia. Według obliczeń mów-
cy do jednego miljarda możnaby
wypożyczyć, nie przekraczając
granicy pokrycia 40. proc.

Pos. Głąbiński oświadcza,
iż Klub Narodowy będzie głoso-
wać za ustawą. Co do reformy
podatkowej, to potrzebna jest
przedewszystkiem reforma egze-
kucji, która zmienia podatek do- -
chodowy, albo przemysłowy na
podatki kontyngentowane. (lsta-
wę Izba przyjęła bez zmian.

Sprawa artykułu 125 w podkomisji
sejmowej.

WARSZAWA, 1.2 (Pat). Sej-
mowa podkomisja konstytucyjna
powzięła na dzisiejszem posiedze-
niu uchwałę treści następującej:
„1) podkomisja stwierdza, że po-
stanowienia art. 125 ust. 3 usta-
wy konstytucyjnej i uchwały Sej-
mu z dnia 22 stycznia 1929 roku
nie zawierają przeszkód, któreby
wyłączały fragmentaryczną rewizję
ustawy konstytucyjnej, 2) ze
względu jednak na to, że wnio-
sek Klubu Narodowego porusza
kwestje, stanowiące już przedmiot

na podstawie; zgłoszonych wnio-
ków klubu BB. i lewicy, oraz

c=: komisji konstytucyjnej,

imieniny p.
„WARSZAWA, 1.2. (Pat.) W

dniu dzisiejszym, jako w dniu
imienin Pana Prezydenta Rzeczy-
pospolitej, na wszystkich domach
stolicy powiewają chorągwie o
barwach narodowych. Pan pre-
zes Rady Ministrów prof. dr. Bar-
tel przesłał do Spały na ręce
Pana Prezydenta depeszę treści
następującej: „W imieniu rządu i
swojem mam zaszczyt prosić

dotyczy materji, zawartej w in-
nych artykułach ustawy konsty-
tucyjnej, również objętych po-
wyższym wnioskiem rewizyjnym,
podkomisja proponuje: Komisja
konstytucyjna postanawia wniosek
Klubu Narodowego w sprawie
zmiany art. 25 ustawy konstytu-
cyjnej rozpatrywać łączniez wnio-
skiem klubu BB. i lewicy". Przed-
stawiciel Klubu Narodowego pos.
Komarnicki sprzeciwił się drugiej
części wniosku i zgłosił votum
mniejszości, żądając definitywne-
go załatwienia rewizji art. 25 kon-
stytucji w czasie najbliższym.

Prezydenta.
Pana Prezydenta o przyjęcie ser-
decznych i pełnych oddania ży-
czeń w dniu imienin. Na Zamek
Królewski przybywają z życze-
niami dla Głowy Państwa dostoj-
nicy państwowi, przedstawiciele
dyplomacji, wojskowości, sfer po-
litycznych, gospodarczych i spo-
łecznych. gdzie wpisują się do
specjalnej księgi.

Ambasador St. Zjednoczonych w Polsce.
WASZYNGTON. 1.2. (Pat.).

Senat zatwierdził nominację p.
Aleksandra Moere ia stanowisko

ambasadora Stanów Zjednoczo-
nych w Polsce.
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niem miejsca o 25 proc. drożej.

za granicę 6 zi.

 

Cel podróży prezydenta estońskiego
do Warszawy.

Urzędowe oświadczenie estońskiego ministra spraw zagra-
nicznych.

TALIN. 1.2. (Pat.). Na wczo-
rajszem posiedzeniu zgromadze-
nia narodowego wygłosił przemó-
wienie minster spraw zagranicz-
nych Lattik, wyjaśniając cel po-
dróży głowy państwa estońskiego
do Warszawy. Minister uważa za
niestosowne napaści ze strony
opozycji i podkreślił, iż pomię-
dzy Polską a Estonją zawsze pa-
nowały' przyjacielskie stosunki i
obecna podróż do Warszawy
bezwątpienia bardziej jeszcze za-
cieśni węzły przyjaźni pomiędzy
obydwoma państwami. Podróż
Strandmana—według słów Latti-
ka—nie kryje w sobie absolutnie
żadnych celów politycznych. Gło-
wa państwa estońskiego odwie-
dził już Finlandję, Łotwę i Szwe-

cję. Obecnie zostaje przedsiębra-
na kolejna wizyta do Polski. Gdy
w swoim czasie poruszono kwe-
stję tej podróży, minister Lattik
poinformował o niej komisję
spraw zagranicznych, w pracach
której biorą udział również przed-
stawiciele opozycji, którzy wów-
czas nie protestowali przeciwko
tej podróży. Minister zakończył
przemówienie wyrażeniem pew-
ności, iż cały naród estoński jak
najlepiej odnosi się do podróży
naczelnika państwa, uważając, iż
podróż ta bezwątpienia dopomo-
że do jeszcze większej przyjaźni
pomiędzy Polską a Estonją. Prze-

Zgon wybiinego uczonego.
LWÓW. 1.2. (Pat.). Zmarł tu

w wieku lat 97 znany uczony
prof. Benedykt Dybowski. Zosta-
wił on szereg prac w dziedzinie
zoologji i paleontologji. Jako

mówienie min. Lattika zostało
powitane oklaskami większości
deputowanych.

uczestnik powstania 1863 roku
zesiany na Syberję badał faunę
tajgi i tundry od Bajkalu do
Kamczatki.

Wyrok na członków komunistycznej partji
Zachodniej Białorusi.

WARSZAWA, 1.2. (Pat.). War-
szawski sąd apelacyjny wydał
dziś wyrok w sprawie 28 człon-
ków komunistycznej partji Za-
chodniej Białorusi, skazanych

przez sąd okręgowy. W przeważ-
nej części sąd zatwierdził po-
przednie kary wszystkim oskarżo-
nym. Jedynie pracownika misji
sowieckiej lzdańskiego « niewinnił.

Opinja francuska żąda zerwania stosunków
z bolszewją.

„Należy wypędzić zbójów z ich jaskini.*

PARYŻ. 1.2. (Pat.). Z powodu
sprawy Kutiepowa dziennik „La
Libertć” oświadcza, że cierpli-
wość narodu francuskiego już
się wyczerpała w ciągu 5 lat od
chwili, gdy tchórzostwo jej poli-
tyków oddało Francję na pastwę
agitacji bolszewickiej. Wystawio-
na ona jest stale na szereg prze-
stępczych zamachów, opłacanych,
jak to wykazały rewelacje Bie-
siedowskiego i rozprawy sądowe
na procesie Litwinowa, przez zło-
to, idące z Moskwy. | oto ostat-
ni zamach porwania Kutiepowa
wywołuje wybuch.oburzenia lu-
du paryskiego, tego lojalnegoi
szlachetnego ludu, który nie
chce być wcale wspólnikiem mo-
skiewskich bandytów nawet przez
swe milczenie i pasywne zacho-

wanie się. Nie można w danym
wypadku powoływać się na nie-
tykalność dyplomatyczną. Egzy-
stuje ona tylko wówczas, gdy
akredytowani w danym kraju, dy-
plomaci szanują sami prawa na-
rodu, który ich przyjął. Otóż do-
wiedzionem jest, że Sowiety ni-
gdy nie dotrzymały swych zo-
bowiązań ani we Francji, ani
gdzieindziej. Dyplomaci sowieccy
nie mogą się więc przykrywać
nietykalnością dyplomatyczną. Na-
leży więc wypędzić zbójów z ich
jaskini, należy jaskinię zrewido-
wać. Policja wykryje tam nie-
zawodnie ślady przestępstw, po-
pełnionych w biały dzień w Pa-
ryżu, a które sądzić powinna,
wbrew wszelkim zastrzeženiom,
jedynie sprawiedliwość francuska.

Poselstwoe meksykańskie opuściło Moskwę
MOSKWA. 1.2. (Pat.). Posel-

stwo meksykańskie z byłym char-
gė d'affaires Mattim na czele
opuściło Moskwę.

walka z komunizmem w Niemczech
Wykrycie jaskini komunistycznej.

BERLIN. 1.2. (Pat.). W piątek
wieczorem policja berlińska wy-
kryła w jednymzszynków w po-
bliżu dworca Śląskiego poufne
zebranie przywódców  komuni-
stycznych, należących, jak się
okazało, dó rozwiązanej bojówki
komunistycznej „Czerwony Front”.

Aresztowano 80: uczestników,
wśród nich kilku znanych pro-
wodyrów komunistycznych nie-
mieckich. Przeprowadzona wśród
aresztowanych rewizja osobista
dała nieoczekiwane wyniki. Skon-
fiskowano wielką ilość sztyletów,
kastetów i bokserów.

Hiszpania wraca do stanu normalnego.
MADRYT. 1.2. (Pat.). W związ-

ku z ustąpieniem Primo de Rive-
ry na katedry uniwersyteckie po-
wraca wielu dawnych profeso-
rów.

SEWILLA. 1.2. (Pat.). Minister
spraw wewnętrznych nakazał wy-
puszczenie na wolność artylerzy-
stów, zamieszanych w spisku
wojskowym przeciwko byłemu
dyktatorowi Hiszpanii.
 

 

0 Mszę Żałobną.
Dnia 30-go stycznia b. r. od-

bywała się przed sądem grodz-
kim 9-go okręgu (p. sędzia Lauer)
jedna z rozpraw prasowych w
sprawie słów 0 dziennikarstwie,
użytych przez komendanta głów-
nego policji, *p. płk. Jagrym-Ma-
leszewskiego, w Mostach Wielkich.

Otóż w toku tej rozprawy, gdy
zeznawał p. Jagrym-Maleszewski,
doszło do zajścia niezwykłego w
sądzie.

Opis _„Kurjera
(nr. 31) brzmi:

„Oto, kończąc, wyjmuje puł-
kownik z zanadrza numer „Ga-
zety Warszawskiej” z dnia wczo-
rajszego i donośnym głosem,
niemal krzycząc z oburzenia,
(przepraszając sąd), mówi:

Porannego”

— Czyż krew nie burzy się
w człowieku—Polaku, że znaj-
duje się w Polsce gazeta, która
oto zamieszcza nekrolog mor-
dercy Prezydenta Rzeczypospo-
litej (Niewiadomskiego) i za-
prasza na uroczystość košciel-
ną tego mordercy-skrytobójcy”.

W „Gazecie Warszawskiej”
(nr. 32) sprawozdanie z sali sądo-
wej dodaje:

„W końcu pozwolił sobie
pułkł. Maleszewski w obliczu
sądu rzucić numer na podłogę

i manifestacyjnie zdeptać no-
*gami. Ten postępek świadka
nie wywołał żadnej uwagi ze
strony sądu”.

Jakiż to był ten nekrolog?
W „Gaz. Warsz.”, nr. 31, z 30

stycznia b. r., znajduje się w

PRENUMERATA: miesięczna4 zł., z odnoszeniem i przesyłką pocztową Z9. 4 gr. 50,

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 50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe, skc mplikowane i z zastrzeże-

Administracja nie bierze odpowiedzialności za
terminowe umieszczenie n-łoszeń. Konto czekowe w P. K. O. Ne 80187.
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czarnej obwódce następujące za-
wiadomienie:

„W piątek, dnia 31-go stycz-
nia, jako w siódmą bolesną
rocznicę śmierci ś. p. (znak
krzyża) Eligjusza Niewiadom-
skiego, o godz. 10-tej, w ko-
ściele $w. Krzyża odbędzie się
żałobne nabożeństwo za jego
duszę, na które krewnych i
przyjaciół zaprasza rodzina”.
S. p. Eligjusz Niewiadomski

poniósł śmierć z wyroku sądo-
wego za swój czyn. Przed śmier-
cią przyjął Sakramenty Św. i
ksiądz towarzyszył mu do ostat-
niej chwili. Jest nietylko prawem,
ale obowiązkiem rodziny, wyni-
kającym z nauki katolickiej, my-
śleć o jego duszy, modlić się o
to, starać się o odprawienie Mszy
świętej za jego duszę, prosić
krewnych i przyjaciół, a nawet
wogóle wiernych, o tę modlitwę.

