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Rok XIV.

DZIENNI
   
 

REDAKCJA I ADMINISTRACJA: ul. Dominikańska 4. Telefon Redakcji
drukarni: Mostowa 1.

Redaktor przyjmuje od g. 2—4 pp. Administracja otwarta od g. 9—5,
„Dziennik Wileński" wychodzi codziennie,

z wyjątkiem poniedziałków i dni poświątecznych.

WIKTOR WASILEWSKI
Weteran powstania 1863 r. i wojny Franko-Pruskiej 1870 r.. były

| Prezes Stowarzyszenia Weteranów 1863 r. w Wilnie.
| Opatrzony Sw. Sakramentami zmarł w Wilnie 14 grudnia 1930 roku.

Nabożeństwo żałobne odbędzie się w kościele Bernardyńskim 16 gru-
dnia r. b. o godz. 8 rano, a pogrzeb na cmentarzu wojskowym na Anto-
kolu w tymże dniu, wraz po nabożeństwie.

Zarząd Stowarzyszenia
Weteranów 1831 11863 r. w Wilnie.

Administracji

w niedzielę od 12 — 1 pp.
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448, Drukarni 1244. Adres

  

 

  

  

  

 

nia, BPIWO QKOCIMSKIE„i,
Dostawa natychmiastowa

WARSZAWA. Wczoraj
ustawy zapałczanej.

w każdej ilości
zamówienie.

Reprezentacja na Województwo Wileńskie:

WILNO, Piłsudskiego 26.

na telefoniczne

744—2 o

Sprawa brzeska na dzisiejszem posiedze-
niu Sejmu.

(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Na wtorkowem posiedzeniu wchodzi pod obrady
sprawa brzeska, którą referować będzie pos. Nowodworski.

Wniosek Centrolewu o uwolnienie posłów, przebywających
jeszcze w więzieniu zreferuje pos. Daszyński lub Żuławski.

Pożyczka zapałczana.
(Telefonem od własnego korespondenta).

został wniesiony do Sejmu projekt

Według tego projektu cena zapałek będzie podwyższona o |

Wilno, Wtorek16-go grudnia

  

  

  

 

   

1930 r. Nr 289

ILFNJKI
 

zagraniczne o 50
niem miejsca o

terminowe umieszczenie oglo

|)MMM
Zawiadomienie.

DZIŚ 16 grudnia r. b. pomiędzy godz. 11-tą a 12-tą przed
południem na górze „TRZYKRZYSKIEJ" (Antokoi, ze strony Koszar 6 P. P.
Leg.) odbędzie się jedyny pokaz w Wilnie

(MOCHODÓW
GĄSIENICOWYCI „
„K0EI-1E61ESE" 4

CiTRO
które szczegėkiie nadają sie na najgorsze bezdroża,

błota, piaski i teren górzysty.
Wobec bardzo ciekawego pokazu, który wzbudził zrozumiałe zainteresowanie po-

proc. drożej.
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renicę 8 2).
tekstem 6 lam 25 gr., w tekšcie 48

'Zaharycze pociąg najechał

PRZKEUMERAYŃ: miesięczna 4zł., z odnoszeniem i przesyłką pocztową 2.4 g. 98,
za

OSŁOSZENIA: za wiersz miłim. imał
tekstem 10 łam. 18 gr. W numerach świątecznych oraz z prowincji o 25 prec.

roc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe, skomplikowane i z zastrzeże-
Administracja nie bierze odpowiedzialności za

drożej,

   

 

w P. K. O. M 80187.

Z POGRANICZA.
Wielka katastrofa kolejowa
na Białorusi sowieckiej.
Z pogranicza donoszą o wiel-

kiej katastrofie, jaka wydarzyła

się w nocy z 13 na 14 b. m. na

linji kolejowej Zasław — Mińsk.

W dniu 13 b. m. w nocy wyru-

szył z Mińska pociąg wojskowy,

wiozący około 300 żołnierzy i

starszyzny sowieckiej w kierunku

granicy polskiej. W pobliżu stacji

na
przeszkodę i runął z nasypu do

głębokiego rowu. Kilkunastu żoł-

nierzy zostało zabitych, wiele od-

niosło ciężkie rany. Przybyła na

miejsce wypadku komisja śledcza

znalazła w szyny wetknięte dwa

żelazne drągi zaś nieco dalej szy-

ny były rozśrubowane. Według

orzeczeń komisji wypadek spowo-

dowany został przez zamachow-

ców. Kierownika stacji Zaharycze

oraz 7 osób że służby areszto*

wano. (d)
EuknMAASBALTAaoLT L

Księgarnia K. Rutskiego
Wilno, Wileńska 38. Tel. 941.

KSIĄŻKI na GWIAZDKĘ
poleca w dużym wyborze.

     

mem między WWPP. Automobilistami, uprzejmie zapraszamy o przybycie na teren w po-
2, grosza na pudełku. Zapalniczki kieszonkowe bęądą opo- == wyższych godzinach wszystkich, o ten ke matę kasować. š

A atkowane 10 zł. i m Jednocześnie zawiadamiamy P. T., że pokaz ten zostanie sfilmowany, a następnie
Z pożyczki o cyfrze nominalnej 32.400.000 dolarów, na cele =ZEE ukaże się w najbliższym czasie na ekranie tutejszych kin.

produkcyjne projekt przewiduje: 25 miljonów zł. na budowę portu = Z poważaniem
| w Gdyni, 15 miljonów zł. na budowękabla telefonicznego Warszawa—  s=== Skład fab CITROEN“

Gdynia i 30 miljonów zł. na inne cele Zuza PE ZCZDY m 6
Większość pożyczki pójdzie na spłatę długów. LZ „MOTOR-LLOYD

L ZE w WILNIE
Wyjazd min. Piłsudskiego na Maderę. = al. Pstrobramsiai Nr. 8

(Telefonem od własnego korespondenta). == > 2 S A p,

WARSZAWA. W poniedziałek wieczorem wyjechał na Maderę Į | 1 e

p.min Pięadęt 3 A AIF"  omżEnon
O godz. 19 m. 40 na dworcu odjeżdżającego p. Piłsudskiego o ODMR EN

żegnali członkowie rządu i dyplomacji oraz posłowie i senatorowie i i
B. B., jeneralicja i t. d. ć D Zwolnienie 2 więzienia ukraińców. OPORTO.€(Pat). Krążą pogło- celony, dziś o godz. 12 min. 15

Na krótko przed odjazdem pociągu przyjechał p. Piłsudski w LWOW. (Pat.) Dnia 13 b. m. zwolnieni zostali ks. prarat Ku- Ski, że wobec tego, że kilku zbun= uśmierzono bunt lotniczy w Mad-
mundurze. Dłużej rozmawiał z ambasadorem francuskim, poczem zwolnieni zostali z więzienia śled- nicki za kaucją 3000 i ;Zawalikut towanych lotników  przeleciało rycie. Rząd ogłosił stan oblężenia
wsiadł do wagonu salonowego. czego we Lwowie redaktor na- za kaucją 2 tysiące oraz byli se- nad Madrytem, hiszpańskie mini- w całym kreju. Komunikacja te-

P. Piłsudskiemu towarzyszy lekarz płk. dr. Wojczyński. czelny „Diła* Bazyli Mudry i ad: natorowie Michal Baranyk i Mi- sterstwo wojny wydało rozkaz lefoniczna z Madrytem jest prze-
Podróż odbędzie sięprzez Wiedeń, Szwajcarję, Francję na Maderę. wokat Fleksander Marytczak. Z kołaj Kuźmin. zbombardowania aerodromu, skąd rwana. Nad stolicą krążyły dziś
W poniedziałek P. Prezydent podpisał! dekret, którym porueza więzienia śledczego w Czortkowie pochodziły aeroplany. Ze źródeł rano aeroplany, rozrzucając ode-

gen. Konarzewskiemu, |-emu wice ministrowi spr. wojskowych, kie- półurzędowych dochodzą wiado- zwy, wzywające ludność do bun-

rownictwo tygoż ministerstwa od dn. 16 grudnia na czas nieobec- Prasa francuska 8 nowym gabinecie mości, że bunt ogarnął eskadry tu i grożące, że zbombardowane
ności p. Piłsudskiego. į e A as 3 lotnicze w San Sebastian, Santan- zostaną koszary oddziałów, które

PARYZ. (Pat). Prasa omawia wi dziennik „Figaro” —bez wzgę- der i Sewilli Ruch powstańczy odmówiły przyłączenia się do
Sprawa kolei Gdynia—Górny Sląsk. obszernie utworzenie nowego ga- du na nowe ustępstwa kilku lu- na lotnisku t. zw. Czterech Wia- buntu.

Tleń i aiiaiėdoAto anpbikdėnia) : binetu. Organy lewicowe L dowo- dzi o siabem sercu. Większość ta trów w Madrycie został niezwło- Na lotnisko Czterech Wiatrów
(Telefonem od własneg p . dzą, że sen. Steeg potrafił urze- powinna wziąć znowu w ręce kie- cznie stłumiony. Maj. Franco i przybyło 500 żołnierzy z kilkuna-

WARSZAWA. W poniedziałek p. min. Kūhnowi złożyli przedsta- czywistnić t. zw. koncentrację rownictwo, które radykali podstę- trzech innych lotników, którzy stoma oficerami, którzy zaczęli
M wiciele firmy „Schneider Crezot” ofertę w sprawie sfinansowania bu- stronnictw republikańskich i po- pnie jej wyrwali. W „L'Ordre* kierowali ruchem wśród lotników _ wznosićokrzyki ira buntu,
"dowy kolei węglowej Gdynia—Górny Sląsk.

Odpowiedzi na tę ofertę udzieli p. minister dopiero po porozu-
mieniu się z ministrem skarbu.

Snieżyce.
(Telefonem od własnego korespondenta)

WARSZAWA. W całym kraju, zwłaszcza na południu i wschodzie
szaleje śnieżyca.

W Małopolsce i na Wołyniu dała się ona dotkliwie odczuć.

Polsko-litewskie rokowania.
BERLIN. (Pat). W niedzielę

dnia 14 b. m. przybyli tu czterej
polscy delegaci do rokowań z
Litwą w sprawie uregulowania
zajść granicznych  polsko-litew-
skich oraz w sprawie komunika-
cji na odcinkach granicznych po
obu stronach granicy  polsko-
litewskiej: przewodniczący dele-
gacji p. Szumlakowski, dyrektor
departamentu Min. Spraw Zagra-
ricznych i członkowie: dyrektor
dróg wodnych Dyrekcji Wileń-
skiej p. Bosiacki, z ramienia Mi-
nisterstwa Spraw Wewnętrznych
p. Piotrowski, radca Wileńskiego
Urzędu Wojewódzkiego, oraz se-
kretarz delegacji p. Marchwiński

/ z referatu tranzytowegoMin. Spr.

lakowskiego w gmachu poselstwa
polskiego w Berlinie. Pierwsze
plenarne posiedzenie obu delega-
cyj odbyło się w dn, 15 b. m.
w godzinach popołudniowych w
gmachu poselstwa litewskiego.

BERLIN. (Pat). W: dniu 15 b.
m. odbyło się pierwsze posiedze-
nie komisji dla rokowań polsko-
litewskich w myśl decyzji Rady
Ligi Narodów z dn. 18 września
1930 r. Posiedzenie odbyło się w
gmachu poselstwa — litewskiego.
Przewodniczył pos. Sidzikauskas.
Na posiedzenie delegat polski
dyr. Szulakowski przedstawił dwa
projekty umów: jednej uzupełnia-
jącej obecną umowę polsko-litew-
ską o ruchu granicznym, a ma-

siada wszelkie dane utrzymania
się przy władzy. Prasa prawicowa
natomiast nie wróży nic dobrego
całej tej kombinacji. Większość
pozostała nieprzejednana — mó-

Bunt w
PARYŻ. (Pat). Korespondent

Agencji Havasa w Bordeaux po-
daje ze źródeł prywatnych na-
stępujące wiadomości o wypad-
kach w Hiszpanji. Powstańcy po-
sunęli się kierunku Ayerbe i za-
mierzali okopać się w dolinie,
lecz w pobliżu Sluelva natknęli
się na idące z Huesca i Saragossy
dwie kolumny wojsk rządowych,
którym towarzyszyło 8 baterji
artylerji. Frtylerja zaczęła ostrze-
liwać powstańców, dziesiątkując
ich tak, że po upływie pół godzi-
ny powstańcy pierzchli w popło-
chu. Wojska rządowe otoczyły
oddziały powstańcze, które na
polu bitwy pozostawiły około 20
zabitych, wielu rannych, samo-
chody ciężarowe oraz znaczne za-
pasy broni i amunicji. Przywódcy
powstańców wzięci zostali do nie-
woli. W szeregach powstańczych
znajdowało się trzech kapitanów

Emil Buret wzywa do obalenia
gabinetu sen. Steega przy pier-
wszem ukazaniu się go przed Iz-
bą deputowanych.

Hiszpanii.
Rząd hiszpański ubolewa o-

gromnie nad tragicznemi następ-
stwami buntu, jest jednakże prze-
konany, iż zachowanie nieugięte-
go stanowiska było koniecznem
dla przywrócenia spokoju w kraju.

MADRYT. (Pat.) Sąd wojenny
skazał na śmierć kapitanów Ga-
lana i Salinas, organizatorów bun-
tu w Jaca. Wyrok został wyko-
nany. Pozostali oficerowie skaza-
ni zostali na dożywotnie więzienie.

MADRYT. (Pat.) Po wczoraj-
szem posiedzeniu Rady Gabine-
towej wydano komunikat półurzę-
dowy, głoszący, iż w Jaca pow-
stańcy poddali się i wszystko
powróciło do normalnego stanu.
Gubernator wojskowy i szereg
innych osobistości, wziętych do
niewoli przez powstańców, odzy-
skali wolność.
W czasie walk po obu stro-

nach było 7 zabitych i 27 ran-

na lotnisku Czterech Wiatrów,
opuścili swych zwolenników i od-
lecieli na 4 samolotach w nieza-
nym kieiunku. W-g powszech-
uej opinji, ruch rewolucyjny za-
wiódł, nie znajdując większego
poparcia w kraju.

