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Tym wszystkim którzy oddali ostatnią posługę

š. p. KAROLOWI OBREMU
a w szczególności: Magistratowi m. Wilna, Straży Ognio-

wej, Panu Smiałowskiemu, Paniom, które śpiewały podczas
mszy żałobnej, Kolegom i Przyjaciołom tą drogą składamy
serdeczne podziękowanie

f Córka I Najbliżsi.

W poniedziałek 29 grudnia r. b. jako w pierwszą bolesną
rocznicę śmierci nieodżałowanej matki

Ś. p. AUGUSTY KULESZYNY
odbędzie się nabożeństwo żałobne w kościele św. Rafała,
o godz. 9ej rano, na które zapraszają DZIECI.

Wobec tego, że syn mój, Kazimierz Proszyński, mający moje pienipotencje
do zarządzania mojemi sprawami osobistemi i majątkowemi, wyjechał w dalekie
kraje i dotąd nie mam dokładnych wiadomości, gdzie się znajduje, uiniejszem
podaję do wiadomości ogólnej, że wszystkie plenipotencje dane przezemnie na
imię Kazimierza Proszyńskiego, uznają za wygasle z dniem dzisiejszym, przeto
podpisy jego w sprawach moich za nieważne i prawnie nieobowiązujące.

27 grudnia 1930 r.
Konstanty Proszyński, starszy.

Wilno, ul. Zakretowa 1, Zakład botaniczny. 741-w
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„Bibljoteka Nowości"
Dzieła kiasyczne

„17| Ostatnie nowości (polskie i obce)
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HERBATA
a Z KOPERNIKIEM

Skład Główny oo

WARSZAWA—BRACKA 23.

Nu
kTowarzystwo Handlu Herbatą

A. DŁUGOKĘCKI-W. WRZEŚNIEWSKI -—Sp. Akc.
Przedstawiciel-ST. ZATORSKI, Wi!no, ul.LLU36 1.

List profesorów prawa Uniwersytetu Ja-
giellońskiego do Pana Prezydenta Rzeczy-

pospolitej.
(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Niedzielna „Gazeta Warszawska” donosi, że nie-
dawno na zebraniu w Krakowie wszystkich profesorów i docentów

, wydziału prawa i administracji Ulniwersytetn Jagiellońskiego podpi-
/ sany został list do Pana Prezydenta Rzeczypospolitej. W liście tym

omawiają metody prawa w Polsce. Jeżeli jakie prawo jest złe  po-
winno być zmienione drogą ustawodawczą przez konstytucję. Dopóki
jednak obowiązuje, powinno być przez wszystkich szanowane.

Profesorowie oświadczyli, że czują się w sumieniu zobowiązani
do zabrania głosu i zwrócenia uwagi Głowy państwa na grożące
niebezpieczeństwo. Obecny na zebraniu prof. Krzyżanowski oświad-
czył, że wystosowane pismo osobiście złoży na Zamku w Warszawie.

Odpowiedź profesora dr. St. Kota na list
piof. Dyboskiego.

(Teletonem od wlasnego korespondenta).

WARSZAWA. Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego. dr. Stani-
sław Kot w odpowiedzi na pismo dr. Dyboskiego, skierowane do
niego jako rzekomo jednego z autorów enuncjacji grona profesorów
Wszechnicy Jagiellońskiej, ogłosił następującą odpowiedź w prasie:

Jaśnie Wielmożny Panie Poślel
Rozważając treść listu Pańskiego, ogłoszonego w dziennikach z

dnia 24 b. m. uprzytamniam sobie, że miał on na celu 1) odwróce-
nie uwagi społeczeństwa od sprawy natury ogólnej i obniżenie zna-
czenia odruchu sumienia przez przedstawienie go w opinii publicz-
nej jako dzieła intrygi politycznej jednostki, 2) rozdwojenia i rozbi-
cia rosnącej jak lawina masy obywateli, których skupia razem tro-
ska o prawo i sprawiedliwość w Polsce.

Nie mam zamiaru ułatwiać Panu powodzenia. tak subtelnego
manewru dywersyjnego przez dyskutowanie publiczne podejrzeń,
tembardziej, że nie umiem dopatrzeć się tytułu, któryby Pana upo-
ważnił do wystąpienia w roli mentora profesorów Uniwersytetu
Jagiellońskiego. Życzenie wyrażone w Pańskiem liście, bym Pańskie
uwagi przekazał „inicjatorowi tej akcji" jest bezprzedmiotowe. Stwier-
dzone kategorycznie, że w niej nie brał udziału nikt poza podpisa-
pymi pod memorjałem profesorami (lniwersytetu Jagiellońskiego
a ci o Pańskim piśmie dowiedzieli się ze szpalt dzienników.

Proszę przyjąć i t. d.

 
  

 

Stanisław Kot
prof. UniwersytetużJagiellońskiego

Kraków, 26 grudnia rb.

Ci również bronią Brześcia.
(Telefonem od własnego korespondenta).

Skazany przez sądy, głośny „arcybiskup” Kowalski oraz dwóch
biskupów marjawickich Gołębiowski i Próchniewski” ogłosili kolpor-
towany w postaci jednodniówki „protest biskupów marjawickich
przeciw wystąpieniu profesorów Wszechnicy Jagiellońskiej".