Są to podstawowe nauki re-
ligji katolickiej w tym względzie

  

TEATR MIEJSKI Z. A. $.P. :
NA POHULANCE.

Od piątku 7 lutego codziennie

«Krakowiacy i Górale»
Opera narodowa W. Bugusławskiego i J. N. Kamiń-
skiego. Muzyka Kurpińskiego*w opracowaniu E. Dzie-
wulskiego. Reżyserja i inscenizacja Z. Nowakowskiego.

Całkowicie nowa, bogata, artystyczna wystawa.

MMMMM TlIF

zdumiewającą, že
wysoki urzędnik Państwa, które
w konstytucji swej daje religji
katolickiej naczelne miejsce w
Państwie, poważa się, w dodatku
wobec Sądu, nietylko występo-
wać przeciw Mszy żałobnej, sta-
raniem rodziny , odbywającej się
w Kościele, ale nawet lżyć te
obrządki religijne.

Ta sprawa nie może pozostać
bez następstw ani dla komendan-
ta policji, który to zrobił, ani dla
sędziego, który przeciw temu na-
tychmiast nie wystąpił.

Jakże się dziwić, że na roz-
prawie tak prowadzonej, nieco
później jeden świadek na sali są-
dowej i wobec sądu pobił dru-
giego świadka.

Obecnie oczekiwać się musi
zarządzenia właściwych władz,
powołanych do zajęcia się postę-
oowaniem*p. komend. pol. Male-
szewskiego i p. sędziego Lautera.

i jest rzeczą

 

 

Związek Nauczycielstwa Szkół Powszech-
nych a wychowanie religijne.

(KAP). Ponieważ podnoszą się
głosy, że do rozmaitych „ognisk*
Związku Nauczycielstwa Szkół
Powszechnych w kraju należą
nauczyciele katolicy i ci nie na-
potykają na żadne przeszkody ze
strony Związku w swojej pracy
wychowawczej, uważamy za ko-
nieczne wyjaśnić, że istotnie w
niektórych ogniskach sprawy wy-
chowania religijnego nie są po-
ruszane, ale też ogniska te nie
mają żadnego wpływu na ogólną
politykę i stanowisko ogólnych
władz Związku.

Stanowisko to jest starannie
osłaniane przez zarząd główny w
obawie, by jego ujawnienie nie
wywołało masowych wystąpień
nauczycieli katolików ze Związku.
W broszurze p. t. „List do

nauczyciela w sprawie szkoły an-
tyreligijnej“ p. Artur Górski po-
daje przebieg dyskusji w jednej
z ideowych „jaczejek“ Związku,
gdzie mówca stanowisko Związku
w sprawie walki z religją nazywa
obłudnem, dlatego „bo, jak sam
powiedział poseł Nowicki (vice-
prezes zarządu głównego Związku
N. S. P., przyp. red.), zadużoby
odpadło nauczycielstwa ze Związ-
ku, gdyby oblicze to ukazać".

Oblicze to jednak ukazało się
już dostatecznie i już dosyć dawno.
W  „Jednodniówce  Nauczyciel-
skiej“, wydanej z okazji X-go
zjazdu delegatów Związku N.S.P.
z dn. 1.X1 1928 r., znajdujemy w
części p. t. „Jakie postulaty wi-
nien uchwalić X zjazd delegatów",
postulat w sprawie szkoły świe-
ckiej, który dosłownie brzmiał:
„Zjazd walny stwierdza, że religja
na terenie szkoły paczy charakter
dziecka, rozwijając fanatyzm re-
ligijny, że koliduje z nauką, że
gwałci prawo rodziców do dzieci,
zagwarantowane w $$ 103 i 104
Konstytucji, że godzi w wolność
przekonań nauczyciela, zagwaran-
towaną $$ 111 i 112 Konstytucji,
że pozbawia nauczyciela wypo-
czynku niedzielnego, że uzależnia
nauczycielstwo od kleru, że jest
na usługach klas posiadających.

Wobec tego X zjazd delegatów
Związku P. N. S$. P. domaga się:
1) wprowadzenia szkoły świeckiej,
odwołania okólników ministrów
Kumanieckiego i Bartla“.

Te i inne, podawane juž przez
K. A. P-ową, dowody o antyreli-
gijnem stanowisku naczelnych
władz Związku, wreszcie ostatnie
wystąpienia delegata Zw. N. S.P.
p. Maja i innych na „konferencji
oświatowej w Łowiczu, powinny
być wystarczające dla nauczycieli
katolików na to, aby, jeśli nie
mogą naczelnych władz Związku
zmienić, szeregi tej organizacji
opuścili. Dla nauczycieli i nau-
czycielek Polaków i katolików
dobra duchowe muszą być waż-
niejsze, aniżeli dobra materjalne.

Z LITWY.
Zuchwały napad na bank

w Kownie.
Do lokalu Banku Wzajemnego

Kredytu w Kownie wszedł dnia
31 stycznia o godzinie 9-tej rano
zamaskowany bandyta, który wy-
dobywszy dwa rewolwery stero-
ryzował personel banku i pod-
szedłszy do kasy wydobył 88 ty-
sięcy złotych, które zabrał z so-
bą. Nikt nie stawiał oporu. Do-
piero, gdy bandyta znalazł się na
ulicy, wszczęto alarm. Policjant
puścił się w pogoń za bandytą i
nie mogąc go zatrzymać strzelił
raniąc lekko. Bandyta wpadł do
pobliskiego domu i widząć, że
jest ścigany wdarł się na strych,
gdzie ostatecznie po wystrzelaniu
ładunków został ujęty.

Jakaż powstała konsternacja,
gdy w bandycie poznano majora
rezerwy armji litewskiej b. ko-
mendanta jednego z pułków,
Sutkienisa.

Drugi proces b. prałata

Qiszauskasa.
Prasa donosi, że najwyższy

trybunał litewski rozważy skargę
apelacyjną b. prałata Olszauskasa
w lutym r. b.

Komunikat Stronniciwa Narodowego.
Przypominamy o następujących posiedzeniach Zarządów

dzielnicowych:
Zarząd „Nowe-Miasto* w dzisiaj,

= o =

dnia 2.Il. o godz. 12 i g e

w, Sekretarjacie—Dominikańska 4.
Zarząd „Śródmieście"* we wtorek, dnia 4.II. o godz. 7-ej i g 2

w Sekretarjacie—Dominikańska 4.

„Najlepiej oszczędza ten, kto kupuje
dobry krajowy towar i nie przepłaca*.

D
D
D Polska Składnica Galanteryjna

WYTWÓRNIA POŃCZOCH, SKARPETEK i RĘKAWICZEK

FRANCISZEK FRLICZKA į
Wilno, ul. Zamkowa 9, róg Skopówki. — Telefon 6—46.
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Novaplkii
Na marginesie expose

min. Zaleskiego.
Od czasu przewrotu. majowe-

go, we wszystkich enuncjacjach

urzędowych członków rządu, prze-

bija wyraźna tendencja do przed-

stawienia wszystkich%zagadnień

naszego życia państwowego w

świetle jaknajbardziej różowem.

Optymizm stał się niejako na-

czelnem przykazaniem sfer rzą-

dowych i prasy rządowej. Za

wszelką cenę trzeba wykazać do-

brodziejstwa rządów pomajowych

i udowodnić, że „radość życia w

Poisce jest powszechna".

Nie potępiamy bynajmniej w

czambuł wszystkiego, co się po

maju 1926 roku w Polsce stało,

tak samo, jak nie leży w naszych

zamierzeniach idealizowanie tego,

co się działo przed majem roku

1926. Jednakowoż, skrajnemu op-

tymizmowi, musimy się przeciw-

stawić. Najgorszą polityką, jest

polityka strusia. Społeczeństwo

musi wiedzieć o niebezpieczeń-

stwach, które mu grożą, żeby się

skutecznie przed temi niebezpie-

czeństwami bronić. Szczególnie

ważne jest to w zakresie polityki

międzynarodowej, gdzie mamy

przecie niemało wrogów.

Niestety, wygłoszone wczoraj

na komisji sejmowej exposć mi-

nistra Spraw Zagranicznych p. Za-

leskiego, który ma obowiązek in-

formowania społeczeństwa O sy-

tuacji Polski na terenie między-

narodowym, było, naszem zda-

niem, nazbyt optymistyczne. Po

szeregu spostrzeżeń natury ogól-

nej, a przed przejściem do po-

szczególnych kwestyj polityki mię-

dzynarodowej, min. Zaleski pod-

kreślił rzekome sukcesy, osiągnię-

te w ostatnich latach przez Pol-

skę na terenie światowym. Suk-

cesy te, to ponowny wybór Pol-

ski do Rady Ligi Narodów i utwo-

rzenie szeregu ambasad w Polsce

i polskich zagranicą.

Nie możemy uznać, że takie

sukcesy, są sukcesami istotnemi.

Jeżeli chodzi o wybór do Rady

Ligi Narodów, to kwestja ta była

już omówiona i załatwiona przed

trzema laty i wybór ponowny był

tylko wykonaniem, poprzednio za-

ciągniętego, przez członków Ligi

Narodów, wobec Polski, zobowią-

zania. Gdyby Polska nie została

wybrana ponownie, możnaby mó-

wić o ciężkiej porażce naszej dy-

plomacji, ale jeżeli została wy-

brana, to nie jest wcale sukces.

Jeżeli stało się coś, co musiało

się stać, na co nie trzeba było

ani wysiłku, ani szczególnie szczę-

śliwego zbiegu okoliczności, to

jest rzecz. zwykła, * normalna.

Przedstawianie takiej zwykłej rze-

czy w taki sposób, jakgdyby była

ona czemś niezwykłem, godzi,

naszem zdaniem, w ambicję na-

rodową.

Co do ambasad,totrzeba przy-

znać, że jest nam wielce miło, że

przedstawiciele Polski w niektó-

rych mocarstwach zostali podnie-

sieni do wyższej rangi dyploma-

tycznej. Jednakże takie podnie-

sienie rangi, nie stanowi o istot-

nych interesach politycznych.

Przywileje ambasadorów, mają

charakter czysto formalny, pro-

tokularny. Jeżeli zaś chodzi 'o

rzeczywistą działalność dyploma-

tyczną, to ambasador nie ma tu

żadnych prerogatyw. Równie do-

brze może odnosić sukcesy mi-

nister pełnomocny, czy nawet

chargć d'affaires, jak porażki po-

lityczne — ambasador.

Podniesienie rang przedstawi-

cieli dyplomatycznych cieszyloby
nas bardzo tylko wtedy, jeżeliby

szło w parze z istotnemi sukce-

sami w polityce realnej.

Mówiąc o sukcesach, minister

Zaleski podkreślił, że „mamy za

sobą czyny i akty, które dla ca-

lokształtu polityki dla dobra wielu

narodów i pokoju, zapisują imię

Polski złotemi zgłoskami „zasłu-

gi“. Ta zasługa, naszego państwa,

jest doceniana coraz szerzej. Wy-

razem tego, ma być wybór do

Rady Ligi i ambasady. Ta myśl,

dominująca w całej strukturze

przemówienia, jest bardzo dla na-

szej polityki zagranicznej charak-

terystyczna i naszem zdaniem,

szkodliwa.

Trzeba raz sobie wyraźnie po-

wiedzieć, że zadaniem naszej po-

lityki zagranicznej nie są czyny

i akty dla „dobra wielu naro-

dów*, tylko czynyiakty dla dobra

narodu polskiego i jego państwa.

 

Fatalny
W dniu stycznia r. b. w Ne 15

„Dziennika Wileńskiego” zamieś-
cilišmy pod powyższym tytułem
artykuł, w którym, nawiązując do
wypadku tragicznej śmierci ś. p.
Jana Bukowskiego, postawiliśmy
szereg zarzutów wileńskim wła-
dzom skarbowym, co do sposobu
załatwiania spraw, a _przede-
wszystkiem stosunku do podat-
ków.

Nazwaliśmy ten stosunek —
systemem szykan.