HENDAYE. (Pat). Ruch tram-
wajowy między San-Sebastian a
Handaye, który od rana był przer-
wany, został częściowo podjęty.
W-g urzędowych doniesień z Bar-

rozbroili straż, przy magazynach
amunicji. Lotnicy wierni rządowi
i artylerja zbombardowali lotni-
sko tak, że po upływie pół go-
dziny zbuntowani poddali się.
Dotychczas nie ustalono, ile ofiar
pociągnęły za sobą strzały armat-
nie. Według niestwierdzonych do-
tychczas wiadomości, w San -
Sebastian, Santander, Bilbao i
Kadyksie rozpoczął się strajk ge-
neralny,

Przyjaźń niemiecko-sowiecka.
BERLIN. (Pat). W dniu 15 bm.

prezydent Hindenburg przyjął nó-
womianowanego ambasadora Z.
S. S. R. w Berlinie Leona Chiń-
czuka, który wręczył mu listy
uwierzytelniające. W czasie audjen-
cji byli obecni minister spraw za-
granicznych dr. Curtius oraz se-
kretarz stanu w urzędzie spraw
zagranicznych van Biilow. Amba-
sador Chińczuk w krótkiem prze-
mówieniu podkreślił z naciskiem,
że Zwią:ek Sowiecki i Niemcy,
od zawarcia paktu w Rapallo, we-

szły na drogę wzajemnych sto-
sunków przyjaznych oraz współ-
pracy gospodarczej. Zbliżenie to
znalazło wybitny wyraz w okresie
ubiegłym i stanowi ważny czyn-
nik pozytywny w dalszym roz-
woju gospodarczym i politycz-
nym obu państw. W odpowiedzi
swej prezydent Hindenburg dał
wyraz zadowolenia z powodu
słów ambasadora sowieckiego o
dobrych stosunkach i współpracy
gospodarczej między Niemcami i
Związkiem Sowieckim.

Wszędzie jaczejki komunistyczne.

 

 

Wewn. W poniedziałek dnia 15 jącej na celu zapobieżenie incy- i wielu podoficerów. nych. Wojska rządowe wzięły do HELSINGFORS. (Pat.) W dniu styczną, wczoraj wieczorem okrą-

b. m. w południe p. prezesSzum- dentom; drugiej, dotyczącej gra- Po. stoczonej walce wojska niewoli około 500 powstańców. 15 b. m. policja polityczna wy- żyli dom, do którego wszedł ów

lakowski złożył wizytę przewodni- nicznej żeglugi rzecznej. Następne rządowe wymaszerowały w_ kie- LA HENDARYE. (Pat.) W dniu kryła nową organizację komuni- osobnik i zastali tam 7 osób, któ-

czącemu delegacji litewskiej po- posiedzenie odbędzie się w środę runku FAyerbe i Jaca celem osta- 15 b. m. o godzinie 6-ej rano styczną i aresztowała 20 osób, w re aresztowali. Jak się okazało,

słowi litewskiemu w Berlinie Si- 17 b. m. w gmachu poselstwa tecznego stłumienia buntu. Liczni grupa ekstremistów wtargnęła do tem 10 kobiet. Trzej aresztowani 5 z nich było członkami ko-
2 dzikauskasowi, który wkrótce po- polskiego. powstańcy cywilni i wojskowi kancelarji gubernatora w San Se- mężczyźni są oficerami armji mitetu partji komunistycznej w

. tem rewizytował p. prezesa Szum- | 2 schronili się w góry przed na- Balio ao z aO aooh tc ryt team. Jeden był sc sic

Ę i i i 3 rewolweru dwóch policjantów i rolę łączników pomiędzy organi- onspiracyjnego mieszkania, dru-

r Prowokacyjne przemuwienie ministra Wę- spuje Arojokiai niszcząc całe urządzenie. Jedno- zacją kotńdolstytaią Finlandji, a gi zaś iias moskiew-

1 girskiego LA HENDAYE. (Pat.) Według cześnie inne grupy ekstremistów, agentami, wysłanymi z Moskwy. skim, który przed kilku miesiąca-

je p wiadomości, nadeszłych z Madry- ustawiły się przy wejściach do RYGA. (Pat.) W Dyneburgu mi przybył do Rygi, a stamtąd

a BUDAPESZT. Niebywałe prze- brojone Węgry są większem tu, w Huesca ogłoszono wczoraj miasta, uniemożliwiając wstęp. agenci policji politycznej, obser- został wysłany do Dyneburga w

, mówienie wygłosił węgierski mi- niebezpieczeństwem, niż Węgry popołudniu stan oblężenia. Po-  Gwardja cywilna i policja rozpo- wujący pewnego osobnika, podej- charakterze naczelnego instruk-

- nister wojny Goembos, omawiając  uzbrojone“. wstańcy liczyli wszystkiego 700 częły pościg za napastnikami, z rzanego o dzialalność komuni- tora organizacyjnego. '

2 powszechną službę wojskową na Min.z zakończył = SA pbiBinojos TED, wię wa oe und zabi- RA oo pzu

osiedzeniu izby panów. Minister rzemówienie taką uwagą: „Po ilkudziesięciu studentów z Mad- tych i rannych. Aresztowano wie- zaopatruje się zawsze w swe-

r  ooeddń indas „Droga Abpeioės ziemia drży. . yjemy w rytu, Huesca i Saragossy. Stu- ie osób. Sklepy i kawiarnie w Elegancki Sportsmen ter, pulower i wszelką modną

|- do rewizji traktatów i przeprowa- najcięższych czasach, w przede- denci z Madrytu przybyli do Jaca San Sebastian i Irunie są zam- g 6

5 dzenia suwerenności Węgier pro- dniu wydarzeń historycznych. przed kilkoma dniami samocho-  knięte. Komunikacja telegraficzna w Polskiej Składnicy Galanteryjnej

5 wadzi przez powszechną służbę Nadchodzi dzień, gdy Węgry uzy- dami ciężarowemi. W dniu dzi- i telefoniczna z Hiszpanją jest FRANCISZEK FRLICZKA
wojskową. Miecz ma swoją rację  skają wszystko to, co jest ich siejszym wszyscy prawie powstań- całkowicie przerwana, gdyż ekstre-

A bytu w kącie Europy, którym są  najgorętszem życzeniem. cy, którzy zdołali umknąć, oddali miści uszkodzili aparaty w cen- w Wilnie, Zamkowa 9, tel. 5—46. 114—20

. Węgry. Świat musi uznać, że voz- się do dyspozycji władz. trali w San-Sebastian. rpg warowni :   
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Kryzys.
Dużo się mówi ostatniemi cza-

sy o wszechświatowym kryzysie

gospodarczym. Niemniej jednak

dotkliwie daje się odczuwać

wszechšwialowy kryzys  polity-

czny, który wyraża się w tak czę-

stych przesileniach gabinetowych,

wyborach, przynoszących najbar-

dziej niespodziane wyniki (w

Niemczech zwycięstwo hitlerow-

ców!), podróżach dyplomatycznych
it. d.

Przyczyną tego jest fakt, że

utopja powojenna, stworzenia w

Genewie organizacji, łączącej-wę-

złem braterskim, w jedną zgodną,

miłującą się rodzinę, wszystkie

narody, przynajmniej europejskie,

zbankrutowała doszczętnie.

Państwa powracają do dawne-

go przedwojennego systemu two-

rzenia dużych przymierzy, które

rzekomo stać mają na straży

utrzymania zbrojnego pokoju,

które jednak mogą też przypro-

wadzić do wybuchu wojny, jak

to widzieliśmy w r. 1914-tym.

Dziś zarysowują się znowu na-

razie jeszcze niewyraźnie, kontu-

ry dwóch potężnych bloków.

Z jednej więc strony mamy

dawną „Ententę”, której ubyły

Włochy faszystowskie i bolsze-

wicka Rosja, przybyły zaś pań-

stwa Małej Ententy (Czechosło-

wacja, Jugosławja i Rumunja)

oraz Polska.

Co się tyczy stosunków  po-
między Anglją a Francją, to po-

mimo pewnych drobnych niepo-

rozumień należy je uważać za

dobre, czego dowodem ostatnio

było energiczne poparcie jakiego

Anglja (a nawet Stany Zjedno-
czone) udzieliły Francji w spra-

wie rozbrojenia.

Wobee Polski stanowisko Fran-
cji było i jest lojalne, że wspom-

nimy oświadczenie, które tyle

krwi popsuło w Niemczech, że

granicą Francji jest—Wisła:

Opinia społeczna Polski stoi
jak jeden mąż Fprzy swej sojusz-

nicy—Francji. Niestety oficjalna

"nasza polityka zagraniczna, ner-

wowa, niezdecydowana, zygzako-

wata, raz po raz wytwarza niepo-

żądane dyssonanse, [że wspomni-

my wizyty budapeszteńskie, hoł-

downicze wyjazdy do Mussolinie-

go oraz rewizytę Grandiego.

Co się tyczy bloku przeciw-
nego, pierwszym jego zawiązkiem

była fniewątpliwie niemiecko-so-

wiecka umowa w Rapallo. Nie-

spodzianie występuje na widowni
Mussolini.

Niemcy narazie zachowują się

wobec jego propozycji z rezerwą,

aliści wobec przewagi, jaką zdo-

bywają hittlerowcy, sytuacja się

zmienia. Lada chwila wybuchnąć

może przesilenie gabinetowe. Sta-

nowisko Curtiusa jest zachwiane.

Upadek jego oznaczałby zwy-

cięstwo faszystów niemieckich, a

więc co zatem idzie, ścisłe zbli-

żenie między Nieincami a Wło-
chami.

Prawdziwą niespodzianką był

zjazd w  Medjolanie Litwinowa

z Grandim. Jakie znaczenie na-

dano zjazdowi temu we Wło-

szech o tem świadczy artykuł w

„Popolo d'ltalia”, którego redaktor

(brat Mussoliniego) woła entu-
zjastycznie: „Sen o wloska-rosyj-

sko-niemieckiem przymierzu „staje

się rzeczywistošcią".

“ Do tego przymierza zglaszają

zawczasu akces swój Węgry, któ-

rych premjer, Bethlen składa wi-

zytę Hindenburgowi, jednocześ-

nie zaś rząd węgierski, zapomi-

nając dawnych uraz do Beli Kuh-

na, przygotowuje akt uznania So-

wietów, co wyraźnie skierowane

jest przeciwko Małej Entencie.

Prócz powyższych ciążą do bloku

włosko - niemiecko - sowieckiego:

Angora i Grecja.
Wszystko to niewąpliwe wy-

wołać musiało znaczne zaniepo-

kojenie nad Tamizą, oraz prze-

dewszystkiem nad Sekwaną. Tu

też należy szukać prawdziwych

przyczyn ostatniego przesilenia,

które faktycznie skierowane było

nie przeciwko premjerowi Tar-

dieu —- ale przeciwko min. spraw

zagranicznych, Briandowi, zwo-

lennikowi polityki ugodowej i

mrzonek paneuropejskich.

Powstanie gabinetu  Steega

oznacza niby zwycięstwo Brianda,

jest to jednak zwycięstwo pyrrhu-

sowe, jako że gabinetowi temu

nikt nie wróży długowieczności.

Sytuacja coraz bardziej wy:
jaśnia się. Europa dzieli się na
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współczesna
nie poddaje się już cier
pliwie bólowi głowy. Gd
ten ból, nieunikniony przy

dzisiejszym tempie życia,
zaczyna jej dokuczać,
żywa szybko 1—2 orygi-
nalnych tabletek Aspiriny,
któresprawiają jej ulgę.

Istnieje tylko jedna
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za.

Każde opakowanie i każda tabletka orygi-

nalnej Aspiriny opatrzone są znakiem BAYER.

MOSKWA, (Pat.). Centralny
komitet wykonawczy i rada ko-
misarzy ludowych Z. S. S R. po-
stanowiły znieść komisarjaty spraw
wewnętrznych 'w republikach
związkowych i autonomicznych.
Przy radach komisarzy ludowych
tych republik stworzone zostaną
centralne biura administracyjne
gospodarki miejskiej oraz admi-
nistracji milicji i bezpieczeństwa
publicznego. Więzienia i domy

Centralizacja Z.S.S.R.
poprawcze oddane będą pod kon-
trolę komisarjatów sprawiedliwo-
ści wspomnianych republik. Pre-
zydja centralnych komitetów wy-
konawczych republik związkowych
i autonomicznych obejmą ogólne
kierownictwo nad rejestracjąaktów
stanu cywilnego, naturalizacją, wy-
dawaniem paszportów zagranicz-
nych i ustalaniem praw obywa-
telskich cudzozemców, przeby=
jących na terenie Z. S. S$. R.

Militaryzacja gabinetów w Polsce
Jedną z cech zasadniczych,

która nam się rzuca w oczy przy
rekonstrukcjach pomajowych ga-
binetów to ich postęp military-
zacji. Gdy postawimy pytanie ilu
w każdym z nich było wojsko
wych a ilu cywilnych natenczas
otrzymamy następujący obraz:

P. Bartel (1926) 2 wojsko-
wych, 11 cywilów.

P. Piłsudski (1926) 2 wojsko-
wych, 11 cywilów.

P. Piłsudski (1927) 3 wojsko-
wych, 11 cywilów.

P. Bartel (1928) 3 wojsko-
wych, 11 cywilów.

P. Świtalski (1929) 6 wojsko-
wych, 8 cywilów.

P. Bartel (1929) 4 wojsko-
wych, 10 cywilów.

P. Sławek 1, (1930) 6 woj-
skowych, 8 cywilów.

P. Piłsudski 6 wojskowych,
8 cywilów.

P. Sławek 2, 9 wojskowych,
6 cywilów.

Obraz militaryzacji nie będzie
kompletny skoro nie przypomni-
my, że dwa naczelne stanowi-
ska w Najwyższej lzbie Kontroli
Państwa zajmują również woj-
skowi.

Kuratorem poniekąd naszej
dyplomacji mianowany został
p. pułkownik Beck.
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„Tłum milczał..."

Prasa sanacyjna, pisząc o Brze-
ściu, stale wysuwa jeden argu-
ment, który daje się w ten spo-
sób streścić: „Przecie tłum nie
stanął w obronie więźniów brze-
skich“.

Na to odpowiada w „Robotni-
ku” Andrzej Strug („Były*)

Przypuśmy jednak, że „tłum* mil-
czał... Wszak milczał i w dniu stracenia
Traugutta... Wszak milczał i w dniu
stracenia Montwiłła... Czyż dlaiego trze-
ba tańczyć odrazu na dwuch łapkach
i walić siebie codziennie po twarzy każ-
dym obleśnym własnym uśmiechem,
każdym  jaszczurczym „argumentem“
własnej bojażni?

„Tium“ milczał... Zapewne. Ale mil-
czenie „tłumu* — to zawsze w dziejach
świata była groza najstraszliwsza...

Brzeska sprawa a autory-
tet Polski.

„Dziennik Bydgoski”  stwier-
dza, że pogłoski o „Brzešciu“
szerzą się w kraju i

„szkodzą w wysokim stopniu po-
wadze rządu | w niemniejszym stopniu
powadze Polski zagranicą. Przedstawia
się tam Polskę jako kraj, który czuć
Azją, a przynajmniej Rosją bolsze-
wicką. W najświeższym numerze „Ber-
liner Tageblattu* znajdujemy okropne
wręcz szczegóły, o traktowaniu więż-
niów brzeskich, którym nie dajemy wia-
ry, bo trudno choć na chwilę przy-
puszczać, aby podobne rzeczy były
możliwe.
*_ Otrzymaliśmy świeżo list od jedne-
go z naszych przyjaciół w Warszawie,
który charakteryzuje komendanta wię-
zienia brzeskiego pułkownika Kostek -
Blernackiego. Nie możemy go umieścić
ze względu na cznzurę | na — interes
kraju, lecz stwierdzamy tylko, że są to
rzeczy, mogące niejedno wytłumaczyć”.

„Dziennik Bydgoski* domaga
się od rządu „wyjaśnienia tajem-
nicy brzeskiej”. | przewiduje złe
rzeczy,

„ddyby i w Sejmie rząd odmówił
wyjaśnień, na co się podobno zanosi”.

Takie refleksje snuje dziennik,

- KARTY HAŃBY.
Pod takim tyłułem zamieszcza

„Rozwój” artykuł, napisany z tem-
peramentem, w którym wypowiada
prawdy nie nowe, ale jakże boles-
ne. Warto je sobie przypomnieć,
dlatego powtarzamy tu artykuł
ten w skróceniu.

Rok temu, takiemu zasłużone-
mu generałowi,jak Józef Haller,
władze skarbowe, na mocy takie-
go to i takiego paragrafu Ulstawy
z  dnia..,  pomieszczonego w
Dzienniku (lstaw Rzeczypospoli-
tej — ogłosiły licytację niecałej
morgi ziemi, względnie piasku,
położonego we wsi Hallerowie na
Pomorzu, za niezapłacone po-
datki...

O tem, że kilkudziesięcioty-
sięczna błękitna armja Hallera —
w najkrytyczniejszym dla Polski mo
mencie inwazji bolszewickiej,
przechyliła zwycięstwo na naszą
stronę, o tem że gdyby nie jego
interwencja, dziś na Zamku kró-
lewskim w Warszawie, czerwone
by powiewały sztandary, że za-
miast Orła białego — emblema-
tera państwa byłby sierp, młot,
czy inne widły — o tem dzisiaj
nikt już nie pamięta.

LLL |OBUDOWE KID

dwa potężne bloki. Kto nie chce
być zmiażdżonym, musi zdecy-

dowanie wypowiedzieć się za jed-

nym z nich,

asy.
który od dłuższego czasu zajmuje
stanowisko życzliwe dla rządu.

„Zmęczył się".
Krakowski socjalistyczny „Na-

przód”, podając wiadomość o
„tajemnicy Brześcia, odkrytej „dla
zagranicy" pisze:

„Razem z wiadomościami o „taje-
mnicy Brześcia*. podaje prasa niemiec-
ka, że pułkownik Kostek - Biernacki już
wyjechał pod... pseudonimein zagra-
nicę — dla odpoczynku. On się zmę-
czył!"

„Piast* centralny organ stron-
nictwa, pisze w ostatnim nume-
rze:

„Opustoszała baszta w twierdzy
brzeskiej, ale cień, jaki baszta rzuciła
na Polskę, pozosłał, cień ten wydłuża
się, olbrzymieje, ogarnia całą Polskę.

Cień ten stanął między chłopami,
a tą Polską, którą im Witos wskazywał,
do której ich wiódł, niby do ziemi obie-
canej, zapewniając, że teraźniejsza Pol-
ska będzie sprawiedliwą, na prawie
i wolności opartą.

Cień baszty nad Bugiem zasłonił
ludowi Polskę, dopóki cień ten zło
wieszczy, fatalny nie zniknie — nie za-
świeci słońce lepszego jutra nad polską
krainą".

Także „opozycjoniści.
„Myśl Narodowa* zwraca uwa-

gę na następujący dziwny fakt.
Klub parlamentarny Chrześcijańskiej

Demokracji jest jedynym klubem opo-
zycyjnym, którego prezes (więzień brze-
ski, senator Wojciech Korfanty) dotych-
czas jeszcze nie opuścił murów wię-
zienia. Klub parlamentarny Chrześcijań-
skiej Demokracji jest także jedynym
klubem „opozycyjnym”, z którego ra-
mienia „kilku parlamentarzystów" wzięło
udział w raucie u p. Prezydenta Rzeczy-
pospolitej, ponieważ wszystkie pozo-
stałe kluby opozycyjne postanowiły —
w wytworzonych obecnie warunkach —
nie skorzystać z nadesłanych im zspro-
szeń. Ciekawe, o czem też mogli roz-
mawiać członkowie klubu Chrz. Dem.
podczas „miłej, towarzyskiej poga-
wędki, na raucie?... Zapewne 6 stanie
zdrowia swego prezesa?...

l ciekawe, jak długo wogóle będzie
trwał taki niepoważny stan rzeczy?

 

Nie minął rok jeszcze, kiedy
starosta lwowski skonfiskowal
kiepsydry zawiadamiające o na-
bożeństwie za szefa sztabu pol-
skiej armji gen. broni š. p. Ta-
deusza Rozwadowskiego.

FA gen. Iwaszkiewicz — boha-
terski obrońca Lwowa. Zgnił do-
słownie w szpitalu—nie doczekał
obecnych szczęśliwych czasów,
kiedyby mu sekwestrator sprze-
dał jeszcze wcale dobre pamiąt-
kowe buty, w których prowadził
swoje oddziały do ataku pod
Przemyślem, Gródkiem Jagielloń-
skiem, czy pod Brodami?

Nie poruszamy tu takiego
„nikczemnego karła”, jakim jest
R. Dmowski. Jakkolwiek nie-
zmiernych zasług jego nie neguje,
nie tylko prasa francuska, ale na-
wet niemiecka—my dobrze wie-
my, że jest „to podły endek*, a
jako taki zasługuje na ogólną
pogardę i publiczne oplucie.

A jakżeśmy się odwdzięczyli
Paderewskiemu? Zaszargano mu
nie tylko, jego opinję, ale uta-
rzano w błocie nazwisko jego
małżonki, z której zrobiono sui
generis polską Ksantypę, a z
niego samego ciężkiego pantof-
larza, dotkniętego lekkim parali-
żem rdzenia pacierzowego i ob-
ciążonego dziedzicznie po przod-
ku, nieboszczyku Piekarskim.

A weźmy teraz setki tych bezi-
miennych patrjotów, którzy o-   
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szczędności całego życia uloko-
wali w pożyczce Odrodzenia — a
dzisiaj nie mają za co kupić
podzelówek dla dzieci, lub nie
wiedzą za co leczyć chorej na
gruźlicę żony.

To nie są niestety przypadki,
to jest reguła odrodzonej Rze-
czypospolitej — zdeptać, zohy-
dzić, zgnieść takie charakteryi
tych ludzi, którzy wyrośli ponad
miarę Wielkiego Chama, zazna-
czoną strychulcem.
W tem szaleństwie jest metoda,

metoda zła, podstępna nikczemna,
jak dusza bolszewickiego agitatora.
Bo na tem tle niepowszedniości,
niepospolitości tężyzny umysłowej,
tężyzny moralnej i charakteru,
jakby wyglądali <i dyrektorzy
Banków z ostrogami, te naczelni-
ki z inteligencją i wykształceniem
plutonowego, te apostoły rozpo-
czynające reformę Polski od klo-
zetów, te admirały z Sambora, te
marjonetki, których jedyną kwa-
lifikacją jest znajomość pierwszej
zwrotki „Pierwszej Brygady" i
tańczenie tak, jak im zagra Cho-
choł.

Nie sympatyzowaliśmy nigdy
z tow. Bagińskim, ani innym Wi-
tosom, zdając sobie jasno sprawę,
że są to przewartościowane wiel-
kości — ale nie wolno zapominać,
że piastowali oni pierwsze w
Państwie godności, że taki Witos
był trzykotnie premjerem, że ta-
kich ludzi, którzy reprezentowali
powagę i honor Rzeczypospoli-
tej — nie sadza się do więzienia,
jak pierwszego lepszego łobuza,
dezerterujązego przed wojskiem.

Jest to polityka siania burzy,
rozpalania nienawiści, która nigdy
nic dobrego ani państwu, ani na-
rodowi przynieść nie może.

Albo weźmy traktowanie ta-
kich powstańców z 1863 roku,
którym zaborcy —skonfiskowali
majątki, zesłali na Sybir, lub po-
prostu powywieszali. | dzisiaj,
kiedy potomkowie tych bohate-
rów, nieraz w ostatniej nędzy,
błagają o zwrot chociaż części
zrabowanego mienia—Najjaśniej-
sza Rzeczpospolita — przez usta
Prokuratora Generalnego,powiada,
żę rząd rosyjski i obecny rząd
polski — to jedno! Co moskale
zrobili — zrobili prawnie, zmar-
twychwstała Polska to akceptuje i
zatwierdza!

Ze Mickiewicz, zwłaszcza za
Ill-cią część „Dziadów* byłby dzi-
siaj skonfiskowany i że prawdo-
podobnie też szorowałby podłogi
w Brześciu — o tem trudno dzi-
siaj wątpić.

A taki Korfanty? Najzawziętszy
wróg Niemiec, który w najgor-
szych czasach bronił polskości
przed zalewem germańskim, zdo-
był dla nas krwawą walką—Gór-
ny Sląsk, od 600 lat oderwany
od Polski, dzisiaj ta niezwykła
osobistość, któremu. napewno
mądrzejsze pokolenia postawią
pomnik, dzisiaj ten wódz ludu
gnije w więzieniu, jak gnił za
czasów Wilhelma.

"RADJOSŁUCHACZE |
Kryształ jest podstawą dobrego
odbioru addycji: Kryształy angiel-
skie posiadają nieprzeciętną siłę

odbioru,
DLA REKLĄMY WYSYŁAMY w CENIE
GR. 95 po otrzymaniu zamówienia
z podaniem adresu i załączeniem na-
leżności w znaczkach pocztowych lub
wpłaceniu na nasze konto w P.K. O.

Nr. 21146 w Warszawie.
Nasz bogato ilustrowany cennik
na radjo-aparaty | sprzęt wysyła-
my po nadesłaniu 50 gr. znaczka-
mi pocztowemi na przesyłkę.

„RADIOS“
Warszawa, Niecała 6.

ŻYCIE KATOLICKIE.
Kwestja Mszy św. po po-

łudniu i wieczorem.
(KAP.) Zagraniczna prasa ka-

tolicka, zaznaczając, że w kołach
kościelnych już od kilkudziesięciu
lat dyskutuje się kwestję, czy jest
rzeczą możliwą prosić Stolicę Apo-
stolską o zezwolenie, by Msza św.
mogła być odprawiana również
po południu albo wieczorem, do-
daje, iż problemem tym znów
zajmowała się Kurja Rzymska.
Ostatecznego wyniku dążenia te
dotychczas nie osiągnęły.

$w. Kamil z Lellis Patro-
nem pielęgniarzy chorych.

(KAP). Na mocy dekretu Sto-
licy Apostolskiej św. Kamil z Lel-
lis uznany został za Patrona pie-
lęgniarzy chorych i pielęgniarek.
W związku z tem księża kamilja-
nie w Wiedniu zorganizowali „ty-
dzień pielęgniarzy chorych*, w
czasie którego wygłoszone były
odczyty o wewnętrznej sile, jaką
posiada praca pielęgniarska przy
chorych.

Proces beatyfikacyjny Ie-
karza.

(KAP). Wedlug doniesienia z
Neapolu kardynał Fscalesi w
związku z rozpoczęciem procesu
beatyfikacyjnego słynnego chi:
rurga katolickiego, Józefa Moscati,
profesora uniwersytetu w Neapo-
lu, dokonał oficjalnego aktu iden-
tyfikacji śmiertelnych szczątków
tego uczonego. Profesor Moscati,
który zmarł przed trzema laty,
już za życia miał opinję święte-
go. Na polu naukowem uchodzi:
za autorytet. Przy akcie identyfi-
kacji obecnych było wielu dostoj-
ników kościelnych i więcej niż
400 lekarzy.

Boże
Fe święlo slodyczy

staropolska choinka
| byla obwieszona la.