Otóż dziś z pewną radością
stwierdzić musimy, że pierwszy
bodaj raz władze zareagowały
szybko i w sposób należyty, a
mianowicie: prezes izby Skarbo-
wej, p. Ratyński, zwrócił się do
nas, prosząc o podanie faktów i
wyrażając gotowość ścigania te-
go rodzaju postępowania, o ja-
kiem wspomina artykuł z dnia 19
stycznia. Podkreślamy fakt zwró-
cenia się do nas prezesa Ratyń-
skiego, gdyż dotychczasowa prak-
tyka była tego rodzaju, że się
zwracano do nas dopiero po dłu-
gotrwałych, aczkolwiek zazwyczaj
niezbyt owocnych wysiłkach usta-
lenia, skąd i od kogo redakcja,
względnie autor artykułu, posiada
wiadomości. (Tak było w swoim
czasie ze sprawą afery policyjnej).
Prezes Ratyński na szczęście ob-
rał inną drogę i dlatego postara-
my się z całą sumiennością do-
pomóc mu w oczyszczeniu nie-
zdrowej atmosfery, jaka na tere-
nie Wilna i całego okręgu się
wytworzyła. Ufając szczerości p.
Ratyńskiego, nie zawsze możemy
jednak wierzyć tym, co w danej
sprawie będą przeprowadzać do-
chodzenie, a podstawę do nieuf-
ności daje nam chociażby „spro-
stowanie”, nadesłane urzędowo
w sprawie faktu i okoliczności
zgonu ś. p. Jana Bukowskiego,
które to sprostowanie jest niezu-
pełnie ścisłe i ujmuje sprawę ze
strony całkiem niewłaściwej.
£4 FP sprawę tę poruszymy wnaj-
bliższej przyszłości osobno.
fiwTeraz natomiast powrócimy
do zarzutów, stawianych w na-
szym artykule.

Jest tych zarzutów 5 grup.
Zaczniemy od pierwszej, wymie-
nionej na początku wspomniane-
go artykułu, a polegającej na
twierdzeniu, iż każdego podatni-
ka traktuje się jako notoryczne-
go oszusta, który o niczem nie
myśli, jak tylko o oszukaniu skar-
bu. Postępuje się przytem z po-
datnikiem nader brutalnie, co wy-
wołuje skutki ujemne, zarówno
dla danej osoby (wstrząs nerwo-
wy u kobiet), jak i dla przedsię-
biorstwa. i 5

Oto fakty:
1) Przed rokiem niespelna, do

jednego z zakladėw krawieckich
wpada' (podkreślam słowo ze
względu na sposób zjawienia się)
kontroler skarbowy, p. Kulesza,
żądając głośno, by się nikt z
miejsca nie ruszył. Powstaje za-
mięszanie — przerażone pracow-
niczki, przestraszone klijentki.

Okazuje się p. kontroler chciał
sprawdzić, ile zakład ma pracow-
niczek.

Nie wiem, czy mu się to po-
wiodło, ale klijentelę zakładu wy-
straszył skutecznie.

2. Ten sam p. Kulesza kontro-
lował niedawno w asyście jakie-
goś mniej krewkiego jegomościa
pewną kawiarenkę.

Kierowniczka po miesiącu bli-
sko nie może odzyskać równowa-
gi ducha, tak została przerażona
wkroczeniem przedstawiciela wła-
dzy skarbowej. Pan ten nietylko
robił coś w rodzaju rewizji lokalu
(szukając ukrytego bufetu), ra-
chował służbę twierdząc, że ktoś
się ukrywa, ale zaczepiał jedno-
cześnie gości, przyczem jednej z
pań, chciał gwałtownie wmówić,
że jest stręczycielką mieszkań,

Zadaniem ministra spraw za-

granicznych nie jest zdobywanie

poza granicami kraju zasług i po-

chwał, tylko całkiem zwykła, mo-

że mniej idealna na pozór, walka

o żywotne interesy państwa.

W dobie powojennej w  poli-

tyce międzynarodowej za grzecz-

ność, układność i zasługi otrzy-

muje się może ambasady i orde-

ry, ale sukcesy istotne uzyskuje

się tylko twardem  stawianiem

słusznych żądań.

To też widzimy, że nasza dy-

plomacja zyskuje zawsze na te-

renie międzynarodowym uznanie,

ale zyski konkretne uzyskują nasi

przeciwnicy.

Gdybyśmy nie znali nic z mo-

wy min. Zaleskiego poza zdaniem

o zasługach, to już to samo zda-

nie wystarczałoby, żeby się do

niej ustosunkować negatywnie.

Przechodząc do  poszczegól-
nych zagadnień polityki między-

narodowej, p. min. Zaleski wspom-

niał o umorzeniu długu w. m.

Gdańska. Gdańsk nie może nie

uznać w tym wypadku zasług

dyplomacji polskiej, ale nie sły-|
szeliśmy nic: o tem, jakie ko-

rzyści uzyskała wzamian Polska

od Gdańska.
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system.
bo jemu ktoś niewymieniony do-
niósł, że właśnie przy tym stoliku
zasiada osoba, zajmująca się tym
procederem.

Nie jesteśmy w stanie powta-
rzać rozmów prowadzonych przez
p. Kuleszę, ale z tego, co zezna-
ją świadkowie, wyglądało to moc-
no po żandarmsku.
W każdym razie po wyjściu

p. Kuleszy niejeden z gości wo-
lał czemprędzej zapłacić rachu-
nek i opuścić lokal, w którym
zaczepia się gości, mówi się w
tonie podniesionym i t. p.

Oto są narazie dwa fakty.
Nazwisk i .adresów nie wy-

mieniamy ze zrozumiałych przy-
czyn, ale je bezpośrednio poda-
my p. prezesowi Ratyńskiemu.

Są to wypadki pozornie może
małej wagi, w gruncie rzeczy
jednakże niezmiernie doniosłe, bo
charakteryzujące najlepiej anor-
malny stosunek do godności oso-
bistej tych, co na rzecz państwa
część swego dobytku, lub nieraz
ciężkiej pracy oddają.

Rozumiemy potrzebę kontroli,
bo wiemy, że wielu jest niesu-
miennych płatników, ale u nas
jakoś tak dziwnie się składa, że
najgorzej się właśnie sumiennym
dzieje.

A oto przykład:
Na podstawie art. 6 i 8 p. 5

ustawy o podatku przemysłowym
rzemieślnik, który pracuje całkiem
samodzielnie bez pomocy pra-
cowników lub członków rodziny,
nie jest obowiązany wykupywać
świadectwa przemysłowego, a
także nie płaci podatku tej kate-
gorji. Ci co korzystają z pomocy
1 współpracownika nie płacą po-
datku, chociaż są obowiązani po-
siadać świadectwo czyli patent.

Otóż co się dzieje w cechu
fotografów?

Wszyscy otrzymali wezwanie
do wykupienia świadectw  prze-

BUJ EOREJ!

mysłowych, a ponadto nakazy
płatnicze na podatek przemy-
słowy.

Prawie wszyscy Świadectwa
wykupili, a większość bodaj za-
płaciła podatek przemysłowy.

Tym, co nie chcieli płacić za-
proponowano złożyć odwołania, a
tymczasem opisano rzeczy.

Znam właśnie takie wypadki,
z których narazie o jednym za-
komunikuję p. prezesowi Ratyń-
skiemu, kiedy odwołanie leży
sobie bez ruchu od roku (petent
po kikakrotnym odbyciu kursu z
Piwnej na Pohulankę i z powro-
tem to stwierdzil) a tymczasem
pod groźbą licytacji właściciel
zakładu musiał zapłacić niepraw-
nie nałożony nań podatek wraz
z karami i odsetkami za zwłokę.

Urzędnik, który w danym wy-
padku całą grupą podatników
nieprawnie opodatkował, albo wie,
że od nich się podatek nie nale-
ży i liczy widocznie na to że ci mało
w tych sprawach uświadomieni
ludzfe zapiaca, albo nie zna usta-
wodawstwa. W obydwu wypad-
kach jednej godziny taki pan nie
powinen urzędować.

Zadaniem urzędnika  skarbo-
wego nie jest ściąganie z podat-
nika wszystkiego, co się tylko da
ściągnąć, lecz jedynie tego, co
się ściśle w myśl ustawy należy.

Urzędnik, który tej zasady się
nie trzyma, postępuje tak samo
nieuczciwie, jak płatnik, który
się uchyla od płacenia podatku.

Na zachodzie państwo zwraca
podatek pobrany nadmiernie z
własnej inicjatywy, u nas nato-
miast potrafią pobrać nawet kary
i po paru latach, najwyżej zaliczy
się je na poczet przyszłych po-
datków, nie uwzględniając natu-
ralnie tych odsetków, jakie się
należą płatnikowi za nieprawnie
przetrzymany pieniądz.

Wypadek z fotografem, który
wyżej przytoczyliśmy, zahacza

Wprost niedopuszczalnem, na-

szem zdaniem, jest postawienie

przez p. Zaleskiego sprawy ewa-

kuacji Nadrenji. Pociesza on spo-

łeczeństwo, że nic strasznego się

nie dzieje, jeżeli ewakuacja zo-

staje o parę lat przyśpieszona.

Jak może mówić w ten sposób
minister Spr. Zagr. Polski, która

jest stale zagrożona od strony

niemieckiej!
Nawet gdyby ewakuacja była

przyśpieszona tylko o jeden mie-

siąc, to i wtedy do ostatniej

chwili Polska powinnaby głośno

protestować przeciwko przyšpie-

szeniu.
Sprawy układu polsko- nie-

mieckiego oraz zbliżenia fran-

cusko - niemieckiego wymagają

osobnego obszernego omówienia.

Dziś o tych kwestjach powiemy

tylko tyle, że czytając odnośne

ustępy przemówienia min. Zales-

kiego odnieśliśmy wrażenie, że i

w tych sprawach bardziej cho-

dziło naszej dyplomacji o uznanie

mocarstw, niż o co innego.

Raz trzeba skończyć z wadli-

wem nastawieniem naszej poli-
tyki zagranicznej, raz trzeba prze-

stać szukać tylko uznania obcych.

Interes Polski przedewszyst-

kiem.

TR TI
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poniekąd o zarzuty wymienione
w 3-im artykule z dn. 15.1, ale
„my jednakże do tych spraw jesz-

   

cze za parę dni powrócimy, a
tymczasem zaczekamy na wy-
nik dochodzenia.

P. Kownacki.
P. $. Przy sposobności zazna-

czyć pragniemy, że dalsze po-

 

   

stępowanie zainteresowanego (U-
rzędu skarbowego w sprawie mie-
nia pozostałego po Ś. p. Janie
Bukowskim nie uważamy bynaj-
mniej za poprawne. Jest wiele
okoliczności pozwalających mnie-
mać, iż postępowanie to nie ule-
gło zmianie i szykany trwają
nadal.

Panama leśna.
We wczorajszem sprawozda-

niu sejmowem między innemi
poruszona została skandaliczna
sprawa dostaw podkładów ko-
lejowych — niestety tak niewy-
rażnie i pobieżnie, iż Czytelnik
nie mógł na tej podstawie wy-
robic sobie jasnego poglądu, wo-
bec czego podajemy tu  dodat-
kowo szereg danych, opartych
na sprawozdaniu nadzwyczajnej
komisji sejmowej, która 11 mie-
sięcy badała dokladnie tę spra-
wę, przesłuchując mnóswo świad-
ków—niektórych pod przysięgą.

Sprawozdanie to brzmi jak
sensacyjny romans kryminalny:

Minister, wybitna osobistość
w obozie „sanacyjnym” unieważ-
nia w listopadzie 1926 r. prze-
targ, na którego podstawie mógł
nabyć podkłady po cenie od 4,16
zł. do 4,70 zł. za sztukę, a już w
styczniu następnego roku za-
twierdza cenę.5 zł., zapropono-
waną przez dyrekcję warszawską
żydowskiej firmie Wildenberg i
Fóerster. „Niedługo potem, mimo
widocznej niepewności na rynku
drzewnym, zatwierdza na ślepo
cenę, jaka wypadnie z przetargu,
mającego się odbyć w grudniu

1927 r.
Przedsiębiorcy drzewni, prawie

sami Zydzi, wyzyskują mocną
tendencję na rynku drzewnym i
niewytłumaczoną ustępliwość mi-
nisterstwa komunikacji, zawiązują
kartel celem tem skuteczniejsze-
go wyzyskania sytuacji. Minister-
stwo pomaga do stworzenia tego
kartelu.

Rozpoczyna się- gra. Kartel
rozpuszcza wiadomości, że pod-
kładów kolejowych wPolsce brak.
Za kartelem, jak za panią matką,
potwierdzają to samo i ministeri
jego urzędnicy i specjalny refe-
rent dla spraw przemysłu drzew-
nego w ministerstwie przemysłu
i handlu, słowem wszyscy. A tu
akurat ministerstwo ogłasza za-
potrzebowanie na ogromną ilość
7.200.000 podkładów. W takim
nastroju odbywa się przetarg, z
którego wychodzą ceny 9—10 zł.
za sztukę, czyli dwa razy tyle, co
w roku ubiegłym, a co minister-
stwo odrzuciło.
" Przetarg unieważniono iroz-
poczęto pertraktacje z kartelem. A
równocześnie w pauzie, wynika-
jącej z przeświadczenia o braku
podkładów sosnowych, szuka się
gorączkowo innego materjału.
„Mówi się o podkładach żelaz-
nych, betonowych, szklanych (?),
a wreszcie zapada decyzja zrobie-
nia próby z podkładami buko-
wemi”—mówi sprawozdanie.

Na scenie zjawia się jakiś ge-
nerai, przeprowadza rokowania,
otrzymuje obietnicę dostawy, po-
term dopiero zawiązuje spółkę
„Robdot” z ziemianinem,z Wilna
i nieodłącznym Landauem i o-
trzymuje odrazu zamówienie na
300.000 sztuk niewypróbowanych
podkładów bukowych i... 779.000
zł. zaliczki na rękę. Cała ta im-

preza kończy się zupełnem fias-
kiem. Firma generalska dostawia
20.000 podkładów i zrzeka się
dalszej dostawy. Otrzymaną za-
liczkę ma zwracać przez 10 lat z
12 proc. oprocentowaniem.

Więc katastrofa? Podkładów
nie będzie? Nie! Oto w krytycz-
nej chwili zjawia się wybawca —
pan Lipa Szalitt z Berlina, który
wspaniałomyślnie oferuje caiy
kontyngent 7,200,000 podkładów
po 8,80 zł. A tuż za nim kartel
daje tę samą ilość po 8,58 zł.

Więc podkłady są! W mini-
sterjum radość. Oferta kartelu
przyjęta, ale za jego „obywatel-
ską” przysługę należy mu się na-
groda. P. minister gwarantuje
kartelowi 40 proc. dostawy na
rok następny po cenie uprzywi-
lejowanej, „powołując się na
uchwałę Komitetu Ekonomiczne-
go Rady Ministrów, której nie
było”.

Ci sami Żydzi, którzy przed-
tem wmawiali ministrowi i jego
urzędnikom, że podkładów nie-
ma, teraz aż się biją o to, kto
ma więcej dostarczyć, dopiero
rabin ich pogodził.

Rzekoma konkurencja Szalitta
z kartelem była sprytną grą.
Głównym członkiem kartelu jest
Salomon Szalitt, brat poprzednie-
go, właściciel firmy „London
Danziger Holzhandlung”.

Skąd się wzięły tak nagle te
podkłady? Czy z nieba spadły?

Dlaczego o takich masach nle
wiedziano w żadnem ministerjum,
ani komunikacji, ani przemysłu
i handlu, ani rolnictwa? Oto py-
tanie, na które komisja nie daje
odpowiedzi. FA przecież znaczna
część tych podkładów pochodziła
z lasów państwowych!

| wogóle, co robiła wtedy dy-
rekcja lasów państwowych, dys-
ponująca połową całego rynku
drzewnego w Polsce? Wszak ona
sama, bez Szalittów, Woldenber-
gów, Raskinów i Foersterów mo-
głaby zaopatrzyć koleje w całą
ilość potrzebnych podkładów.

Odpowiedź na to pytanie brzmi
ponuro. W r. 1926 (ważna data!)
lasy państwowe dostarczyły
1.500.000 podkładów, w  następ-
nych lasach kolejno 600.000 i 2
razy po 300.000 sztuk. Dlaczego?

Ponieważ urzędnicy: min. ko-
munikacji podkłady z lasów pań-
stwowych, mimo nznanej przez
fachowców wysokiej klasy ma-
terjału, odrzucali jako nieodpo-
wiednie. Dyrekcja lasów sprzeda-
wała je potem drobnym kupcom
żydowskim, a ci zkolei większym,
którzy „po przetransportowaniu
towaru o kilka stacyj dalej, ofe-
rowali go ponownie kolei, a ta
wybrakowany pierwotnie towar
przyjmowała w całości jako do-
bry”.

Tak się gospodaruje za rzą-
dów „sanacji mązalnej”! W roku
1928—9 koleje rfdsze miały prze-
szło 150 miljonów zł. niedoboru!

 

KRONIKA.
Dalsze aresztowania komunistów  biało-

ruskich. :
Władze bezpieczeństwa are-

sztowały i osadziły w więzieniu
na Łukiszkach byłego członka
„Wyzwolenia”, obecnie zaś se-
kretarza centralnego sekretarjatu
białoruskiego poselskiego klubu
robotniczo-włościańskiego, Ostap-
czuka, który od 1927 r. należał
do komunistycznej partji Białoru-
si Zachodniej, oraz był gorliwym
metodystą.

Ostapczuk był mężem  zaufa-
nia III międzynarodówki i pełnił

Z miasta.

Jubileuszowy Tydzień
Morski ku uczczeniu 10-lecia od-
zyskania dostępu do morza roz-
pocznie się w niedzielę dnia 9
lutego rb. Solennem Nabożeń-

« stwem w Bazylice Katedralnej.

Sprawy administracyjne.
, — Posiedzenie

administracyjnego.
bm. w poniedziałek w

W dniu 3
lokalu

wydziału

obowiązki „politruka” przy bialo-
ruskim: klubie poselskim. Sprawo-
zdania z działalności wywroto-
wych ugrupowań na terenie wo-
jewództw wschodnich Ostapczuk
wysyłał do Mińska.

Fresztowani następnie zostali
komuniści białorusini: Tarasiuk i
Mićko, którzy byli łącznikiem po-
między posłami komunistycznemi,
oraz grupą komsomolców w
gimnazjum białoruskiem.

Urzędu Wojewódzkiego odbędzie
się kolejne posiedzenie Wydziału
Wojewódzkiego. Na porządku
dziennym 8 spraw bieżących. (d)

Sprawy podatkowe.
— Podatki w lutym. W cią-

gu m. lutego przypadają terminy
płatności następujących podatków:
4-tej raty 1929 r. podatku i do-
datku komunalnego od nierucho-
mości oraz pierwszych rat 1930
r. podatków od lokali, od zbytku

powodzenia, jakiem

mieszkaniowego państwowego
miejskiego podatku od placów
niezabudowanych oraz podatku
państwowego i dodatku miej-
skiego od gruntów rolnych i pań-
stwowych.

Sprawy miejskie.
— Magistrat usprawnia ad-

ministrację. W pierwszych dniach
przyszłego tygodnia w lokalu Ma-
gistratu m. Wilna odbędzie się
pierwsze organizacyjne posiedze-
nie sekcji usprawnienia admini-
stracji miejskiej.

Posiedzeniu przewodniczyć bę-
dzie prezydent miasta mec. Fo-
lejewski.

— Konferencja w sprawie
ii Targów Północnych. We wto-
rek 4 bm, o godz. 20 w. lokalu
Magistratu m. Wilna odbędzie się
specjalna konferencja z udziałem
sfer handlowo-przemysłowych w
sprawie zorganizowania w Wilnie
Il Targów Północnych i Wystawy
Rolniczej.

Posiedzenie Komitetu
rozbudowy m. Wilna. We śro-
dę 5 bm. odbędzie się posiedze-
nie Komitetu rozbudowy m. Wil-
na. Sprawy kredytowe na porząd-
ku dziennym. (a)

Sprawy wojskowe.
— Pobór rocznika 1908. W

polowie bm. Powiatowa Komenda
Uzupełnień przez urzędy gminne
rozsyłać będzie poborowym rocz-
nika 1908 karty powołania do
szeregów. Również wydział woj
skowy przy Magistracie m. Wilna
rozeszle karty powołania -pobo-
rowym w terminie od 15 — 20
bm. Wcielenie poborowych do
szeregów nastąpi w pierwszej po-
łowie marca rb. (d)

Poczta i telegraf.
— Telefon Wilno-Kopenhaga.

Z dniem 1 bm. Wilenska dyrekcja
poczt i telegrafów wprowadziła
stałą komunikację telefoniczną
między Wilnem a wszystkiemi
urzędami w Danji. Opłata za
trzyminutową rozmowę z Kopen-

+ hagą 9 fr. 10 sent. (d)

Sprawy uniwersyteckie.
— V powszechny zjazd hi-

storykow Polsklch odbedzie się |
w Warszawie w dniach 29 — 30
listopada i 1 —2 grudnia rb.
Zjazd ten przypada na rok, w
którym będziemy święcili kilka
rocznic a z nich najważniejszą
100-lecie wybuchu rewolucji li-
„stopadowej.

Na zjazd ten przygotowane są
referaty, które nadsylane być
mają do 1 maja 1930 r. pod
adresem Polskie Tow. Historycz-
ne, Lwów Uniwersytet.

Sprawy szkolne.
— Szopka dla dzieci. Wobec

się cieszyła
„Szopka“, zorganizowana przez
Tow. Wych. Przedszkolnego, zo-
stanie ona powtórzona dziś o g.
4-ej pp. w sali gimn. Mickiewicza
(Dominikańska 5). Wstęp. 50 gr.

Koncert na niezamożną
dziatwe szkoły odbędzie się dziś
o godz. 5-ej w lokalu szkoły po-
wszechńej Nr. 22 „Swit“ przy ul.
M. Pohulance Nr. 8 w wykonaniu
Artystów Teatru Wielkiego.

Odczyty.
— Odczyty Polskiego Czer-

wonego Krzyża. Dziś o godz.
12-ej w sali kina „Swiatowid“,
Mickiewicz 9 Dr. Marjan Obiezier-
ski wyglosi odczyt n. t. „Higjena
kobiety"*. Wstęp na odczyt mają
wyłącznie kobiety. Wejście bez-
płatny.

Z życia stowarzyszeń.

— Zrzeszenie Nauczycieli
Geograiji (Oddział w Wilnie) ko-
munikuje, że zebranie miesięczne
odbędzie się we wtorek dnia 4
bm. o godz. 5-ej w lokalu Do-
świadczalni Przyrodniczej (Mała
Pohulanka róg Zawalnej). Na po-
rządku dziennym referat i dy-
skusja na temat „Zastosowanie
lampy projekcyjnej przy naucza-
niu geografji w szkole powszech-
nej*. Goście mile widziani.

— Zarzd Tow. Glmn. „So-
kół” zawiadamia członków i sym-
patyków o mającem się odbyć
zebraniu urozmaiconem tańcami
dziś w niedzielę o godz. B-ej
wieczór.

— Dziś IV niedziela kame-
ralna w Związku Literatów (Ostro-
bramska 9), poświęcona muzyce
skandynawskiej. Początek punktu-
alnie o godz. 8 m. 15.

— Zakończenie kursów go-
spodarstwa domowego NOK.
W dn. 29 i 30 ub. m. odbyły się ;«
na kursach gospodarstwa domo-
wego, zorganizowanych przez Na-
rodową Organizację Kobiet egza- 4
mina w czasie których obecni
byli przedstawiciele  zaintereso-
wanych organizacyj: oraz człon-
kowie Zarządu N.O.K.

Uczenice egzaminowane były
przez kierownictwo kursów.
W sobotę po wspólnej mszy

św. w kościele Bernardyńkim zo-
stały rozdane świadectwa ukoń-
czenia kursów 15 uczenicom.

Są to kandydatki na instruk-
torki gospodarstwa domowego.
Część z nich ukończyła poprzed-
nie kursa N.O.K , a mianowicie
kroju i szycia, 4

Kilka z nich zostało już za-
angażowanych jako instruktorki na
wyjazd na wieś,
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'zecera.