Nr. 289

Narodzenie

kociami

Żęwkier
.krzepi
 

Spisek antyfaszystowski we Włoszech
Ludność Włoch poruszona zo-

stała wiadomością o wykryciu
zbrojnego spisku antyfaszystow-
skiego, w który zamieszane są
osoby z najwyższego towarzystwa
oraz sfer literackich.

Obecnie nadeszły bliższe szcze-
góły o powyższym spisku, który
wzbudził zrozumiałe zainteresowa-
nie nietylko we Włoszech, ale w
całej Europie.

Zgodnie z nadesłanemi przez
czynniki oficjalne szczegółami,
zaaresztowano w związku ze spi-
skiem dwadzieścia sześć osób:
będą one stawione przed sądem
wojennym, pod zarzutem należe-
nia do potajemnej organizacji,
mającej na celu obalenie obec-
nego ustroju we Włoszech.

Lista osób aresztowanych wy-
kazuje dane wprost sensacyjne.
Okazuje się bowiem, że spisek
powstał niemal całkowicie w ko-
łach literatów i dziennikarzy,
współpracowników najpoważniej-
szych pism w Rzymie i Medjola-

nie. Poza temi 26 osobami polieje
polityczna aresztowała w Rzymie
trzy osoby, pod zarzutem rozpo"
wszechniania antyfaszystowskich
ulotek. Aresztowanie to jest tem
bardziej sensacyjne, że oskarżo-
nemi są osoby powszechnie zna-
ne i szanowane. Należą tutaj: pani
Lilian Vernon de Boiss, 63-letnia
wdowa po zmarłym poecie Adolfo
de Boiss, tłumaczu Shelleya, re:
daktor jednego z pism o kierun-
ku liberalnym, Mario Vinciguerra,
wreszcie prof. Renzo Rendi, zna-
ny dziennikarz i uczony.

Z pośród pozostałych osób,
aresztowanych w Medjolanie, wy-
mienić należy: Riccardo Bauera,
znanego publicystę, majora Ferru
cio Parri, byłego wiceredaktora
wielkiego dziennika „Corriere della
Sera” i prof. Ernesta Rossi.

Według ostatnich komunika-
tów, prof. Rendi został zwol-
niony, jest on korespondentem
włoskim „New York Evening Post”.

 

Glos lifewski 7a  poroznmieniem
1 Polską i w obronie króla

Jagielły.
„Socialdemokratas” w art. p.t.

„W jakim kierunku powinna orjen-
tować się Litwa?” podkreśla, że
socjaldemokraci, jedni z pier-
wszych, podnieśli myśl porozu-
mienia się z Polską, co trudne
jest do urzeczywistnienia jedynie
z powodu hypnozy nienawiści do
Polski, jaka została zaszczepiona
młodemu pokoleniu w szkołach
litewskich, a starszemu przez pra-
sę litewską wszystkich kierunków.
Pomimo tej nienawiści do Polski,
społeczeństwo litewskie zaczyna
niejako trzeźwieć, czego dowodzą
artykuły, jakie pojawiły się wcią-
gu ostatniego półrocza w opozy-
cyjnej prasie litewskiej, wypowia-
dającej się za porozumieniem z
Polską i za porzuceniem dotych-
czasowego kierunku polityki pro-
niemieckiej.

Dziennik podkreśla z naci-
skiem, że Litwa powinna już wre-
szcie zarzucić partykularny spo-
sób myślenia, a powinna skiero-
wać swą myśl na tory europej-
skie. Historja Litwy wykazuje,
że państwo litewskie zawsze mia-
ło skłonność do opóźniania się i
to we wszystkiem. Największą
cnotą na Litwie, jest i obecnie—
upór. Tu dziennik wylicza szko-
dy, jakie Litwa poniosła z powo-
du przyjęcia chrześcijaństwa do-
piero w w. XIV i t. d. Litwa, że-
by nadal - nie być uwstecznioną,
powinna iść zgodnie z prądem
europejskim. Ponieważ zaś w
Europie dojrzewa idea Paneuro-
py, której sercem i rozumem by-

łyby Francja i Niemcy, przeto
Litwa już obecnie powinna zatro-
skać się o to, by połączyć się z |
państwami o zbliżonych intere-
sach gospodarczych, a to w celu
obrony tych interesów. Porozu-
mienie wszystkich państw bałty-
ckich i Polski, nietylko zapewni-
łoby pokój na wschodzie Europy,
lecz przyczyniłoby się w znacznej
mierze do zaniku rywalizacji go-
spodarczej pomiędzy państwami
bałtyckiemi. „Historycy litewscy
i społeczeństwo Litwy, przyzwy-
czaiło się oceniać tylko ujemnie
dziejowy krok Jagiełły w stosun-
ku do Polski."

Być może posunięcie to było
spóźnione i przete miało wiele
ujemnych następstw lecz nie jest
winą Jagiełły, że porozumienie
polsko - litewskie nie nastąpiło
wcześniej. Jagiełło uczynił to, co
mógł jeszcze uczynić. Wreszcie,
tylko dzięki jego polityce wobec
Polski, doszło do połączenia sił
Litwy i Polski w bitwie pod Grun-
waldem. Gdyby nie to posunięcie
Jagiełły, Litwa nie odzyskałaby
niepodległości nawet obecnie; jej
los byłby podobny do losu Prus.
Jeśli nawet zgodzić się z tem, że
w.chwili obecnej porozumienie
Litwy z Polską nie przyniosłoby
Litwie wielkich korzyści gospodar.,
to i w tym wypadku konieczność
tego porozumienia wypływałaby
już ze względu na przyszłość i
solidarne współżycie narodów”.
CZAPFA WOZATENASA:

DZIŚ. GODZ 20.15
JAN

w RADJO KIEPURA
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Z sali sądowej.
Dyrektor D. T. „B-cla Jabł-
kowscy“ przed sądem.

Sąd uznał oskarżenie za
bezzasadne.

Wczoraj w dalszym ciągu pro-
cesu toczącego się pred Ill-im
wydz. karnym sądu okręgowego
przeciwko p. Edwardowi Deszo-
wi, b. dyrektorowi Domu Towa-
rowo-Przemyslowego „B-cia Jabł-
kowscy”, oskarżonemu o naduży-
cia i m'lwersacje finansowe na
szkodę firmy, zaszły dość po-
ważne zmiany personalne śród
biorących udział w sprawie.

Zamiast wiceprokuratora p.
Gedroycia, który wnosił oskarże-
nie w pierwszym dniu procesu,
jako rzecznik oskarżenia wystąpił
podprokurator p. Klasse. Przed-
stawiciela zaś rzekomo poszkodo*
wanej firmy mec. W. Rodziewi-
cza zastąpił adw. Hryhorowicz.
Zmiany te oczywiście wpłynęły
na nierzeczowe kontynuowanie
oskarżenia.

Przewodniczący rozprawie, p.
sędzia St. Miłaszewicz, po wzno-
wieniu posiedzenia, wezwał po-
wołanych biegłych buchalterów
do złożenia swej opinji, do jakiej
doszli po dokonaniu oględzin
ksiąg handlowych, dostarczonych
przez f. „E-cia Jabłkowscy”.

Biegli nie doszli do porozu-
mienia. Dają oni orzeczenia różne
i w formie niekategorycznej.

Po ekspertyzie na wniosek

DNE LAKIERY na karnawał damskie i męskie oraz pantofelki balowe
z atłasu i z lamy kolorowe, złote i srebrne wykonane we własnej wytwó-

rni według ostatnich modeli poleca:
POLSKA WYTWÓRNIA OBUWIA

WACŁAWA NOWICKIEGO, Wilno, ul. Wielka 30.
Cenne bezpłatne podarunki na gwiazdkę.

obrony sąd przesłuchał dodat«o-
wo świadków Wandę Pietrowi-
czównę i Gustawa Gramsa, któ-
rzy rozjaśniają jeszcze niektóre
wątpliwości.

Wreszcie przewodniczący za-
mknął przewód sądowy i otwo-
rzył rozprawę stron.

Podprokurator popierał oskar-
żenie, a nawet je rozszerzył. To
samo czynił adw. Hrehorowicz,
dowodząc winy podsądnego.

Obrońca zaś p. Desza, anali-
zując materjał uzyskany w czasie
śledztwa sądowego, rzeczowo i
jasno zbijał argumentacje rzeczni-
ków oskarżenia. W konkluzji
obrońca, wyjaśniając na zasadzie
zeznań świadków pobudki, które
skłoniły firmę do wszczęcia spra-
wy, do czego przyczyniły się in-
trygi ubiegających się o posadę
dyrektora filji wileńskiej oraz po-
lityka kierowników przedsiębior-
stwa, prosił o uniewinnienie jego
klijenta.

Sąd najwidoczniej już w cza-
sie przewodu doszedł do jedno-
zgodnej opinji w tej, wreszcie b.
przejrzystej, sprawie, bo, po krót-
kiej przerwie, potrzebnej jedynie
do napisania sentencji wyroku,
wyniósł orzeczenie, którego mocą
p. Desza uznał za niewinnego.
W konsekwencji powództwo cy-
wilne sąd pozostawił bez roz-
patrzenia.

Niesłusznie oskarżonemu p.
Deszowi wyrażono serdeczną gra-
tulację. Kos.
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KRONIKA.
Epidemia grypy w szkołach.
Dr. Brokowski przeciwko zamkięciu szkół.

Epidemja ggrypy na terenie
szkół powszechnych m. Wilna
przybiera zastraszające rozmiary.
Szczególnie nagły skok uczyniła
grypa w ciągu ostatniego tygod-
nia. Podług danych inspektoratu
szkolnego z górą 50 procent per-
sonelu nauczycielskiego churuje
na grypę. W większości szkół
połowa lub więcej uczniów nie
uczęszcza do szkoły. Naogół 2/3
kontyngentu uczniów choruje.
Nadomiar złego w szkole  po-
wszechnej Nr.30 wybuchła szkar-
latyna, na którą dotychczas za-
chorowało 10 uczniów. Powyższy
stan rzeczy spowodował, że stała
się aktualną kwestja zamknięcia

Wiadomości kościelne.
— Uroczystość poświęcenia

odnowionego kościoła św. Te-
resy (Ostrobramskiego). W nie-
dzielę dnia 14 b. m., odbyła się
przy licznym udziale wiernych
uroczystość otwarcia i poświęce-
nia odnowionego kościoła Sw.
Trójcy (Ostrobramskiego). O godz.
9 m.30 J.E. ks. Arcybiskup
Jałbrzykowski w asyscie licznego
duchowieństwa dokonał konse-
kracji nowego wielkiego ołtarza.
Z Kaplicy bocznej t. zw. Pocie-
jów przeniesione zostały relikwje
św. w srebrnej trumience do
wielkiego ołtarza: św. Justyna,
św. Piusa, św. Staisława Biskupa
Męczenika i św. Józefata. Reli-
kwje te dnia poprzedniego o
godz. 7-ej wieczorem przeniesio-
ne zostały przez ks. Kanonika
ebrowskiego z Katedry w imie-

niu J. E. ks. Arcybiskupa i ado-
rowane w wymienionej Kaplicy.
Po spełnieniu obrzędu konsekra-
cji wielkiego ołtarza nastąpiło
poświęcenie kościoła, poczem
pierwszą mszę św. odprawił Do-
stojny Celebrans. Kazanie wygło-
głosił (ks. Kanonik Żebrowski,
który dziękował ofiarodawcom,
ks. proboszczowi Zawadzkiemu
za przeprowadzenie dzieła i wresz-
cie J. E. ks. Arcybiskupowi za
udział w tej pięknej uroczystości.

Po południu o godz. 4-ej
J. E. ks. Biskup Michalkiewicz
odprawił nieszpory w czasie któ-
rych ponownie kazał ks. Kanonik
Żebrowski.
— Roraty gazeciarzy odbędą

się we środę w kościele O. O.
Bonifratrów o godz. 5.30.

Z. miasta.
— Program pożegnania był.

Wojewody p. Raczkiewicza.
Na sobotniem posiedzeniu Komi-
tetu Obywatelskiego pożegnania
b. Wojewody wileńskiego mar-
szałka Senatu p. Raczkiewicza
ustalono szczegółowy program.
Według tego programu p. mar-
szałek Raczkiewicz dnia 19 będzie
na posiedzeniu Rady Wojewódz-
kiej, dnia 20 na zjeździe staro-
stów, a pomiędzy 11—13 godz.
będzie przyjmował w pałacu re-
prezentacyjnym delegacje stowa-
rzyszeń i organizacji społecznych.
O godz. 13 m. 30 żegnać będą
b. Wojewodę szefowie urzędów
niezespolonych. Wieczorem dnia
20 b. m. odbędzie się (aut w pa-
łacu reprezentacyjnem, w czasie
którego nastąpi wręczenie adresu
pamiątkowego. Poza oficjalnym
programem b. Wojewodę podej-
mować będzie związek ziemian,
szefów niezespolonych urzędów,
związek Literatów i Korpus ofi-
cerski 3 D. A. K., który jest puł-
kiem macierzystym p. marsz.
Raczkiewicza.
— Stała wystawa sztuk w

Wilnie. Dnia 21 b. m. zostanie
otwarta w Wilnie wystawa sztuk
wszystkich wileńskich malarzy i
rzeźbiarzy bez względu różnicy
narodowości. Udział w wystawie
weźmie około 40 artystów wileń-
skich.

Sprawy miejskie.
— Roboty kanalizacyjne bę-

dą prowadzone nadal. W dniu
wczorajszym do Magistratu i urzę-
du wojewódzkiego zgłosili się ro-
botnicy, zatrudnieni na robotach
kanalizacyjnych, interwenjując
miarodajne czynniki w sprawie
przerwania robót kanalizacyjnych.

szkół i przerwania zajęć szkolnych.
W związku z tem inspektor

szkolny p Starościak zwrócił się
do naczelnego lekarza d-ra Bro-
kowskiego celem zasięgnięcia fa-
chowej porady. Dr. Brokowski
oświadczył, że panująca epidemja
niema podstaw  epidjologicznych
i że wobec tego nic nie zmusza
do zamknięcia szkół, mimo to
inspektor szkolny zwrócił się do
Kuratorjum z zapytaniem czy ze
względów organizacyjnych zam-
knięcie szkół nie byłoby wska-
zanem.