T

 

Nor. 27

PANIE
Ibające o swoją cerę i prag-
łące zachować świeżość i
urok młodości stosują:

Krem Abarid
Najodpowiedniejszy do twarzy,
przygotowany na miodzie i wy-
tiągu z lilji białej. Krem Aba-
jid usuwa zmarszczki, zapobie-
ga tworzeniu się nowych i na-
daje twarzy świeży młodzień-

czy wygląd.

Puder Abarid
Hygieniczny, o subtelnym za-

 

ra metali, nie psuje cery i na-
daje jej matową białość.

Mydło Abarid
Neutralne, przygotowane na naj-
delikatniejszych tłuszczach na-

| daje się nawet do bardzo. wraż-
liwej cery.

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

czy i plam. | 194-3-or

SKŁAD GŁÓWNY:

Porfumerja „PERFECTIOŃ” Warszawa
Szpitalna 10, Marszałkowska 85.  

 

Dobroczynność.
— Wałka z żebractwem. We

wtorek dnia 4-go lutego br. o
godz. l2-ej w poł. odbędzie się
poświęcenie 2 nowych sal na 50
łóżek, odrestaurowanych i wy-
ekwipowanych przez Komitet Społ.
Walki z żebractwem i włóczęgo-
stwem w T-wie Dobroczynności,
przeznaczonych na lokowanie w
dalszym ciągu żebraków i nędzy
wyjątkowej. Zarząd zaprasza jak-
najuprzejmiej wszystkich czion-
ków Komitetu oraz gości, intere-
sujących się sprawą zwalczania
żebractwa w naszem mieście.
Wejście od ul. Wileńskiej Nr. 23.

Kronika policyjna.
— Aresztowanie komunisty-

W ciągu ostatnich dni
udało się zatrzymać zecera Re-
szetawa (drukarnia Lewina przy
ul. Niemieckiej 23), który druko-
wał odezwy komunistyczne w ję-
zyku białoruskim lub rosyjskim.

Aresztowany przyznał się do
winy.

Zabawy.
— Koło opieki nad dzieckiem

gružiiczem przy Wil. Tow. Przeciwgr.
organizuje dn. 4 b. m. o godz. 10-tej
wieczór dancing w cukierni Sztrałla.
Wejście 1 zł. Dochód przeznaczony na
kołonję letnie dla dzieci gruźliczych.

— Bal Wojewódzki. Dn. lutego w
Górnych Salonach Pałacu Pana Woje-
wody odbędzie się VII Doroczny Bal
Wojewódzki, który jak zwykle, zapo-
wiada się jako największa atrakcja kar-
nawału.

Obowiązki Honorowych Gospodarzy
Balu między innemi przyjęli łaskawie:

Marszałek Senatu Juljan Szymań-
ski z małżonką, minister Henryk Jó-
zewski z małżonką, minister Aleksander
Prystor z małżonką, minister Witold
taniewicz z małżonką, wiceminister

gen. Daniel Konarzewski z małżonką,
gen. Edwardostwo Rydz-Smigłowie, gen.
Kazimierzostwo Sosnkowscy, gen. Fe-
licjanostwo Sławoj - Składkowscy, gen.
Lucjan Żeligowski, b. minister Karol
Niezabytowski z małżonką i b. minister
Aleksander Meyszowicz z małżonką.

Obowiązki zaś gospoderzy Balu
przyjęli łaskawie przedstawiciele wiadz
wojskowych i cywilnych, oraz szerokich
sfer społeczeństwa zarówno na terenie
m. Wilna jak i powiatów.

Organizacje Balu przewidziała sty-
lowe udekorowanie kwiatami salonów.

 

  
    

     

      

  
  

 

  

 

BRIXOL
lokali i odwaniają je.

BRIXOL

dezyniekuje i odwania.
BRIXOL
BRIXOL

každego.
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62 BOL GLOWY
OSTRZEŽENIE!

Chcąc nabyć proszki naszego wyrobu, należy przy

kapnie AKCENUOWAĆ i wyraźnie żądać ORY-
GINALNYCH proszków = „KOGUTKIEM“-—-
„KIGRENO - NERVOZIN* GĄSECKIEGO,
znanych od lat trzydziestu. Zwracajcie uwagę i od-
rzucajcia UPORCZYWIE POLGCANG naślado-

wnicłtoa w podobnem do naszego opakowania.
Cena 15 groszu proszek. 

EPIDEMIA CHORÓB. SZALEJE:
Zapobiegajcie chorobom zakaźnym używając
jedynego radykalnego środka dezynfekcyjne-

go i dezodoryzacyjnego o przyjemnym aro-
matycznym zapachu.

© 57 | Biuro: Wilno, Jagiellońska 3—6, tel. 811
Składy węglowe: Słowackiego 27, tel. 14—46.

0“

(Chlubnie zaopiniowane przez krajowe i za-
graniczne zakłady naukowe).

cegiełki przeprowadzają samoczynnie suchą dezynfekcję

BRIXOL pastylki dezynfekują naczynia, baseny, spluwaczki, są zna-

kómite do kąpieli, mycia rąk,
płyn do podłóg, mycia psów i innych zwierząt domowych

zastępuje a nawet przewyższa fnydło i sodę, usuwa brud, i

Żądajcie w aptekach i składach aptecznych

OTRZYMANO TRANSPORT
KAP KOLOROWYCH i SERWET

CENY NISKIE po ZŁ. 9, 10, 11, 13 i 18 za sztukę

WIELKI WYBÓR

A. GŁOWIŃSKI —

Do tańca przygrywać będą trzy orkie-
stry.

'Cel Bału — przyjście z wydatną
pomocą Zakładom Opieki nad Dzieć-

mi — ściągnie niezawodnie liczne sfery
społeczne i towarzyskie do salonów
Pałacu w dniu 8 lutego r. b.

Teatr, muzyka i sztuka.
TEATRY MIEJSKIE w WILNIE.

— Teatr Miejski na Pohulance.
Dziś poraz ostatni „Księżniczka chińska
Trandot“.

— „Krakowiacy i Gėraie“. W przy-
szłym tygodniu wchodzi na repertuar
opera narodowa W. Bogusławskiego
i J. N. Kamińskiego.

Jutro poraz ostatni
teczna“.

— Tedtr Miejski w Lutni.
Dziś „Grzesznica na Pago-Pago*.

Jutro przedstawienie zawieszone.
— Najbiiższa premjera. W Teatrze

Lutnia odbywają się próby z ostatniej
nowości sztuki węgierskiej „Mężczyzna
i kobieła* Lakatosa.

— Dzisiejsze przedstawienia po-
południowe, o godz. 3,30 po poł. po
cenach zniżonych. W Teatrze na Pohu-
lance „Mysz kościelna". W Teatrze
Lutnia „Pan Topaz".

— Poranek taneczny „Wieszczka
lałek". Dziś o godz. 12 balet Bajera
„Wiszczka lalek*. Dochód na niez. uczn.
gimn. Wellera.

— Opera w Teatrze Miejskim na
Pohulence. „Jaś i Małgosia" opera
E. Humperdincka wystawiona będzie
w dniach 4 i 5 b. m.

ŁODZIE CZEKSORAINENOEPROKOAWGACA
Jak się dowiadujemy spotkał nie-

rnały zaszczyt znaną Wytwórnię Radjo-
techniczną p. Eugenjusza Psztynka ul.
Skopówka Nr. 6, gdyż w tych dniach
został nabyty aparat radjowy dla Kla-
sztoru S. S. Nazaretanek w Rzymie. Z
przyjemnością witamy tę nowinę, iż wy-
twórczość Wileńska sięgnęła aż do
Włoch.

REARKOCRAA PODAROWAŁSKOK
POLSKIE RADJO WILNO.

Progra m:

Fala 385 mtr.
Niedziela, dnia 2 lutego 1930 r.
10,15. Transmisja nabożeństwa z Ka-

tedry Poznańskiej.
13,00. Odczyt rolniczy.
16,50. Audycja dla dzieci.
17,15. „Psychoanaliza jako środek

wychowania”, wygł. dr. Janina Hryniewi-
czówna.

„Rewja świą-

17,40. Transm. koncertu z War-
szawy.

19,00. „Kukułka Wileńska".
19,25. Transm. z Warsz. audycja

z racji imienin Pana Prezydenta.
20,15. IV Niedziela Kameralna, orga-

nizowana w porozumieniu z Wil. Tow.
Filharmonicznem.

21.45. Transmisja słuchowiska z Po-
znania.

22,15. Muzyka taneczna.

Poniedzialek, dnia 3 lutego 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.

Akademickiego

17,45 Transmisja koncertu z War-
szawy.

18,45.  Rudycja eksperymentalna
„Serce na antenie”.

19,25. Lekcja języka włoskiego.
20,05. „O śmiechu*, odczyt wygł.

prof. U. S. B. Serajusz Siengalewicz.
20,30. Transmisja koncertu między-

narodowego z Budapesztu.
23,00. „Spacer detektorowy.

Ciekawa audycja literacka.
W poniedziałek o godz. 18,45 zo-

stanie nadane słuchowisko Rolfa Gu-

nolda, w przekładzie W. Hulewicza p. t.

„Serce na antenie". Słuchowisko to w
ciągu ostatnich kilku miesięcy nadała
większość radjostacyj Europejskich.

W Wilnie „Serce na antenle* pój-
dzie w wykonaniu Zespołu Dramatycz-

nego, muzycznie ilustrowane przez

E. Dziewulskiego.
W poniedziałek również o g. 20,05

dr. medycyny Siengalewicz prof. U. S. B.
wygłosi odczyt p. t. „Smiech". Temat
poruszamy przez  najwybitniejszych
uczonych, między innymi Bergson się
nim zajmował, jest jednym z najważniej-
szych ze współczesnej psychologii.

„Baron Mikosz“ w eterze.
Warszawa miała w swoim czasie

bankiera Kaftala, ktoremu przypisywano
wszystkie  najpieprzniejsze  „kawały”.
Wiedeńczycy natomiast mieli swego wę-

  

    
       

"dzi,

gierskiego „barona Mikoscha“, na ra-
chunek którego opowiadali sobie aneg-
dotki, jedne bardziej pieprzne od dru-
gich, a możliwe tylko w męskiem towa-

rzystwie, lłość ich była nieskończona.

Już prawie zapomnianoby o nich, gdyby
nie to, że nagle pewnej nocy odżyły
na nowo w eterze, nadawane rzekomo
przez budapeszteńską radjostację, którą
doskonale się słyszy u nas i w całej

prawie środkowej Europie, często na-
wet na kryształek. — Zaczęło się to ja-
koś w początkach grudnia r. z. Gdy
tylko radjostacja skończyła swoją au-
dycję wieczorną, radjosłuchacze, którzy

pozostali ze słuchawkami na uszach
przy swoich aparatach, na tej samej
fali usłyszełi jakiś nowy, ale niezmier-
nie sympatyczny głos męski, który czy-
nił wrażenie, jak gdyby przemawiał w
dalszym ciągu wieczornego programu.

Ktoś opowiadał nieprawdopodobne hi-

storyjki, ale tak pikantne, że chyba

i najsprośniejszy szympans musiałby się

rumienić.
Na drugi dzień oburzenie. Od sa-

mego rana publiczność poczęła atako-
wać dyrekcję stacji. Skandal! Jak mo-
gło dojść do czegoś podobnego! Dy-
rekcja tłumaczyła się, że o niczem nic
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Z sali sądowej.
Proces 0 zabójstwo Ś. p.
Wł. Gądzkiewicza. Sprawca
fatalnego strzału skazany

na rok twierdzy.
Wczoraj sąd apelacyjny pod

przewodnictwem pana sędziego
Suszczewicza przy udziale pp. sę-
dziów Matusewicza i Borejki roz-
poznawał na skutek złożonych
skarg zarówno ze strony urzędu
prokuratorskiego jak też obrony
podsądnego sprawę Zygmunta
Karnickiego-Smoleńskiego, oskar-
żonego o to, że dn. 25 stycznia
1926 r. w czasie zajścia na tle
postępowania honorowego mię-
dzy podsądnym a Bohdanem
Dzierdziejewskim, przekraczając
obronę konieczną swego życia,
użył broni palnej i zabił świadka
zajścia, studenta U. S. B. Włady-
sława Bądzkiewicza.

Jak wiadomo, sąd okręgowy
uznał podsądnego Karnickiego za
winnego inkryminowanego mu

czynu i na zasadzie cz. Il art. 458
skazał go na trzy miesiące twier-
dzy. i

Po przesłuchaniu świadków,
zabrał głos prokurator, który do-
wodził, że Karnicki spoliczkowany,
nie miał podstawy uzasadnionej
do robienia z niewspółmiernej
broni, jaką jest rewolwer, użytku.
W konkluzji domagał się uzna-

nia  podsądnego za winnego
przekroczenia obrony koniecznej
i ukarania go na zasadzie cz. II
art. 458 k. k.

Odmiennego zdania był ob-
rońca Karnickiego, który twier-

że klijent jego nie miał
innego wyjścia z sytuacji, jak
właśnie bronienia swego życia
jedyną bronią posiadaną w da-

nym momencie t. j. rewolwerem.
Łądał zupełnego uniewinnienia
podsądnego.

Sąd uznał Karnickiego za win-
nego i skazał go na osadzenie w
twierdzy przez rok.

Na zasadzie ustawy o amne-

 

stjj karę tę sąd zmniejszył do
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Wystawa Philipsa <RADJO I ŚWIATŁO»
UL. A. MICKIEWICZA 23.

Rozpoczynając z dniem 29 stycznia codziennie od godz. 19-ej
do 22-ej odbywać się będą demonstracje najnowszych odbior-

ników i radjosprzętu.
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płyn (esencja) do rozpylania dezyntekuje iodświeża powietrze.

jest nader oszczędny i tani — przystępny i niezbędny dla

  

FABRYKA MASZYN
Pończoszniczo-

Trykotażowych
poleca Nozzyny najtaniej
na dogodnych warunkach.

€ | iiidi „Szcz
N.-Świat 38.

TT 360457
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Wielka 27

KUPNO-
SPRZEDAŻ

ianino lub fortepian
chce kupić z okazji

za gotówkę. Zgłaszać się
do biura ogł. l. Karlina,

  

  

Fortepian
w najlepszym stanie oka-

Moda.

Malec, który zobaczył

Ogłosz
 

—

MAJĄTEK 150 ha
z zabudowaniami i inwentarzem do SPRZE-

r| DANIA NATYCHMIAST lub zamienię na dom |
w Wilnie. Gleba dobra, komunikacja auto- |

Adres: WiLNO, Mickiewicza 31,

PA i žrA. $20

 

zyjnie do sprzedania. (l. rąŃCE KARNAWAŁOWE:

Piłsudskiego24, m. 2. Słow-fox i Biues wyuczam w 12 lekcyj.
P. BOROWSKI ui. Trocka Nr. 2.
czynam we środę 5-go lutego o godz. 8-ej

7-go lutego
konie z przystrzyżonym © godz. 7-ej rozpoczynam Kurs mazura (za
ogonem: „Patrz mamu- mazur 5 zł.) Zapisy przyjmuję. (Towarzystwo
siu, ogona la garconne!* Chrześcijańskie intelig.).

eczór.

Za udzielenie pożyczki
od 2,000—8,000 zł. damy pokój umebiowany,
odremontowany,
światłem i telefonem,
nie. Procent według umowy. — informacje

w Biurze

słoneczny, 2 opałem,
całkowite utrzyma-  eń Ś JUTANA"terz.*

 

busowa. Warunki dogodne.

MOTO

i płacimy najwyższe ceny
sukc. Mikołajewska 1,
Niemieckiej 11, tel.

Tango, Fox-trot,

Opłata za kurs 10 zł.

|
|

LICZNIKI =, Prawu
róg

11 — 11.
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nie wle. Ale następnego wieczora o tej
samej porze panowie dyrektorzy sami
nałożyli słuchawki, noi„Baron Mikosch“
znów dał się słyszeć. Opowiadał „ka-
wały”, jeszcze od wczorajszych pie-
przniejsze. Od tej pory cały Budapeszt
jest poruszony. Będzie dziś Mikosch,
czy nie będzie? Nie co wieczór wpraw-
dzie, ale od czasu do czasu zjawia się
Mikosch w eterze węgierskim. Cały
aparat śledczy stolicy Węgler jest
puszczony w*ruch.

Ostatnia transmisja z Londynu.

W dniu
konferencji
Rozgłośnia
z Londynu

otwarcia międzynarodowej
morskiej, t.j. 21 stycznia
Wileńska  retransmitowała
uroczystość otwarcia tej

ważnej dla całego świata konferencji.
Retransmisja odbyła się drogą po-
wietrzną za pośrednictwem specjalnych
aparatów. Dzięki tej transmisji radjosłu-
chacze siyszeli bezpośrednio z Londynu
przemówienie króla angielskiego Je-
rzego V, premjera Macdonalda, dele-
gata Ameryki Stimsona i delegata Ja-
ponji Vacatsuki. Audycja wypadła pod
każdym względem doskonale. Odbiór
był czysty i równy.

       

woiny

Sport.
Zwycięstwo polskich hocke-

yowców.

CHAMONIX, 11.1. (Pat). Dziś
reprezentacja hockeyowa Polski
rozegrała pierwszy swój mecz o
mistrzostwo świata w Chamonix,
wygrywając spotkanie z Japonją
5.0. W niedzielę rozegrane zo-
staną pólfinaiy Polska — Niemcy
i Szwajcarja — Austrja.

Sokół — Makabi 32 — 15.

W sali Makabi przy ul. Nowo”
gródzkiej, odbył się nadzwyczaj
ciekawy mecz towarzyski pomię-
dzy drużyną Sokoła a Makabją.
Drużyna Makabi ma już wyrobio-
ną opinję drużyny pełnej tempe-
ramentu i żądzy zwycięstwa za
wszelką cenę, a cały szereg osią-
gniętych sukcesów, postawił ją
na czoło drużyn wileńskich. Dru-
żyna Sokoła ma za sobą parę
zwycięstw, ale jest jeszcze mło-
dą. Jednak gracze Sokoła, tech-
nicznie stoją daleko wyżej, a ca-
łość zespolu jest nadzwyczaj zgra-
na, szczególniej w ataku.

, Wygrana Sokoła jest miłą nie-
spodzianką, a jeżeli do tego je-
szcze się doda, że Sokoli grali
nie w swojej sali i przy złem
oświetleniu, to wynik ten tem-
bardziej potęguje się.

Dziś o godzinie 1l-ej w sali
Sokoła odbędzie się bardzo cie-
kawy mecz Sokół — Ognisko.
Wszelkie stawiania horoskopów,
są bardzo trudne, gdyż dotych-
czas Ognisko uchodziło za naj-
lepszą drużynę, z drugiej zaś stro-
ny, zwycięstwa Sokoła mówią, iż
zespół Sokoli znajduję się w do-
skonalej formie. Powiedzieć tylko
możemy, iż będzie to zażarta
walka o każdą piłkę, o każdy
strzelony kosz. Ja. Nie.

mam

Z KRAJU.
Konferencja graniczna pol-
sko - sowiecka w rejonie

Dzisny.

Onegdaj w rejonie Dzisny od-
była się polsko-sowiecka konfe-
rencja graniczna, na której roz-
patrywano sprawy zajść granicz-
nych.

a   

wszelkie

Wlino, ul. Królewska 3, telef. 17—80.

Mieszkania

i pokoje   

Bezpłatnie | solidnie lokujemy
oszczędności na pierwszorzędne

teki miejskie i wiejskie. Zgł. Rjencja „POLKRĖS“

PRACA

 
 

Chorwaci w dyktatorskiem jarzmie.
Organizacja narodowa Chor-

watów złożyła w Lidze Narodów
memorjał w sprawie prześladowa-
nia Chorwatów wJugosławji. Me-
morjał przedłożyli dwaj posłowie
chorwaccy inż. A. Kosuticz i dr.
J. Krajevic, zaznaczając przytem,
że odpis tego dokumentu będzie
doręczony wszystkim państwom,
wchodzącym w skład Ligi.

Pierwszy rozdział memorjału
zawiera wyliczenie prawnych i
administracyjnych środków władz
belgradzkich, zmierzających do
wynarodowienia krajów chorwac-
kich. W drugim i trzecim za-
mieszczony jest protest przeciw.
usunięciu parlamentarnych przed-
stawicieli Chorwatów przed dy-
ktaturę i przeciw więzieniu pre-
zesa chorwackiej partji dr. W.
Maczka, którego postawiono przed
nadzwyczajnym sądem.—Czwarty
rozdział przedstawia gehennę wię-
zionych za przestępstwa politycz-
ne Chorwatów.

Względem tych przestępców
stosuje się metody tortur śred-
niowiecznych. Przypalanie świecą
i kaleczenie ciała należą do zwy-
kłych zjawisk: częste są również

w więzieniach morderstwa, które
stąrannie maskuje rząd wobec
opinji publicznej. Dla poparcia
swej skargi Chorwaci podali w
memorjale dokładny opis tortur
i spis osób, względem których
stosowano te „nadzwyczajne środ-
ki” w więzieniach.

Między innemi o bezwzględ-
ności i  okrucieństwie policji
świadczy tragiczny los niejakiego
Pavao. Marganowa, którego tak

„pobito w czasie przesłuchania,
że w ciągu trzech dni
celi więziennej.

zmarł w
e Dla upozorowa-

nia samobójstwa, ciało jego wy-
rzucono z okna na bruk ulicy.
Na skutek orzeczenia lekarskiego
wytoczono przeciw policji sprawę
sądową, którą jednak zawczasu
umorzono.

Przytaczając ten przykład i
wiele innych, memorjał Chorwa-
tów domaga się zwołania nad-
zwyczajnej komisji międzynaro-
dowej, któraby na miejscu zba-
dała położenie więźniów  poli-
tycznych i zarządziła śledztwo w
sprawie niewinnie  pomordowa-
nych i skazanych.

 

Na konferencji omówiono i
załatwiono sprawę zajęcia bez-
prawnie przez straż sowiecką
2 tratw drzewa polskiego oraz
wycięcia lasu przez włościan
sowieckich. Dalej omówiono i
załatwiono sprawę zniszczenia
przez strażników sowieckich 2
słupów granicznych oraz  znisz-
czenia godła polskiego.

Przedstawiciele granicznych
władz sowieckich obiecali pou-
czyć załogi strażnic sowieckich

Sa do wszystkiego
ze świadectwami i re-

komendacjami
je posady. Mickiewicza5i, gotowuje do matury. Do-

hipo- poszuku-

—s0 m. 8. 1475—2
 

Poszukiwana
jest służąca do wszyst-
kiego do 3 osób. Re-
komendacje niezbędne.
Słucka 17, m. 1do 10 ra-

  

 

wiedzieć się w Redakcji
A pod adresem M. J

tudentka U.S.
gotowuje do

zjurn. Kalwaryjska 9—13.
Od 12—2 pop. i od 7 w.

jak mają postępować w służbie
granicznej. (d).

Samopostrzał z fuzjimy-
śliwskiej.

Właściciel majątku Kurgłowi-
cze, gm. jaźnieńskiej Muranow
Eugenjusz, jadąc na polowanie
wskutek nieostrożnego  obcho-
dzenia się i z bronią spowodował
wystrzał, który ranił go w szyję.
Rannego w stanie ciężkim  przy-
wieziono do szpitala w Wilnie.

auczycielka Francuska SPE SŁUPY DĘ
Paryżanka poszukuje A

posady (demi-place) przy-
BOWE do ogrodzeń

i okrąglaki dębowe bu-

dulcowe tanie, oglądać
Pióromont 6 tartak Br.

Chwolesów. Towarowe-
go dębu, osiki, brzozy,

olszy 800metrów zbitych.