Decyzja w tej sprawie Kura-
torjum ma zapaść w dniu dzi-
siejszym. d

Magistrat, opierając się na rozpo-
rządzeniu Prezydenta  Rzplitej,
przewidującem przerywanie robót,
o ile nie są dostatecznie zabez-
pieczone, przy temperaturze niżej
od 5", unieruchomił roboty w dn.
13 i 15 b. m. Nie chcąc jednak
zwiększać bezrobocia w okresie
zimowym, roboty te podjęte zo:
staną już z dniem 16 b. m. (d)
— Sprawa pożyczki angiei-

skiej. Onegdaj w Warszawie, przy
udziale przedstawicieli władz miej-
skich m. Wilna, oraz ministerstwa
skarbu, odbyła się konferencja w
sprawie uregulowania przedwo-
jennej angielskiej pożyczki, za-
ciągniętej przez samorząd wileń-
ski. Na konferencji ustalono, iż
pożyczka. m. Wilna była dotąd
obarczona rozmaitemi powikłania-
mi prawniczemi. Obligacje m.
Wiłna są przeważnie w posiada-
niu finansjery angielskiej, a pro-
wadzone od dłuższego czasu per-
traktacje w Londynie, pomiędzy
delegatami Wilna i przedstawicie-
lami wierzycieli angielskich, posu-
nęły się znacznie naprzód i nale-
ży w najbliższym czasie oczeki-
wać uzgodnienia wszystkich punk-
tów.

Uregulowaniem pożyczki zaj-
mie się obecnie rząd, który za-
mierza, od miesiąca maja 1931
roku, przedwojenne długi m. Wil-
na zlikwidować. (d)

Sprawy podatkowe.
— Doniosłe orzeczenie N.T.A.

w prawie podatku dochodowe-
ge. Najwyższy Trybunał Admini-
stracyjny wyjaśnił, że stwierdze-
nie przez władzę skarbową, iż
płatnik nie prowadzi prawidło-
wych ksiąg handlowych, pozba-
wia płatnika prawa domagania się,
by wymiar. podatku oparto na
przepisie „art. 21 ust. ustawy o
podatku dochodowym, t. j., by za
podstawę przyjęto zyski bilanso-
we wykonane w zamknięciu ra-
chunkowem, ale samo przez się
nie odbiera jeszcze platnikowi
prawa do obrony, określonej w
art. 63 ustawy.

A więc w takich wypadkach
władza jest obowiązana przedsta-
wić płatnikowi należycie skonkre-
tyzowane wątpliwości i dać mo-
żność złożenia wyjaśnień. ichyle-
nie temu obowiązkowi, stanowi
naruszenie form postępowania.

Orzeczenie to posiada ogro-
mne znaczenie dla wielu firm han-
dlowych, których księgi nie uzna-
no za prawidłowe.

Sprawy samorządowe.
—  Obchód dziesięciolecia

Sejmiku pow. wileńske-troc-
kiego. W wielkiej sali Klubu
Handlowo - Przemysłowego, przy
ul. Mickiewicza, rozpoczął się
wczoraj uroczysty obchód 10-le-
cia istnienia $amorządu pow. wi-
leńsko-trockiego. Obchód poprze-
dziło nabożeństwo w kościele św.
Jakóba. W uroczystem posiedze-
niu Sejmiku wileńsko-trockiego
wzięli udział gen. Lucjan Żeli-
gowski, przedstawiciel wojewody
wileńskiego naczelnik wydziału
Wiśniewski, prezydent miasta Fo-
lejewski, starosta grodzki Iszora,
dyrektor robót publicznych Siła-
Nowicki, naczelnicy wydziałów:
Jocz, Rudziński, p. Zygmunt Rusz-
czyc, członkowie i pracownicy
wydziału powiatowego i in. Przy
stole prezydjalnym zajęli miejsca:
przewodniczący posiedzenia sta-
rosta Radwański, p. Falewicz z

Koniaki

WinkelhausenpLE i

Balinpola, który  marszałkował
pierwszemu wydziałowi powiato-
wemu, p. Houwaldt z Mejszagoły
i in.

Posiedzenie zagaił starosta
Radwański, witając przybyłych
gości, przypominając momenty
towarzyszące powstaniu samorzą-

du pow. wileńsko trockiego.
W imieniu wojewody wileń-

skiego naczelnik wydziału Wiś-
niewski złożył serdeczne życzenia
z racji uroczystości 10-lecia Sej-
miku, życząc dalszej owocnej pra-
cy ku chwale Rzeczypospolitej.

Z kolei starosta Radwański
wygłosił dłuższe cyfrowe sprawo-
zdanie z działalności: Sejmiku wi-
leńsko - trockiego, obejmujące
wszystkie działy samorządu.

Sprawy szkolne.
— „Tradycyjna Wigilja" w

Gimn. im. Ad. Mickiewicza w
Wilnie odbędzie się w piątek dnia
19 b. m. o godz. 19-ej, o czem
grono b. maturzystów powiada-
mia kol. kol. maturzystów tegoż
gimnazjum.
— Przysposabianie dzieci do

pracy spółdzielczej. W dniu
wczorajszym został zakończony
kurs przygotowawczy dla kierow-
ników kooperatyw szkolnych w
szkołach powszechnych. Kurs ten
ukończyło 50 dzieci. Wkrótce zo-
stanie uruchomiony drugi kurs
również dla 50 dzieci, później zaś
trzeci. Ogółem kursy spółdzielcze
ukończy 150 dzięci. d
— Konferencje rejonowe

nauczycieli szkół powszech-
nych. We czwartek 18 b. m. od-
będzie się rejonowa konferencja
nauczycieli szkół powszechnych.
W konferencji weźmą udział
wszystkie sekcje pedagogiczne.
Na program konferencji złoży się
referat i lekcje praktyczne. d
— Dookoła pożyczki na do-

kończenie budowy szkoły po-
wszechnej. Wczoraj wieczorem
wyjechali do Warszawy delegaci
Komitetu rozbudowy m. Wilna
wiceprezydent Czyż i inż. Zasz-
towt, celem bezpośredniej inter-
wencji u władz centralnych w
kwestji udzielenia m. Wilnu po-
życzki w wysokości 150000 zł. na
dokończenie budowy szkoły po-
wszechnej na Antokolu.

Jak wiadomo, sprawa ta wy-
wołała przesilenie na stanowisku
przewodniczącego Komitetu Roz-
budowy. d

Sprawy administracyjne.
— Czy nastąpi uporządko-

wanie autobusów „Spółdziel-
ni“? Na zasadzie rozporządzenia
władz centralnych, Wileński Urząd
Wojewódzki zezwolił przedsiębior-
com autobusowym na zaopatrze-
nie autobusów w „regulatory
szybkości*, zamiast przewidzia-
nych jako obowiązujące — „szyb-
kościografów*. Regulatory szyb-
kości, t. j. aparaty ograniczające
szybkość, wyrabiane są, w prze-
ciwieństwie do „szybkošciogra-
fów*, w kraju i są od nich znacz-
nie tańsze.

Ostateczny termin przystoso-
wania autobusów międzymiasto-
wych do wymogów przepisów
upływa z dniem 31 bm. i w żad-
nym razie przedłużony nie bę-
dzie. d

Z życia stowarzyszeń.

— Posiedzenie naukowe

Wil. Tow. Ginekologicznego od-
będzie się w dniu 18 b. m. o go-
dzinie 8-ej w lokalu kliniki Poł.-
Ginekol. U. S. B. Na porządku
dziennym: dr. Ryll-Nardzewska —
Jeszcze jeden przypadek włóknia-
ka jajnika; dr. W. Karnicki—Przy-
czynek do kazuistyki płodów (Fo-
etus papyraceus); dr. W. Zaleski—

sprawie "techniki wszczepień
narządu rodnego u króliczek.
— 115 Środa Literacka po-

święcona „Nocy Listopadewej'
odbędzie się jutro, 17 grudnia, o
godz. 8 wiecz. Prof. Marjan Mo-
relowski wygłosi referat dyskusyj-
ny pt. „Noc Listopadowa Wyspiań-
skiego jako problem insceniza-
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cyjno-dekoracyjny“,
przezroczami z różnych epok,
poczem nastąpi ciekawie zapo-
wiadająca się dyskusja.

ilustrowany

Wstęp dla członków, sympa-
tyków i gości.

Będzie to ostatnia „Sroda“
przed świąteczną przerwą. Na
styczeń Związek Literatów przy-
gotowuje wieczory: ku czci śp.
Juljana Ejsmonda, odczyt znane-
go krytyka warszawskiego p. Ka-
rola Stromengera „O pożyciu li-
teratury z muzyką* i jubileusz
25-lecia pracy literackiej p, Hele-
ny Rorner- Ochenkowskiej.

Związek Literatów wzywa swych
członków do punktualnego opła-
cania składek.

— Uroczystość poświęcenia
sztandaru pocztowców. W dniu

14 grudnia 1930 r. pracownicy
techniczni telegrafu i telefonu
Okręgu Dyrekcji Potzt i Telegra-
fów w Wilnie obchodzili uroczy-
stość poświęcenia sztandaru związ-
kowego.
O godz. 11 w kościele św.

Trójcy J. E. ks. biskup Bandurski
po odprawieniu mszy świętej do
konał poświęcenia sztandaru i
wygłosił okolicznościowe kazanie,
podkreślając trudną i odpowie-
dzialną pracę technika i montera,
dla Ojczyzny, zwłaszcza tu na
Kresach.

O godz. 12 odbyła się uro-
czysta akademja w sali teatru
„Lutnia“, podczas której p. dy-
rektor departamentu inż. Henryk
Kowalski w imieniu p. ministra
poczt i telegrafów wręczył sztan-
dar prezesowi Zrzeszenia Pracow-
ników Technicznych. Następnie
odbyła się część koncertowa,
wykonana staraniem pracowników
pocztowych z udziałem artysty
Teatrów Miejskich p. Wyrzykow-
skiego.
— Z T-wa Eugenicznego

(walki ze zwyrodnieniem rasy).
Dn. 28 grudnia w lokalu Poradni
Eugenicznej (ul. Żeligowskiego 4)
Dr. W. Rożnowski wygłosi od-
czyt na temat „Gruźlica i jej
zwalczanie*. Początek o 6 wiecz.
Wstęp wolny.
— Na Walnem zebraniu ko-

ła akademickiego ziemi Lubel-
skiej (I. $. B. został wybrany no-
wy Zarząd w następującym sl.ła-
dzie: prezes kol. Wesołowski Ro-
muald, v.-prezes Zieliński Antoni,
sekretarz  Adamowska Halina,
skarbnik Węcławski Stanisław,
członek zarządu Rogulska Marja..

Kronika policyjna.
-— Pożar magistrackiego samo-

chodu. W przejeżdżającym przez ul.
Lipówkę sainochodzie ciężarowym, na-
leżącym do Magistratu m. Wilna, z nie-
wiadomych przyczyn powstał ogień w
karboratorze.

W ciągu paru minut
objęły cały motor.

Widząc to kierowca samochodu,
pośpiesznie zdjął palto, które zarzucil
na płonący motor.

W ten sposób zabezpieczył auto
przed spaleniem się.

Zawezwany wóz straży ogniowej w
Wilnie, przewiozł uszkodzony samochód
do Elektrowni Miejskiej. s

— Tragiczny wypadek. W dniu
wczorajszym w barze „Luwr” ul. Wileń-
ska 21, wydarzył się tragiczny wypadek.

Starszy przodownik kom. woj. Gło-
dek Romuald zam. przy ul. Mostowej 15,
w trakcie sprzeczki wyjął rewolwer,
którym tak nieostrożnie manipulował,
że ten wypalil raniąc go ciężko. Głodek
brocząc krwią padł na ziemię nieprzy-
tomny.

Wezwane Pogotowie Ratunkowe po
udzieleniu pierwszej pomocy lekarskiej,
Głodka w stanie bardzo ciężkim uloko-
wała w szpitalu żydowskim. (s)

— Zlikwidowanie szajki złodziei
„garažowych“. Funkcjonarjusze wy-
działu śledczego m. Wilna w wyniku
dłuższych obserwacyj zlikwidowali szaj-
kę włamywaczy i złodziei „garażowych”.
Aresztowano Stanisława Stankucia, b.
konduktora „Spółdzielni* a ostatnio
szofera autobusu kursującego Wilno—
Grodno—Białystok, Studzińskiego Jó-
zefa (Grodno, Zielna 3), Sokolewskiego
Jana i żonę jego Ludwikę (Mickiewi-
Cza 44). Szajka ta od dłuższego czasu
grasowała na terenie Wilna, dokony-
wując kradzieży w garażach samocho-
dowych. (d)

— Zatrzymanie przemytnika. Na
dworcu osobowym Wilno funkcjonarju-
sze wydziału śledczego zatrzymali Jana
Sawieljewa, pow. brasławskiego, który
przywiózł do Wilna worek redzynek
wagi 115 klg. pochodzących.z przemytu.

płomienie

 

 

Z KRAJU.
Burza śnieżna nad województwem wileń-

skim.
Sobotę wieczorem i niedzielę

nad województwem wileńskim
przeszła gwałtowna burza śnieżna.
Silna wichura połamała na tere-
nie województwai zerwała szereg
linji telefonicznych, przewróciła
około 100 słupów telegraficznvch
i telefonicznych. Huragan pozry-

M We wsi Mikolajewszczyzna
pow. dziśnieńskiego ranny został
ciężko zerwanym dachem Adam
Podlaszewicz.

Na pograniczu polsko - litew-
skiem i sowieckiem przerwana
została w kilkunastu miejsach ko-
munikacja telefoniczna. Wichura
przewróciła około 20 słupów gra-
nicznych. d

Dwa wielkie pożary.

wał wiele dachów z domówi
stodół.