Wilne Zamkowa 16 m. 3

1478-4

. przy-
gimna-

  

 

dla studentki : akad R wyoleczik, dożkowniĘ kuć awa Wacław Janowicz. Listy

Pokė słoneczny, z (KC8$7 otrzymać posadę charkę, pracowitą, DZIERŻAWY polecone. 1 1269—s2

balkonem do wynajęcia Musisz ukończyć kursy uczciwą. Zamkowa 18, Ry

Filipa 4, m.4. _1457—0 fącho we  korespon- m. 13. 1486—0 zane ||
j f. Sekulo- “5

2 duže EE OE RZ Potrzebny DO dobrym stanie
Ė a | k 3 ż oyal) oglądać można

bio. wia 42-4. Kursy wyuczają Rządca-ekonom żonaty (royal) c 3 i S

E SEukeMie listownie: buchalterji, ra- lub kawaler od I marca. Eo = godziny Sadtako aa
kiewicza 31, m. 4 od chunkowości kupieckiej, Pisemne zgłoszenia „tyl- chł i aa E w wozach zamkniętych
1-5 po poi. _ 1419—0 korespondencji handlo- ko z powaźnemi reko- p. Chłopickićj.  1481—1 Sty

wej, stenografji, nauk mendacjami i odpisami G gr 6d « WILOPAŁ »

dla  samot- handlu, prawa, kaligrafji, świadectwa składać: Mo- warzywny do wydzierża- ;

Pokó nego do wy- pisania na maszynach, łodeczno Związek Zie- wienia. Wiadomość: Wil- Styczniowa 3,
najęcia. Ludwisarska 1,gfowaroznawstwa, angiel- MSL. Ś] no, Kalwaryjska 160. tel. 1817.
m. 12 j439—0 skiego, francuskiego, Doktór 1487—1 31—3 el. 1817.

kosaa ims" NSMIeckiego,  pIsOwNI, ————
A + potrzebny do objęcia do sprzedania

Pokój ais Bionmaijs nc: stanowiska lekarza rejo- Kino Solłaniszki przy

do wynajęcia. Mickiewi- two; 2 dajcie prospek- nowego w m, Sobakiń- kościele. 1479—0

cza 19—12. 1482—0 gy, "7 Pozji cach. O warunkach do-

Mieszkanie

 

Województwa Nowo- oraz obuwie. Listownie
o 4 pok. z kuchnią do Diany siroitiel rėdzkiego. 1491—0 ulica Wierzbowa Ne 2
wynajęcia. Dowiedziećsię muzycznych  instrumen-

Chocimska 15a. 1488—0 tów A. Pacewski przyj-
+ muje reperacje, odno-

Mieszkanie
osobne samodzielne obok
Województwa 2 pokoje. zycznych instrumentów. „„ po odbytych studjach

Skopówka 5. —0 Portowa 14. .780—0 Paryżu—wszystkie kla-
£ sy teorja i praktyka — 3

Przepisywaulę Na Móa- tłumaczenia naukowe i światowe „sławy

ZGUBY literac. Korespondencja „Arnold Fiblger
szynach Mickiewicza 29—5. Pleyel, Bechstein,

7160—1 Bluethner, Drygas,

podań, ofert, korespon- rome Paryżaka Sommerfeld etc.

Zgub. „yć przez: 4 encji,

wienie, przeróbkę i stro-
jenie fortepianów pianin
fisharmonij i innych mu-
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PKU Mołodeczno naimię pod dyktando. Wileńskie

 

wiedzieć się w Wydzialej
Powiatowym Szczuczyn

  

 

KE starą gardero-
bę, męską i damską

m. 1 Piotr Jankowski.
 

 

OOudziela ru-
tynowana nauczyciel-

stopień uniwersyte-
cki może przygotować  

 

K. DĄBROWSKA.
WILNO, ul. Nie- Do sprzedania  Franciszka _ Filipowicza Biuro Komisowo-Handlo- zo matur ieżLi 2 y jak również miecka m. 6. szczenięta po bardzo

roczn. 1884, zam. w. Ko- Tata EO A konwersacja francuska, ka | wyna-| złych psach  gryfonach
roby, gm. twwakiaacz IODINE -. przyjmuje u siebie, bliż- jęcie. _17—s8| mleszanych z wilkiem.

SIĘ. 5 R „,, Sze szczegóły od 4—6 w. 7 Adres: p. i st. Kiemie-
. nrp oszukuje się na wieś - Wi Ki najsłyn- qzg; i Lituwi

ž a gu bilon ą p rutynowanej ochmi- Adres: Wielka 17 RR Pianinaniejszej, as okTa

ksiąžkę AR wyda: strzyni w średnim e. ——WSZEChŚwWiatowej firmy =
ną przez P. K. U. Osz- ku. Wymagane świadec- „Erard“ oraz inne sprze- tanino firm zagra-
miana na imię Kropa Ju- twa. Zglaszać się Zawal- N a U K a daję na dogodnych wa- nicznej okaAO(is a>
styna uniewaźnia się. na 7—! między g. 2—4. pisania na maszynie. runkach. ul. Kijowska 4 nio do sprzedania. Bak-

1466—0 Orzeszkowej 11, m. 16. m, 10. 1477—1 szta 8, m. 12. 77—0
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TECHNIKA GORZELNICZA s». akc. WARSZAWA, UL. KRÓLEWSKA 8.
skrót telegr. „TECHGO* — Warszawa.

APARATY GORZELNICZE
a w szczególności odpędowe jakoteż wszelkie inne maszyny i przyrządy, tak metalowe jak i szklane.

CAŁKOWITE URZĄDZENIA GORZELŃ. - - GWARANTOWANA JAKOŚĆ WYROBÓW.

Kosztorys i cenniki na żądanie.
a ostatnio: na POWSZECHNEJ WYSTAWIE KRAJOWEJ W POZNANIU

„WIELKI MEDAL ZŁOTY:.

Di Ai E i!
Miejski Kinematograf || szczenięted wyświetimę ny pMEZALJANS" omasie

Sala Miejska ul. Ostrobramska 5 W rolach głównych. Estelie Brody i John Stuart. Nad program: Król Kuglarzy komedja w 2-ch aktach.
Następny program: „Z dnia na dzień".

DZIŚ UROCZYSTA PREMJERA! 2 orkiestry: wojskowa i symfo-
nicznał ponyszyto Pusuiczność €Ateco Swiara 2.000.060 dolarów kosztu! 10.000 artystów! 2 lata pracy!

ARKA NOEGO

m|!

Ceny przystępne.
Liczne odznaczenia,
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Kasa czynna od godziny 3 m. 30. Początek seansów od ą. 4.
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Najgłośniejsze i najpotężniejsze arcydzieło lat ostatnich, porywające wielkością treści, rozmachem wykonania i mistrzow=
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) ) s chniki. Re- i W rolach IR zj jako Jafet Noe-(s NOEGO nimi s Michała Kertesza. v.:* George O'Brien 43! „anie, Wok6z voi- jako Mirj. it ka. G wojny! Rewel, katastrofa ej linji P. ž K tant lZĘ yi Dolores Costello SBEbarkarzykikie sdi pogańskiej Mrożąch krew piswóiitanać area sceny POTOPU.Khuoi film ten jest przedmiotem podziwu na całym świecie! 2 ORKIESTRY: WOJSKOWA i SYMFONICZNA. ŚPIESZCIE NA TEN FILM! Celem
EUT: uniknięcia natłoku uprasza się Sz. Publiczność o wcześniejsze nabycie biletów i przybycie na 15 min. przed rozpoczęciem seansów o go-

dz. 2, 4, 6, 8 i 10.15 w. Honorowe bilety bezwzględnie nieważne. Dla młodzieży dozwolone.
64—0 o

Dziśostatni dzień! Zespół i iai Žari ini i in i i i brazi“o «Hollywood» artystów światowej stawy: Wałalja Lisienko, karja Jacobini, Gabriel Gairių I Angielo Tenai E,
TEATR Potęż hat 1 t sė no-

MICKIEWICZA Ne 22 | «TAJEMNICA CYTADELI w DĘBLINIE» wania”caretaRAziemiachpolskich. Od EEEEEKKKAgodz. 6ej dodatkowa orkiestra BAŁAŁAJEK i MANDOLIN. Początek seansów o g. 4. 6,8 i 10.25 w. 2 ORKIESTRY.

  

szś|] Jutro Uroczysta Premjera Pierwszego Europejskiego Filmu Polskiego

= KULT CIALA“
CH 250 šci M. SROKOWSKIEGO. Režy- ; i i i i i„Žž| šejs“ Micnaca WAsZYRSKiEGO, Vrelach głównych Agnes Peters Kazžuchinowa, Michał Virior Vartonyi, drystyna Ankvita. P:
S3E[ UM MR. © MUS koszty000 amymiejaćniePole aus, Panis aaaEi ausiai ausa Niepetrzae naGlbrzy:
KINO- 46 || Ostatnie dwa dni! Mistrz ekranu genjalny IWAN 3 | 66 z udziałem czarujących gwiazd LIL DAGOVERTEATR „L U X | MOZŻUCHIN w swem największem arcydziele p. t.: „Tajny Kurier” i AGNES-PETERSEN MOZŻUCHINOWA. Wy-
ul. Mickiewicza Nr. 11. ] jątkowo fascynująca treść. Mistrzowska gra. Film ten Oy zachwyt całej prasy zagranicznej. Początek o godzinie 1-ej.

Ceny od 40 gr.

 

 

POLSKIE 66 I] Dziś! Najnowszy superfilm „Zew Miłości” osnuty i a wielki dramat w 10 akt. W rol. głównychKINO „WANDA na tle shi) setaki. „Andrienne Lecouvreur p. t.: Sen 0Mitošci upajająco piękna JOANA GRAWFORD i SEUl. WIELKA 30. Tel. i4-81. |] procentowy mężczyzna NILS ASTHER. UWAGA! Podczas seansów orkiestra bałałajek i mandolin wykona odpo-ę wlednie pieśni i romanse.
ERZE ZPZZEOMADCAPRZDYZRZYZA PTSO BENSRITIS AI 007 TTKDTR"WWWTOWZAAE WYZCIYTR YRZCTACOAZCA

DZIŚ Ś p/g sensacyjnej powieści CONAN DOYLE'A. Film ten w magiczny spo-- PREMJERA! WIAT ZAGINIONY sób przenosi widza do prabytu globu naszego i pokazuje na SVA asisKino- <SŁONCE» || chaną bujność i żywotność ziemi. W rolach gi. przepiękna Bessie Lowe, Lewis Stone, Lioyd Hugnes i Wallace Ber-SS oieawskiego? I ry. Dzikie nieokiełzane tętno prabytu. Reżyser i twórca potęgą swej fantazji ścina widzowi' krew lodem. Zrealizowanie
filmu Conan Doyle'a kosztowało 6 miljonów dolarów. „Świat zaginiony" tysiąc razy przewyższa to co wasza wyobraźniamoże wam przedstawić. Jest szczytem produkcji filmowej. Dla młodzieży dozwolone. Od godziny 2 do 6 ceny zniżone

40 i 80 groszy.
NYSE DOW ULEWYZEE EC EE EEE WSEEPOCEOE RCS RZEZ)
KINO- ŚWIATOWID | wieczór śmie- „AWANTURA ARABSKA * Przygody dwóch cwaniaków, zakochanychTEATR chu i humoru w pięknej Frabce.Wrol.gł. arcypiękna MARYMickiewicza 9. ASTOR, WILLIAM BOYD bohater filmu „Burłak z nad Wołgi" i LOIS WOLHEIM niezapomniany bulba z filmu „Burza“.

dla młodzieży dozwolone.

UTE UA TWJAS LATTMLTTTKSCENE TTT T TRIO

Kino Kol. „OGNISKO”[IGenjamiejszyartyst mow, EMIL JANINOS 5:22, 419722,EMELINABRENT rein OSTATNI ROZKAZ
(Obok dworca kolejowego) || „Ostatni rozkaz* cieszył się nadzwyczajnem powodzeniem we wszystkich stolicach świata. Pomimo znacznych kosztów

wynajęcia obrazu ceny nie są podwyższone.

  

Ww sobotę 1 i w niedzielę 2-go lutego Niezwykle bogaty program, obejmujący całokształt sportów zimowych. Barwny,malowniczy film MONTE SANTO dramat w 8 aktach. Akcja tego niecodziennego filmu, rozgrywa się wśród niebotycz-sportowy nych szczytów Alp. Przepiękne pejzaże zimowe, a na ich tle porywająca akcja w któ-rej biorą udział znakomici artyści. NAD PROGRAM: 1) Mistrzowstwa narciarskie w Zakopanem. 2) Marsz zbliżania—in-strukcyjny film, przysposobienia wojskowego. Kino czynne w soboty, niedziele i święta od godziny 1-ej. Początek sean-sów o g.: 2, 4, 6, 8 i 10 w. Ceny miejsc: Fotele — zł. 1, dla dorosłych —80 gr., dla rnłodzieży—50 gr., dla dzieci—35 gr.dla żołnierzy i czł. P. W. 50 gr. Balkon—35 gr. Abonamenty ważne tylko do 1-go marca należy je wykorzystać w lutym
bo potem stracą ważność.

BUDÓWKICTWO OGNIOTRWAŁE

IERAALITOWZ
wprowadzone już szeroko

w 22 państwach,

solidne i fachoweNO- 66
TERTR „SPORT ||

Ludwisarska 4. I

przyjmowane jak
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-/Rozpoczął z dniemO
A 27 STYCZNIA B. R.

   
DOM HURTOWO - DETALICZNY

R. RUCIŃSKI
Wilno, ul. Wielka 30. - - Tel. 2—53.

   

  
  

    

    

   

 

tanie, suche i b. ciepłe, łatwe
i szybkiewwykonaniu, o wy-
głądzie murowanego, wolne
od myszy i rabactwa, Od-
porne na wilgoć i grzyb,
niezależne od pór roku.

 

Wyłączne Zast. na Kr. Wsch.

Firma CHERAKLIT»| jg KūRSY MATURYCZNĖ
(dawn. 6. PIOTROWSKI) | I DOKSZTALCAJĄCE

Kraków, ul. Studencka 14 l.p.
Wilno, ul. Trocka 11, m. S. BI

Tigr. MERAKLIT. Tlfn. 13-96.

Subzastepcy powiatowi
poszukiwani.

 

 

CENY POTANIAŁY
na FUTRA i PŁASZCZE FUTRZANE
w znanym magazynie konfekcji ubraniowej

P.LANCMAN
Wilno, Wielka 56

WIEDZA |
przygotowujące na ustnych lekcjach kursów zbiorowych w Kra-

kowie, oraz w drodze korespondencji, zapomocą świeżo przez
fachowych profesorów opracowanych skryptów, wskazówek, progra-
mów i tematów,

przyjmują wpisy na a. półrocze reku szkolnego
1929/30 na:

1. Kurs maturyczny gimnazjum wszystkich typów i semin,
naucz

2. Kurs średni 5-ta i 6-ta kl, gimn.

 

     

   

3279

 

 

 

3. Kurs niższy w zakresie 4 ch kl gimn.
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, tematy
z 5-ciu głownych przedmiotów do opracowania, a podczas egza*
minów kollokwjalnych korzystają z wycieczek geograficznych, oraz
z nauki czytania map.

Tamże najbogatszy wybór płaszczy jesien-
nych, najnowszych fasonów i modeli,
oraz najelegantszyeh ubiorów męskich
Dia p. t. urzędników dogodne

warunki spłaty.

Prosimy się przekonać!

    

   

    

    

 

>

TTT
|boknieytki 

 

a i
ul. Wileńska 23 Na kursach „Wiedza* wykładają majwybitniejsze siły fachowe KOKKKKKKKKKKKKKKAKKKKKKKKKKK |

leca wwietkim krakowskich państw. szkół średnich » xe :

t eko Do dyspozycji uczniów(-enic) kursów zbiorowych, oraz ko-
respondencyjnych, gabinet przyrodniczy i geograficzno-geologiczny,

WŁOS( W pież,ŻYSIENIE
  

  

 

1-1. l. Pikiel I Sn
WIELKA 7.—TEL. 11—55.

STACJA OBSŁUGI DLA MOTOCYKLI

Harley - Davidson
Wilno, zauł. Bernardyński 6. - Biuro ul. Królewska 6-4 (tel. (7-61).
MONTAŻ motocykli nowych
REMONT motocykli używanych
KONTROLA sprawności
ŁADOWANIE akumulatorów
LAKIEROWANIE motocykli i przyczepek
ROBOTY tapicerskie w przyczepkach
CZĘŚCI zamienne do motocykli, przyczepek

AKCESORJA

Warunki jaknajdogodniejsze, ceny najniższe.

Motocykle innych firm i silniki przyczepne do łodzi są

wacji i na garażowanie. D

 

XXXXKKAXKKKAXKKXXXXKXXXXXXXXXXXaNN |

 
 

Łóżka aj polowe od Zl. B jak rėwniež bogata bibljoteka podręcznikėw, ŠiI owe . m ów.+ dzieciane Mygleńleene 7 pode Kespiuayeė proepeliės mia| „Esencja CHINOWO-CHMIELOWA"Mzterace z racki trawy od A 27 i „Mydło CHINOWO-CHMIELOWE"„ sprężynowe . . >
z (Kogutkiem). Sprzedają apteki, skład„ 120— 0 yo 1 1 es= || Radjoaparaty ustarzałej Konstrukcji||* apteczne. Główny sklad Apteka

Szafy ubraniowezbleliźniarką „, _ „ 150— przerabia na nowoczesne ekranowane : „„GĄSECKIEGO, ul. Freta Nr. 16.Kredensy . „ 275,—
Wydz. Zdr. Publ. Nr. 154.Stoły rozsuwane 80,— Wilno, Wiieńska 24Krzesła wiedeńskie w wielkimwybórze 11.—

Garnitury koszykowe salonowe, w wiel- ELEKTRIT © tel. 1038 Mamy do sprzedania   
 

82.— i ilnie większą il 6 a i dre-
AE "etinė swa zk a. eaAp desa o wnianych p na B. (dogodnych arkas DA14.— wan, o ŚSanki sportowe . = nai aaa DOGODNE WARUNKI. ACR. „Polkres“ Wilno, ul. me

 

Drukarnia „Dziennika Wileńskiego”, ul. Mastowa |,Wydawca: ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI.

niżej fadryczny(h.

UE

 

  
  
  
   

   

       

     

  

silnikėw i instalacji elek-
[trycznej

SMARY ! OLEJE
OPONY DĘTKI
GARAZOWANIE
MYCIE motocykli

Wykonanie
z pełną gwarancją, spoczywa w rękach

specjalistów.

do remontu, tak i dla obsługi, konser-

 

Gruźlica płuc jest nieublaganą i corocz-
nię, mie robiąc różnicy dla płci, wieku i sta-
nu, kosi miljony ludzi. —Przy zwalczapiu
chorób płucnych, bronchitu, grypy
uporczywego, męczącego kaszlu i t. p.

stosują p. p. Lekarze:

„Balsam Thiocolan—Age'
który ułatwiając wydzielanie się plwociny
wzmacnia organizm i sarmaopoczucie chorego
oraz pewiększa wagę ciała i usuwa kaszel

Używa się za poradą lekarza.
ocacić apteki 711-290 E

Halto! Radjoamatorzytų
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, tei. 16-72. 29 D3

i s svas |Institut de Beautė x,
Mickiewicza 37, tel. 657

i od 11—1.

į Rozgladzanie i odšwiežanie twarzy. Le-
| czenie wągrów i pryszczy. Elektryzacja.

W. Z. P. 58=s

Swędzenie ciała oraz wszelkiegorodzaju wy
rzuty skórne usuwa

KREM LAIN-AGE „
(z Kogutkiem)

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

1 u dzieci R. M. Sp; W. N*. 5333.  
 —

ZEGARKI |
Reberuje Solidnie ;

A. GORZUCHOWSKI
Zamkowa 9.

olos OPZZ

Kedaktor odpowiedzialny; KAZIMIERZ HAŁABURDA,

a
MMm imsim aria—r —— irs

|Vi

Wielka Wyprzedać
RESZTEK

I wystrtowanych toWarÓW.

BIAŁY TYDZIEŃ

 

 

| LEKAR

Dr Blumowicz |
Choroby weneryczne |
SYFILIS i skórne |

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

WZP6:

DOKTOR |

D.leliowiii |
chor. WENERYCZNE
MOCZOPŁ. SKÓRNE
ELEKTROTERAPJA

(DIATERMJA)
KOBIETA-LEKARZ

Dr. /ELDOWICZOWA |
KOBIECE chor. dróg
MOCZ. WENERYCZNE
prz. 12—2 i od 4—6
ul. Mickiewicza 24
Telefon Nr. 277. 

|Dokter medycyny

i. [INALER
Cher. weneryczne, sy-

filis i skórne
Słońce górskie, Diaterma

Sollux
MICKIEWICZA 12, rg
Tatarskiej 9 — 2 i5—|.

324

 

Dr. Sz. Bernszteji
Choroby skórne, we
neryczne i moczo-

płciowe.
Mickiewicza 28, m. 5

od 9—1iod4—8pp
13—s.

D-r. KENIGSBERG
choroby weneryczne
skórne powrócił i wzno
wił przyjęcia chorych, oc
9—12 i 4 — 8. Micklewi-
cza 4, tel. 10—90. 79—1 |

 

AKUSZERKI |

AKUSZERKA

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

RÓŻNE

Listy Ba LilNĘ (>
przesyla szybko i aku-
ratnie biuro: L. Taic, Ry-
ga Postfoch Ne 511. Na
odpowiedž zalączyč zna-
czek pocztowy na 50 gr.

714—s1

prawy
A majątkowe

oszyki.emy |
na pierwszorzędne za-
bezpieczenie pożyczki

10 — 15.000 dolarów Wi-
leńskie Biuro Komisowo-
Handlowe Mickiewicza 21

;

|
N 7 m ©

tel. 152. 24—50

Kamienicę i
dochodową w dobrym J
unkcie sprzedamy za (
.000 dol. z roztermino-
waniem wypłat Wileńskie
Biuro Komisowo - Han-
dlowe Mickiewicza 21,
tel. 152. 23—s0
——

12.100 złotych
folwark 32 ha, 3 klm. od
st. kol., w pobliżu Wilna,
sprzedamy okazyjnie Wi-
leńskie Biuro Komisowo-
Handlowe Mickiewicza 21
tel. 122. 25—s0

a
A
B  ——

Procenta
i kapitał najpewniej i
solidniej zabezpiecza
przy lokacie Wileń-
skie Biuro Komisowo-
Handlowe Mickiewi-
cza 21, tel. 152. 1

iszczędnośi
swoje złote i dolary u-
lokuj na 13 proc. rocz-
nie. Gotowka twoja jest
zabezpieczona złotem,
srebrem i drogiemi ka-
mieniami. LOMBARD
Plac Katedralny, Blsku-
pia 12. Wydaje pożyczki
pod zastaw złota, sre-
bra, brylantów, futrł t. d.

71—40

-

 

——-

I Dolary
złoto w rublach i ka-
źdą walutę lokujemy
na dobre oprocento- ;
wanie z gwarancją |
zwrotu w tejże wa-/

lucie. i
Dom H-K. „Zachęta” j
Mickiewicza 1, tel.

9—05.__34—s0 |

77 FOLWARK
o obszarze około 40
ha o dobrej glebie ią-
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ki, las, ogród owoco- m
wy i warzywny, zabu- ż
dowania kompletne ki
sprzedamy za 30,600

dolarów. ywDom H-K. „Zachęta"| <!Mickiewicza 1, tel. Kb
| O ni
EOSRENNZZE”ZTRZORTERYUKR :

Zaufanie. | 48
— Chciałbym ci coś po- | s!

wiedzieć w zaufaniu.Czy | AI
mogę? nm
—Naturalnie. Będę sta- w

rał się milczeć jak grób. ki
— Więc dobrzel Mu-

szę mieć sto złotych. pop
— Możesz na mnie po- | a

legać, jak na Zawiszy. c:
Niech ci się zdaje żeś | re
tego wcale nie mówił. pi
RWETZ SPA | w

zi

[a