Onegdaj wieczorem we wsi
Krasne gm. bienickiej pow. mo-
łodeczańskiego wybuchł groźny
pożar, który wsczął się w domu
gospodarza  Fllipa Lancewicza.
Ogień podsycany przez gwałtow-
ny wicher, panujący od kilku dni
w całej północno - wschodniej
połaci kraju, objął szybko kilka-
naście gospodarstw. Doszczętnie
spaliło się9 domów mieszkalnych,
10 stodół ze zbiorami, 2 spichrze
i 8 innych zabudowań gospodar-
skich. Straty wynoszą około
100,000 złotych.

Skazanie komunistów.
SWIĘCIANY. (Pat). W dniu 15

b. m. wileński sąd okręgowy na
sesji wyjazdowej w Swięcianach
rozpatrzył sprawę 7 komunistów,
aresztowanych w miesiącu stycz-
niu r. b. Na mocy wyroku sądu
skazano dwóch oskarżonych na
karę więzienia po 5 lat i 5-ciu na
karę 4 lat więzienia. Przewodni-
czył sędzia Sienkiewicz z Wilna
oraz Walkowski i Solc ze Swię-
cian.

Straszna eksplozja pocisku
armatniego.

We wsi Zacharecze gminy ko-
bylnickiej zdarzył się wczoraj
wstrząsający wypadek, który tyl-
ko dzięki szczęśliwemu zbiegowi
okoliczności nie pociągnął za so-
bą większych ofiar. Mieszkaniec
tejże wsi Wincenty Buto, otrzy-
mał polecenie od gminy dostar-
czenie wozu pocisków i grana-
tów, wykopanych z ziemi i znale-
zionych w polu, dla składnicy
wojskowej. Przed dostarczeniem
amunicji Buto wybrał jeden z
największych pocisków i usiłował.
go rozebrać. Podczas manipula-
cji pocisk eksplodował. Siłą wy-
buchu Buto rozszarpany został

Nad ranem dzięki energicznej
akcji retunkowej pożar zdołano
zlokalizować.

We wsi Bielunce gm. raduń-
skiej wybuchł pożar w domu
mieszkalnym gospodarza Józefa
Pokuli. Ogień przerzucił się na
sąsiednie zabudowania i objął
niemal całą wieś. Pastwą płomie-
ni padło 9 domów mieszkalnych
i kilka zabudowań gospodarskich
wraz z inwentarzem żywym i
martwym.

Straty wynoszą około 20.000
złotych. d

na kawałki, zaś pocisk uderzył w
dom mieszkalny  Szymańskich,
wyrwał ścianę i poranił ciężko
dwóch włościan. Podczas uderze-
nia pocisku w pobliżu domu Szy-
mańskich znajdowała się grupa
włościan, w ilości 10 osób, któ-
rzy szczęśliwie ocaleli. (d)

Aresztowanie szajki prze-
mytniczej.

W granicznej osadzie Żozdzie-
je położonej niedaleko granicy
litewskiej aresztowano rozgałęzio-
ną szajkę przemytniczą, na czele
której stał karczmiarz Wulc Cha-
im. Podczas rewizji w piwnicy
Wulca znaleziono skrzynie towa-
ru pochodzącego z przemytu
wartości około 10.000 zł. Aresz-
towano 5 przemytników.  (d)

Nowy pożar w majątku
Ołona aresztowanego p. Ku-

cewicza.
Onegdaj wieczorem po raz

wtóry wybuchł wskutek zagadko-
wych okoliczności pożar w zabu-
dowaniach majątku Ołona . wła-
sności p. Kucewicza. Dzięki na-
tychmiastowej akcji ratunkowej
pożar zdołano szybko zlokalizo-
wać. Spłonęła jedynie obora z
cielętami. (d)

 

Rodzynki skonfiskowano i przekazano
urzędowi celnemu. (d)

— Pożar mieszkania lekarza. W
mieszkaniu doktora Kukszto przy ul.
Ludwisarskiej 1, wskutek nieostroźnego
obchodzenia się z ogniem powstał po-
żar. Objęte ogniem mieszkanie ugasiła
straż pożarna. Straty wynoszą w. zł.

d)
— Dziecko pozostawione bez o-

pleki. W dniu 10 b. m. pozostawiony
bez opieki oblał się gorącą wodą Sza-
rejko Olgierd, lat 4, Szkaplerna 7. Pogo-
towie Ratunkowe odwiozło go do szpi-
tala Dziecięcego.

— Kradzież desek. W dniu 12b.m.
Łudański Samuel, Kwaszelna Nr. 13 za-
meldował, że w nocy z 10 na 11 b. m.
z niezamkniętego składu przy ul. Wę-
głowej Nr. 18, skradziono około 100
sztuk desek wartości 450 złotych.

Zabawy.
— Doroczny Bal Rolników

odbędzie się dnia 17 stycznia 1931
roku w salonach Kasyna Garni-
zonowego.

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

Przedstawienie dla inteligencji pra-
cującej. Dziś po cenach zniżonych „Noc
listopadowa“ S$. Wyspiańskiego,

— Najbliższa premiera na Pohu-
lance. W nadchodzący piątek Teatr na
Pohulance wystąpi z premjerą głośnej
sztuki Jarosława Haseka „Dzielny wojak
Szwejk".

— Teatr miejski w „Lutni”.
Przedstawienie dia inteligencii pra-
cującej. Dziś po cenach zniżonych ko-
medja Roberta Bracco „Cierpki owoc".

— Premjera „Egzotycznej ku-
zynki*. We czwartek dnia 18 b. m. od-
będzie się w „Lutui* premjera jednej
z najlepszych komedyj Verneuila: „Egzo-
tyczna kuzynka".

— „Betiejka Wileńska”. W okresie
świątecznym ukaże się w Teatrze „Lu-
tnia* pełna swoistego wdzięku „Be-
tlejka Wileńska*, pióra H. Romer -
Ochenkowskiej.

POLSKIE RADJO WILNO.
Wtorek, dnia 16 grudnia 1930 r.

11,58. Czas.
12,05. Koncert popularny (płyty).
13,10. Komunikat meteorologiczny.

15,50. Odczyt.
16,15. Audycja dla dzieci.
16,35. Kabaret (płyty).
17,15. „O StanisławiefBrzozowskim”.
17,45, Koncert.
18,45. Kom. Akadem Aeroklubu.
19,10. Kom. rolniczy.
19,25, Rezerwa.
20,00. „Orfeusz w piekle XX wie-

ku“ —feljeton wygł. J. Wittlin.
20,15. Cietka Albinowa mówil
20,30. Koncert międzynarodowy z

Warszawy (J. Kiepura).
23,15. K ncert wieczorny (plyty).
23,00. „Spacer detektorowy po Eu-

ropie".

Dobre wadsmaści
Katastrofa na statku.
MIAMI BEACH. (Pat). Wsku-

tek wybuchu na statku „Eureka
Second* 3 osoby zginęły, a o 32
z ogólnej liczby 135. pasażerów
brak jest wiadomości. Statek miał
szklane dno w celu umożliwienia
wycieczkowiczom oglądania głę-
bia morskich. Obecnie odbywał
on wycieczkę.po wodach tropi-
kalnych.

Rozwiązanie rad gminnych.
BRZEŚĆ nad BUGIEM. (Pat).

Wojewoda wołyński po wysłu-
chaniu opinji wydziału wojewódz-
kiego rozwiązał rady gminne we
Włodzimierzu, Lubomli i Ołyce,
zarządzając w tych miejscowoś-
ciach przeprowadzenie nowych
wyborów.

Żegluga na Bałtyku wstrzy-

GDYNIA. (Pat.). Z powodu sil-
nej burzy i panujących południo-
wo - wschodnich wiatrów żegluga
przybrzeżna na Bałtyku w dniu
wczorajszym i dzisiejszym była
wstrzymana.
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Przełożyła z fruncuskiego Wanda Jagienka Sliwina.

VI.
Podczas gdy ja byłam pod urokiem tych wo-

mój ojciec niepokoił się o los
Polski, więcej niż kiedykolwiek. Z pewnością, po-

i wycierpiał dla
przy zdrowiu osłabionem i obowiązkach rodzinnych,
które go powstrzymywały, mógł uważać swój dług

oddać się sprawom do-

jennych widoków,

tem co już zrobił

wojskowy za spłacony i
mowym.

Ale on patrzał dalej. Zdawał sobie dobrze
ze stanu na Litwie,

jedna połowa od czterdziestu lat, a druga od dwu-
dziestu najmniej była pod władzą Rosjan i w części
poczęła naginać się pod ich jarzmo. Czyż—aby
zwyciężyć w masach niezdecydowanie, apatję, oba-
wę przed zmierinością fortuny — nie należało dać

sprawę, szczególniej

impulsu własnym przykładem?
Mój ojciec, bezwątpienia miał niewiele złu-

dzeń, co do roli oswobodziciela Polski, za jakiego
Napoleon chciał być uznanym, jednocześnie strze-
gąc się starannie jakichkolwiek zobowiązań.

tami Wiednia i

swego kraju,

w Łuczynie,

Niepokoił się zarówno wyrachowanem milcze-
niem Napoleona o przywróceniu narodu polskiego,
jak i szczególnem związaniem się

Berlina,
uważał za swoje dzieło.

Ale jednocześnie rozumiał dobrze,
twychwstanie narodu, może być dokonane,
drogą największego poświęcenia,
nie obraduje i czyni cuda przez to samo, łże idzie
wyżej, ponad wszelkie wyrachowania ludzkie.

Mój ojciec zdecydował się wrócić do armii
nie tylko sam. Na licznych zebraniach pałacowych

podzielił się swym zamiarem z więk-
szą częścią szlachty okolicznej i zajęty był już tyl-

jego z gabine-
które ten wódz świata

że zmar-
tylko

która nie liczy,

ko przygotowaniami do zespolenia się z piątą armją,

której

okropnie.

uważając ją za

wych barwach!

całkowicie złożoną z pułków polskich, pod wodzą
bohaterskiego księcia Józefa Poniatowskiego, skąd
miał obietnicę przydziału z rangą podpułkownika.

W chwili pożegnania,
Kochałem ojca z całej duszy...

dawniej przedstawiała mi się, jako efektowna ipeł-
na wzruszeń. Zyczyłem jej

serce ścisnęło mi się
Wojna,

sobie nawet gorąco,
szczęśliwą okazję sprawiedliwego

odwetu dla mego kraju... :
Lecz w ów dzień — zjawiła mi się w krwa-

Dreszcz lodowaty przebiegł mi
członki. Zwalczony niemniej uczuciem dumy, wo-

bec czynu ojca, spoglądałem z niepokojem na cio-
tkę Bertę, pytałem ją oczami...
skorzystawszy z chwili,

toldzie!

kiedy ojciec kazal sobie
przyprowadzić konia, rzekła mi na osobności:—Wi-

teraz właśnie musimy wykazać nasze mę-
stwo! Nie wzruszajmy serca twego ojca, kiedy nas
opuszcza, aby wypełnić najświętszy obowiązek! My-
ślmy o Polsce i pokładajmy ufność w Bogul

Odgadła mnie i

łości, oraz

Po kilku zleceniach, wydanych służbie otacza-

jącej go,

mogąc wymówić ani słowa —

Sokości tarasu,

szcze i
gnania.

Wówczas już mnie nic nie powstrzymało. Pła-
Tego dnia po raz pierwszykałem długo i gorzko.

poznałem gorycz rozstania.
Jedna rzecz zadziwiała mnie bardzo.

wicie spokó; ciotki w chwili tak okrutnej rozłąki.
Ona, tak kochająca, taka skora do wzruszania się
byle cierpieniem bliźniego, żegnała mego ojca, od-
jeżdżającego po to, aby rzucić się w wir wojennych

w smutnem milczeniu powrócił do nas,
ucałował ręce ciotki, mnie przycisnął do siebie, nie

i szybko wskoczył
na konia. W pięć minut potem, był już daleko, w
głębi doliny. Przeprowadzaliśmy go wzrokiem z wy-

powiewając chustkami.
gdy miał już zniknąć za grupą wielkich topoli, obej-
rzał się na pałac swych dziadów, dostrzegł nas je-

przesłał ostatni ruch ręki

W chwili,

na znak poże-

okropności, z całkowicie zimną krwią, o którą bym
jej nigdy nie podejrzewał!

Jako dziecko,
przeniknąć duszy kobiety—polki, którą tak bardzo
uwielbiałem potem, a w ktorej
patrjotyzm w połączeniu z poezją i

siłę i wzniosłość pogodną,
religijnem wierzeniu.

nie byłem zdolny pojąć ani

widziałem często
ogniem mi-
opartą na

VII.

Do smutku królującego w pałacu od czasu
wyjazdu ojca, dołączył
widok cierpień biednej
sześćset tysięsy żołnierzy. Nawet
ność i siła, nie mogłaby stworzyć takiej armji —
rekrutującej się z pomiędzy najrozmaitszych naro*
dowości i brnącej daleko od Francji,
spustoszonych przez

się wkrótce rozdzierający
Litwy, tratowanej przez

wielka przezor-

w okolicach
moskalów — aby zwłaszcza

«w formacjach bardziej oddalonych od centralnych
władz wojskowych, gdzie dyscyplina bardziej jest
luźna, nie stała się ona istną plagą dla kraju. Tłu-
my żołnierzy opuszczały chorągwie, jedni — aby

Miano- zaopatrzyć się w żywność, drudzy — aby wieść ży-
cie niezależne. Ludzie ci robili wypady na odległe
wioski, nakładali okup, porywali wszystko, eo tylko
wpadło im pod rękę, a nieraz nawet większe dwory
padały ofiarą ich łupiestwa. (€. d. n.)



4
 

Że świata.
Tajemnica zatrużej mgły.

Ponieważ z wielu stron dały
się słyszeć pogłoski, że przyczyną
masowych zgonów w. Belgji były
manewry wojskowe oddziałów
belgijskich, które używały podczas
manewrów gazów trujących, wo-
bec tego premjer belgijski Jaspar
nakazał dokładne sprawdzenie
tych pogłosek.

Rada ministrów, która obra-
dowała przy współudziale rzeczo-
znawców, doszła do przekonania,

nie oparte. Owszem, komisja le-
karska, która przez trzy dni pro
wadziła drobiazgowe śledztwo w
okolicy Engis, stwierdziła ponad
wszelką wątpliwość, że wszystkie
zgony z powodu mgły pochodzą
z zatrucia, którego przyczyną by-
ły jakieś  niewykryte składniki
mgły.

Po otrzymaniu tego orzecze-
nia komisji lekarskiej, premjer
Jaspar odbył dłuższą naradę z
prezesem belgijskiego Czerwone-
go Krzyża, prof. Nolfem. Profesor
był osobiście w dotkniętej kata-
strofą mgły miejscowści, a na
podstawie otrzymanych od do-

złożył raport. Raport ten jes!
podobno tej treści, że po jego
odczytaniu Jaspar miał bardzo
smutny wyraz twarzy.

Z polecenia rządu belgijskiego
prowadzone są w dalszym ciągu
zarówno analizy krwi tych ludzi,
którzy dotąd jeszcze są chorzy z
powodu mgły, jak również analizy
mózgu osób zmarłych. Chodzi bo-
wiem o to, by za wszelką cenę
wykryć niewątpliwą przyczynę ma-
sowych zgonów.

ltnieje nawet plan wywołania
sztucznej mgły, aby tym sposobem
móc stwierdzić, czy mogła ona
przyczynić się do zatrucia w tak

 

waż zaś niejednokrotnie podkre-
ślano z wieiu stron, że tajemnicza
mgła zawierała w znacznej ilości

który bardzo
się przeistoczyć w

trujący kwas siarkowy, więc obec-
nie przystąpiono również
dań w tym względzie,
stwierdzić, czy istotnie fabryki w

mogły dać

dwutlenek siarki,
łatwo może

Pobliżu Eaglis
znaczne ilości gazu.

Wieiką sensację
świadczenie jednego
ców Leodjum,

dzi on, że

który przez cały
czas trwania okupacji niemieckiej
przebywał w tem mieście. Twier-

bezpośrednio przed

że pogłoski te były na niczem  tkniętych katastrofą ofiar relacji, wielkim stopniu powietrza. Ponie-

    
Od dnia 15 grudnia 1930 roku ij“ Potężny i wzruszający dramat pogoni.za szczęściem. Aktów 10.

będą wyświetlane filmy: „Włoda ieneraCją W rolach głównych: Lina Basguette, Roza Rozanowa, Jean
Hersholt I Ricardo Corter. Nad program: „Nerwowy reporter“ farsa w 2 aktach. Kasa czynna od g. 3 m. 30

Początak ssansow cd g. 4. Następny program: „Niewinlątko“.

NIEJSKI — KUKERATOGRAK ||
Sala a12 Ostrobram- į

   

DZIŚ! Sensacyjny Przebój Dźwiękowy! Bożyszcze kobiet, ulubieniec publiczności RAMON NOVARRO znów zaśpiewaDŹWIĘKOWY
KINO- E przebojowe piosenki w swoim vpajający dramat miłosny. W gł. roli kobiecej Dorothy Jordan To
TEATR «H L i 0 S»|| najnowszem sukcesie WESOŁY MADRYT film, który każe sercu bić prędzej, a sześć piosenek Ramona, to sześć

uilca Wileńska 28, tel. 326. melodji, które śpiewać będzie cały kraj. Nad program: Rewel. dodaiki dźwiękowe. Ceny zniżone tylko na 1 seans. Pocz.
seansów ogodz.4, f,8110,15. Sala dobrze ogrzana.

PSSUITESTTK PSI

Dziši Promienny, pelen uroku wiosny W roli głównej największy artysta świata,
i miłości dramat dźwiękowo-śpiewny GENERAŁ GRECK uwodziciel kobiet JOHN BARRYMORE.
Sceny w naturalnych kolorach. Nad program: Dodatek dźwiękowo-śpiewny. Mimo wielk. kosztów filmu ceny
miejsc normalne. Na pierwszy seans ceny zniżone Balkon80 gr., Parter1 zł.—Początek seans. o g. 4, 6, 8 i 10m.30w.

MAidiii inti ii a

RS <PAN» Dziś! Sensacja doby obecnej! Bogini Ekranów, Wszechświatowej sławy rodaczka nasza POLA NEGRiI w pierwszym przebojo-

filmi - I i Dzieje kobiety. Wybitni „współ dramat wielkomiejskiz udziałem
WIELKA 42. pojskiejprodukcji UIIC4 potępionych NSZ popu amanta WarwickaWarda. CZE z Z0iacia!

NINTIMAITRTIT ITTVTUTPMANO RTIRZYRTZNEKJAPAE KORZEWENAYWKITOOTEEEOGAATWEWCZYCZES

Ę eż „L U X | ies Największa sensacja świata! Osnu- „IDIOTA (Tragodja Białej Gwardji) W rol. gł. człowiek o 1.000 twarzy

  

HOLLY KINO-TEATR

«HOLLYWO00D»
MICKIEWICZA Ne 22.

  

 

ta na tle sł. powieści Dostojewskiego mistrz ekranu ś.p. LON CHANEY,
fulubieniec publiczności Racardo Cortez | przepiękna Barbara Betford. Niczwykle realnie odtworzone sceny walk z

czerwonymi. Sensacyjno-erotycznagtreść. Początek o godz. 4-ej w dnie świąteczneo g.1 Ceny od 40 groszy.

PDK EEA PDZZAERZTWAEROKPCAPUWEOZZAAPTEKAZOPRZERY RE OSBCET OBATYPOAENECK AROSA TTPATINKA > TZYD STOTISVINITANINAETSOIRNETTO NI

KI
TE
ul. Miękiewicza Nr. 11 tel. 15-62

 

POLSKIE WANDA” | Dziśl Najnowsze i najwspanialsze arcydzieło 1931 r. Ramon Navarro jako STUDENT PEWIEN MŁODY CZŁOWIEK
KINO gy czyli SŁODYCZ GRZECHU. Potężny dramat w 10 aktach. Dzieje nowoczesnego uwodziciela, który uwedził każdą na”

GL. WIELKA 30. Tel. 14-81. į potkaną kobietę. Akcja rozgrywa się na tle wytwornych lokali Londynu i najmodniejszej płaży w Biarritz, w roli gió-
wnej najpiękniejsza para kochanków Ramon Novarro | Rena Adore Nad program: Godzina śmiechu. Najpopularniej-

si komicy Hipek i Lopek. Rajd pani Dawidson Fomedja w 8 akt.

EEA LTMTPOSSSRAINATSSGCK

KINO- '1 Dziś! Największy Superszlagier! Epizody „Bitwy pod Somą" p.t: POD PRĘGIERZEM HARBY Monumentalny epo-
TEATR «STYLOWY» i| kowy dramat ja akt.Grozą isć Sy Które SA) RZ W rol. qł. czarująco piękna Vil-

WIELKĄ 36. il ma Banky I Georg Davis bohater filmu „Burza"”. NAD PROGRAM: Najnowsza komedjn farsa w 6 akt. p. t: Ry=
cerz bez trwogi Huragany śmiechu Parodja Trzech Muszkieterów.
   

W roli glównej Jenny Jugo, najpiękniejsza kobie-
ta świata, której czar, rasa, temperament podbija-

zastępstwie męża”.

Po raz 1-szy w Wilnie! Wzruszający film
o miłości pierwszej i ostatniej p. t.:

ją serca wszystkich mężczyzn.
Kino «MIMOZA»

Ulica Wielka Ne 25.
„Ucieczka od miłości”

Nad program: arcywesola komedja „

Planina | Forteplany o światowej
sławie Pleyei, Bechstejn etc., takoz
Arnold Fibiger, Kerntopf i Syn,
uznane rzeczywiście za najlep-;
sze w kraju przez najwybitniej-

szych iachowców na Pow. Wystawie, w r. 1929
1

Medaie Złote). |

   

ZkNY

LEKARZE į

 

 

   

  

   

  
            

 

   

Doktór Blumowicz
Choroby weneryczne,: I w Wilnie w 1930 r. (Grands Prix i. Wielkie
skórne i moczopłciowe

K DĄBROWSKA, 714—90 ul. WIELKA 21

Wilno, ui. Niemiecka 3, m. 6. tel. 921, od 9—1 i 3—8.
 Sprzedaż i wynajęcie.

Dr. G. WOLFSON
weneryczne, moczopł.

I skórne
uł. Wlieńska 7,

tel. 10,67 9—1 i 4—8 w.

RAZ na WIDELEC!
borną sardynkę norwegską a stanie się ona

wem stałempożywieniem. Jak wykazały ba-

dania wchodzą w chemiczny Jej skład witaminy,

niezbędne zarówno dla młodzieży jak i osób do-

rosłych lub słabowitych, w odbudowie ich orga-
nizmów.

 

Dr. GINSBERG
Choroby skórne wene-
ryczne | moczopłciowe

Wileńska 3.
8—1i 4—8, tel. 567. s3

Doktór B. SZYRWINOT
      

   

  

 

  

Dr. JANINA
Piotrowicz-Jurczenkowa

ordyn. Szpitala Sawicz.
Choroby skórne i wene-

ryczne kobiece.
Zarzecze 5, m. 2 od4-6pp.

NAUKA

Murzysta poszukuje
pokoju z utrzyma-

niem za korepetycje lub
przygotowanie do szkół
średnich, (specjalność:
polski, matematyka,fizy-
ka i łacina) Litewska 1. 7
m. 1 J. H. gro   

pracującego przy przyjmo-

Ceny fabryczne.

W. JUREWICZ
były majster firmy

„PAWEŁ BURE "
Poleca wielki wybór zegarków
i biżuterji oraz precyzyjne wy-

konanie naprawy.

Ceny przystępne.

|___Wilno,Mickiewicza4.61340 „|

Wytwórnia Wedlin SARDYNKA NORWESSKS, Choroby weneryczne
ę jest więc smacznem | zdrowemda” skórneImoczopiciowe

1 niem, które z pewnością pojawi SiĘ da1 2 Polśce. ( Wielka 19, od 9—1i3—7.
wnet na każdym stole w Poisce. 4231—5

a Nadzwyczajnie pożywne e ie
wielkiej zawartości jodu.

LIDA, SUWALSKA 9. TEL. 7. , Dr.Zeldowicz
Poleca najlepsze wyroby wędlin, słyn- R HAK l MOCZOPŁ. i SKÓRNE

nych ze swej jakości i smaku. i IN i 9—12 i 5—8 w. tel. 2-77.
Szynki po wiejsku, wędzone jałowcem, || Hi | | -:-

wszelkiego rodzaju solami, kiełbasy świątecz- i || I M ||
ne i inne SEZ npsacskie, specjelnie na | ||| D-r Zeldowiczowa
jw. Bożego Narodzenia wyrabiane. r | kobiece, wener.chor. dró:

dnia Z pówienia przyjmuje się įkaždego || NN | | ||| | | mocz. prz. 12--214—6
e ce ul. M Icza 24.vi ii L) jeiMe

o

Tekst obwieszczenia. Marzeniem każdego człowieka w obecnych ciężkich
Sąd Okręgowy w Wilnie, I Wydział Cywilny, |] czasach jest dobrze zarobić!

ogłasza, iz decyzją z dnia 17—24 października W/g przekonania, przy panującym obeciie kryzysie gospodarczym

1930 r. postanowił- Akcje Wileńskiego Banku Ziem-|] można zarobić wyłącznie i dobrze w branży sprzedaży obligacyj pań-
skiego w odcinknch po 250 rb.: Tej emisji Ne Ne stwowych na raty.
3449 1 3450, 5-ej omisji Nr. 3821, 7-ej emisji Nr.Nr. Marzeniem każdego ajenta losowego,

4259, 4260, 4261, 4262, 4263, 4264 i 4266; 1O-ej |]waniu zamówień na obligacje państwowe jest, dby wypłacono mu dal-

emisji Nr. 6086; 11-ej emisji -- Nr. Nr. 6776, 6777,|] szą jego prowizję uczciwie I solidnie. +:
6778, 6779, 6780, 6781 i 6782; 12-ej emisji Nr Nr. Mas ajenci, pracujący na terenie m. Wilna i okolic mieli moż-

7062; 7063; 13-ej emisji Nr. Mr. 7831 i 7837; 18-ej|| ność przekonania się, że Małapolski ZakładKredytowy, Lwów, Oddział
emisji Nr. 11458; 20-ej emisji Nr. 13952; 21-ej emi-|]w Wilnie W. Pohulanka 1, od dnia egzystencji Oddziału, wypłaca ajen=

sji Nr. Nr. 14170, 14171, 14172, 14173, 14175, 14176,8 tom prowizję uczciwie i solidnie. 5
14177, 14178, 14179, 14160, 14181 i 14182; 22-ej emisji P P. pan) Nie wierzcie tym dyrektorom, rozmaitym szefom

Nr. Nr. 15098, 1537], 15372, 15373, 15375, 15376, 15377, | biur i innym nawiedzającym od czesu do czasu Wilno, obiecującym
15704, 15705, 15800, 15835, 15836 i 15903; 23-ej emisji |] w dziennikach złote góry, najwyższą prowizję, Kasę Chorych, patenty

Nr. Nr. 16056, 16057, 16058, 16059, 16060, 16061, 16062, i t. d, rezultatem czego, po otrzymaniu kilku zamówień, obiecanki po
16063, 16064, 16065, 16066, 16067, 16068, 16069, i 16072; J zostają na papierze, wydrukowane w gazetach.

24-ej emisji Nr. Nr. 17822, 17823, 17824, 17625, 17826, to nie chce być oszukiwany, a chce uczciwie |
17327, 17830, 17831, 17832, 17833, 17834 i 17835:—w od-| przy wspomnianej pracy, niech się zgłosi do Oddziału Matopolskiego

dobrze zarob'ć
 

 

cinkach po 1250 rub.: 6-ej emisji Nr. 6301 do|] Zakiadu Kredytowego Lwów—w Wilnie, przy ulicy W. Pohulanka 1- po Chcesz otrzymać

Na 6305; 7-ej emisji Nr. 6796 do 6800; 11-ej emi- B zastępstwo i aa Boa sobie dobrobyt —0 o d Ę
sji Nr. Io27! do Nr. 10275; 12:ej Emisji Nr. IIOI do Benassia i AAA posadę

-m gą Musisz ukończyć kursy

 

r. UI05; 19-ej emisji Nr. 15761 do Nr. 15765; 19-ej aInains ni a ai -—

siai NBA SPR ar emisji Ne 20281 WSTĄP, A PRZEKONASZ SIĘ a)e wś earn
o Nr. unieważnić. s decyzji niniejsze) E kl ne Im. prof.Sekulo-

przesłać Wileńskiemu Bóukówi siais jszej że najlepsze i najtańsze towary galanteryjne posiada sklep iek UaLado anas

wla 42. Kursy wyuczają
listownie: buchalterji, ra-
chunkowości kupieckiej,

21193—0 o St. Sekretarz (podpis nieczytelny). „JANUSZEK“
ul. $w. Jańska 6 (były lokal Frllczki)

 

 

 

  

     
        
     

 

PROSZEK

   JE. 2.4oomosiycm ||

EO ZI)

BÓL GŁOWY

Wydawca: ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI.

Sai     

    

 

| Najtaniej

i D.-H. p

„J. BUBICRA.J $-ka
(właściciele J. Dubieka

i I. Januszewski)
| posiada w sklepie
| swoim przy ulicy

Wileńskiej Nr.
i
i

po cenach [ak zwykle umiarkowanych. |
t

 

"kupujesiędobre towary u
GŁOWIŃSKIEGO.—Polecamy

ne, bawełniane,lnia- ,

ne, jedwabne, oraz |

kołdry,koce, chust-

ki, serwety i

it.p.

mm—
4442712—

TANIO
wielki wybór poleca skład

mebli —00

Lokio
Wileńska 23.

wełny, jedwabie, tweedy, welwety, flanele (nipo-
ny) deseniowe oraz
cinne i skarpetki.— Uwaga—

e as dzie- |
eńska 27. —1 o,

 

wow wc wmó SakanaWólka

Młoda osoba
z wykształceniem semi-
narjalnem poszukuje pra-
cy biurowej, lub lekcji
w zakresie niższych klas
giminazjum. Pisze na ma-
szynie. O pracę prosi w
Wilnie, gdyż ma na utrzy-
maniu chorą matkę Plec
Orzeszkowej 11/9 od 11
do 2-iej. grl
p

pinzzorzędna kraw-
cowa poszukuje pra-

cy do domów. Krakow-
ska 9—9. —s0

tonie ma posady nie-
chaj poda wymaga-

nia i warunki, powol. na
refer. osėb znanych do
Admin. Dz. pod: „Praca“.

4523— s0

korespondencji handlo-
Wielki wybór ciepiej bielizny oraz pończoch, skarpetek,rękawiczek,nicl it.p. wej;” stenografji "nauki

Własna wytwórnia bielizny damskiejimęskiej. 648—4 handlu, ae owi ,
isania na maszynach,

iiikc owoni jowaroznawstwa, angiel-
materjały wełnia- | PRACA skiego, francuskiego,

" niemieckiego, pisowni,
gramatyki ae oraz
ekonomji. Po ukończe-
niu świadectwo.

dajcie prospektów.
2503

ą-

12
N-Utzycieika posiada-

jąca konwersację
francuską i muzykę po-
szukuje lekcyj w Wilnie.
Zgodzi się na wyjazd.
Beliny 16, m. 4 Schro=
nisko kobiet. 4520—0

OKTORAT icałkowi-
te studja akademi-

ckie wszystkich przed-
młotów. Po studjach dy-
plomuniwersytecki.Cours
acadėmigues, Boite Po-
stale Ne 524, Bruxelles
(Centre), Belgja.  57—1

auczę w ciągu mle-
siąca kroju, wedłu

najnowszej metody, i
zaul. Archanielski 4.

4486—0

 

mie

niež

do ba-
aby móc

tak

wywołało o-
z mieszkań-

ewakuacją, Niemcy, po obu brze-

AKUSZERKI

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

WZP69.

Kupno 3
Sprzedaž

Kardo tani
do sprzedania różne rze-
rzy pozostałe z licytacji.

LOMBARD
Plac Katedralny $Bisku-
pia 12. 113—s1

 

MASŁO i";
na kilogr. 4,80 -

MASŁO ©:se
pOERCH

DJA. K. WĘCEWICZ
Mickiewicza 7. Tel. 1062.

4502—s0
 

0 azyjnie do sprzeda-
nia suknie balowe

paryskie. Dąbrowskiego
Nr 4, m. 1. 4508—s0

M'EKO gwarantowanej
jakości, z majątku,

w ilości 89 litr. z codzien-
ną dostawą do nabycia.
Dowiedzieć się: ul. Stycz-
niowa, skład opału p.
Jędrzejkowskiego. 4512-1

Od T 1843 istnieje
WILENKIN |
ul. Tatarska 20.

BLE
jadalne, sypialne i ga-
binetowe, kredensy,
stoły, szafy łóżka i t.d.
Wikwintne, Mocne,

Niedrogo. Na dogod-
nych warunkach i na
raty. 4321—9

ODNROŻENIE
Oryginalna maść

(z kogutkiem

„MROZOL“
leczy i fgoi ranki,
powstałe od odmro-

żenia.
Sprzedają apteki i
składy apteczne.

 

  

 

   
  

  

 

711—19

CETTTROSAI

Szkło

Fajans

Porcelana
Serwisy

NAJTANIEJ
w D. HANDL.

1. OUyniet....
Wilno, al. Wielka

Nr. 19.
872— s2

ŁISZIENEEWE"IK RaROTERZ
D” sprzedania gramo-

fon, biurko, latarnia
projekcyjna do przezro-
czy i ciemnia fotogra-
ficzna amatorska. Kró-
lewska 7 m. 7. 4527—s0

WODZYCENZETNZADECEORAI
Z powodu wyjazdu

tanio do odstąpie-
nia MLECZARNIA z ca-
łem urządzeniem przy
ulicy Ostrobramskiej8.

ERUSIIMTSBSSESAD

| Mieszkania
1 i pokoje

(VNATRONAGT NN

D wynajęcia 5 poko=
Jowe mieszkanie,

suche i jasne ze wszyst-
kiemi wygodami Beliny
Ne 16 m. 7. 4507—0

D wynajęcia miesz-
kanie z 3pokoi i

kuchni, Sawicz 16 — 10.

452550
D” wynajęcia osobny

dom z ogrodem,
elektrycznością. Pobrzeż-
na 14 naprzeciw koś-
ciola Sw. Piotra. 4525-s2

p'ANINOJI FORTEPIAN ew. przyjmę obciążenia |
do wynajęcia na do- zgłaszać

pośredników do Admi- į
Kre- nistracji Dziennika pod
—s0„dom J. J.“

godnych warunkach. Bi-
skupia 14 m.2 N.
mer. 4

Drukarnia „Dziennika Wileńskiego”, ul. Mostowa 1.

  

 

ilości

w

dzielały
trujące.

Sensacyjne

nież gazy,

  

gach rzeki Mozy, zakopali olbrzy-
trujących,

których bardzo wiele zatopili rów-
Mieszkaniec ten

twierdzi z całą stanowczością, że
wylewy Mozy oraz deszcze mogły
spowodować, iż pociski te wydo-
stawały się na powierzchnię i wy-

nich gazy

pocisków

rzece.

zawarte w

 

   

to oświedczenie
władze belgijskie wezmą pod uwa-
gę, o ile tylko analizy wykażą, że
do zatrucia przyczyniły się rów-

jakich używano pod-
czas wojny światowej.

GIEŁDA
WARSZAWA 13.XII (Pat.)

Waluty i dewizy:

Belgja 124,66 124,97—124,35.
Holandja 359,33 —360,23—358,43.
Kopenhaga 238,66—239,26—238,06.
Londyn 43,33--43,44—43,22
Nowy York 8,914—8,334—8,894.
Paryż 35,06—35,15—34,97
Praga 26,46V,—26,53—26,40,
Stokholm 239,45—240,05 —238,85.
Szwajcarja 173,11—173,54—172,68
Wiedeń 125,57—125,88— 125,26.
Włochy 46,73—46,85—46,61.
Berlin w obrotach prywatnych 212,79.

Akcje:

Bank Handlowy 108, Polski 154,75—
155,75—155,50, Zachodni 30, Częstocice
32, Węgiel 36,50, Norblin 32, Staracho-
wice 13,75.
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ZNAJOMI
podziwiać będą twój gust, gdy zakupisz radjoodbiornik

NOWY

„TELEFUNKEN” 33 "  L
odbiornik i głośnik w jednym aparacie. Cena
całkowitego urządzenia Zł. 730.—
a: Telefunken 33 W/L należy do rzędu odbior-

ów 3-lampowych, jest jednak najlepszym apa-
ratem tego rodzaju, pozatem posiada wbudowanygłośnik. Przyrząd o zwiększania selektywności umo-
żliwia doskonały odbiór nawet bardzo odleglych stacjj.
Prosimy za pomocą załączonego kuponu jeszcze
dzisiaj zażądać od nas bliższych szczegółów.
 

Do Polskich Zakładów SIEMENS S. A.
Warszawa, Foksal

Proszę o nadesłanie mi
odbiornik Telefunken 33
imię i nazwisko:
miejscowość:
ulica:

W/L:

iepszem dotychczas
przeciw nerwobólom,

liomentol WE LWOWIE,  

GRUŹLICA PŁUC jest nieubłaganą I corocz-
nie, nie robiąc różnicy dla płci, wieku i sta-
nu, kosi miljony ludzi. — Przy zwalczaniu
chorób płucnych, bronchitu, grypy upor-
czywego, męczącego kaszlu i t. p. stosują

p. Lekarze:P

„Balsam Thiocolan—Age“
który ułatwiając wydzielanie się plwociny
wzmacnia organizm i samopoczucie chorego
oraz powiększa wagę ciała i usuwa kaszel

Używa się za poradą lekarza
Sprzedają apteki.

 

UWAGA MATKI!

„ZDROWIA*
FABRYKI

A. PIASECKI w Krakowie
jest bardzo pożywna I niedroga

 

 

|
|
 
k

1237—1 o

—————ACA 000

ŽŽ8 majątkowe

| RÓŻNE —
ika KUPIĘ DOM przy

prospektėw na radjo-

e jest wedle zdania znakomitych lekarzy naj-

cowi i t. p. dolegliwościom. Jedna
wystarczy, aby się przekonać o wartości

tego środka.

ICHTIOMENTOL
jest wszędzie do nabycia,

po 3 zł. za flakon.
Główny skład wysyłkowy na Polskę

i Gdańsk:
LABORATORJUM CHEM. APTEKARZA

N-ra. SZYKONA EDELNANA

18.

 

  

    

        

      

znanem nacieraniem
reumatyzmowi, gość-

próba

Teatyńska 15. —4 o

Do sprzedania

NA RATY
działeczki ziemi pod le-
tniska po 10 gr. kw. metr
oraz centrum z budyn-
kami przy szosie Wilno—
Warszawa. Miejscowość
sucha, zdrowotna, wyso-
ko położona, otoczona
sosnowemi lasami. Do“
jazd na miejsce autobu-
sem o 45 minut prawie
co godzina. Kościół świa-
tło elektryczne, telefon,
policja na miejscu. Mają-
tek Połuknia właściciel-
ka Rożańska lub w Wil-
nie ul. Zamkowa 18 m.
20 od godz. 4—5 w do-
mu. 704—s0

D m drewniany z ogro-
dem przy ul. Szka-

plernej, do sprzedania za
1500 dolarów Antokol-
ska 19 m. 1. 4504—0

PLAC SPRZEDAM
ziemia własna 310 sąž.
kw. może być podzielo-
ny na dwa place woda i
żwir na miejscu przy ul.
Legjonów Nr. 98/2/21. O
warunkach Zaułek Zakre-
towy 16, m. 3 u właści-

ciela. 4526—s1

Z powodu choroby na-
tychmiast sprzedam

 

Żądajcie wszędzie. 733] piwiarnię z całkowitem
urządzeniem b. tanio. O
warunkach dowiedzieć

Z:E GA R K I| sie u. Wileńska 52 (ró

Reperuje Solidnie mostu), 871—s

 

Magistrat miasta Wilna
oszukuje muzyka na stanowisko kierownika or-
iestry kinematografu miejskiego. -- O warunkach

pracy można się dowiedzieć w Wydziale Szkol-

nym Magistratu w
równieź należy skła
i świadectwami o poprzedniej pracy.

(©) J. Łokuciewski
Ławnik Magistratu.

ai

| 2-pię

5
tówce do 10 tys. dol. | ści1

pisemnie bez į

ać podania z życiorysem

EEEITTAXMADA

i Kamienice
miasta o dochodowo-

sprzedamy niedrogo
Dom H-K. „Zachęta'”
Mickiewicza 1,

r]

Redaktor odpowiedzialny: JERZY CIESZEWSKI.

K. Gorzachowski
Zamkowa 9. DRU-

KARNIA
I INTROLIGA-

TORNIA

„DZIEŃŃIKA
HILEŃSKIEGO”

biurowych, dokąd

WILNO, UI.Mo-
stowa Mi 1

Telefon 12 - 44,

PRZYJMUJE

WSZELKIE

ROBOTY

w zakres dru-
karstwa

I Introligator-
stwa wcho-

dzące.

trową w centrum

7.000 zł. rocznie,

tel.
98—05._378—s0  
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