Niebawem podamy charakterystyczniejsze ustępy tego „protestu”.

Zwolnienie b. posia Ciołkosza.
(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Dnia 24 b. m. o g. 4i pół po południu został
wypuszczony z więzienia w Grójcu za kaucją 10 tys. zł. b. poseł
'zP. P. S. Adam Ciołkosz, który po spędzeniu w Warszawie Wigilji

i pierwszego dnia świąt wyjechał z Tarnowa.
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ODBĘDZII SIĘ W SOBOTĘ
DNIA 17 STYCZNIA 1931 r.

Poufność.
P. Tadesz Dyboski, poseł z BB.

ogłosił 24-go b. m. list do p. Sta-
nisława Kota, profesora niw.

tej myślącej powszechności pol-
skej, na którą się myśli i uczu-
cie listu przelewają.

zagraniczne o
niem miejsca o

owę umieszczenie ogłoszeń. Konte cze

—RAI MłodzieżyWszechpolskiej
w Salonach Hotelu GEORGES'A

wszechpolskiej Dominikańska 4.

30 > drożej.

 

    

Jag. w Krakowie, w którym uje-
mnie ocenia ogłoszenie listu pro-
fesorów krakowskich do posła
prof. Adama Krzyżanowskiego,
twierdząc, że list ten miał być
poufny.

Daleka mi jest chęć zwady z
p. Tadeuszem Dyboskim, którego
znam i cenię od bardzo już daw-
nych lat przyjaźni mej z bratem
jego prof. Roinanem Dyboskim,
którego podpis znajduje się także
pod listem do prof. Adama Krzy-
żanowskiego. Lecz sprawa jest
już dzisiaj przed oczyma ipod
sądem ogółu. A zatem niema po-
wodu ukrywania zdania odmien-
nego niż to, które wyraził p. T.
Dyboski. Mnie zaś, jako b. pro-
fesorowi Uniwersytetu Jagielloń-
skiego, sprawa ta jest szczególnie
bliska.

Pisze p. poseł Tadeusz Dy-
boski:

— Jest publiczną tajemnicą, że pro-
fesorowie podpisywali list ten, nie tając
zastrzeżeń co do jege stylizacji, dlatego,
że był to list ściśle poufny, nie przezna-
czony do druku...

Jeśli pozwoliłem sobie wspo-
mnieć tu także prof. Romana
Dyboskiego, i nasze dawne lata
kształcenia sięw dziejach piśmien-
nictwa różnych czasów i różnych
krajów, to dlatego, że dla nas
nie może być rzeczą wątpliwą,
że ów list kilkudziesięciu profe-
sorów Uniwersytetu Jagiellońskie-
go do prof. Adama Krzyżanow-
skiego, ogłoszony 18-go b. m.
nie mógł być pojmowany jako
poufny. Uczyliśmy się sami i u-
czyliśmy potem naszych słucha-
czów o różnych rodzajach piś-
miennictwa i wiemy, co to jest
list osobisty, a co rzecz, pod po-
stacią listu, przeznaczona dla ogó-
łu. Proszę czytać įten list, a jego
treść, jego układ, jego nastrój
wołają głośno, że to nie jest list
poufny dla jednego człowieka.
Najmniej kłopotu z wykazaniem
tego będzie miał prof. Stanisław
Kot, świetny znawca humanizmu
i jego epistolografji, t. j. zwraca-
nia się do czytającego ogółu pod
postacią listu do przyjaciela czy
przeciwnika.

A zresztą znamyprzecież obaj
prof. Adama Krzyżanowskiego,
który jest uosobieniem spokoju,
a nie zbiornikiem wstrząšnien.
Któżby miał wogóle szatańską
myśl ładowania w jedno jego
serce całego napięcia tego listu,
który wstrząsa umysły tysięcy i
tysięcy myślącego ogółu polskie-
go? Prof. Adam Krzyżanowski
czuł i rozumiał, że, jako odbiorca
listu, p właśnie tylko cząstką

Proszę wreszcie czytać podpi-
sy. Czy ci ludzie, mówiąc to, co
tan powiedziano, oraz podpisu-
ją, choć przez chwilę mogli my-
śleć o trzymaniu tego pod kor-
cen? Wogóle o tem nie mówmy,
ba to jest śmieszne.

Raczej przeczytajmy sobie raz
jeszcze końcowe zdanie pisma
profesorów krakowskich:
— Nie wolno nam dopuścić, by

usłaliła się opinja, że zbrodnie popeł-
nimo w Polsce bez naszego protestu.

Sprawa... zamierzonej poufiioš-
citego pisma jest chyba jasna.

Czytamy zatem w liście p. po-
sła Tadeusza Dyboskiego:
— .„.List ściśle poufny, nie przezna-

czyny do druku... Nie uprzedzajmy wy-
ników śledztwa...  Rozpowszechnianie
drukiem niesprawdzonych pogłosek...

Nie tracę nadziei, że p. Tade-
usz Dyboski, po rozwadze,
zna mi, że w tej sprawie brze
skiej było właśnie i przedewszyst-
kiem za dużo... poufności.

Poufnie, w nocy, dokonano
aresztowań b. posłów. Poufnie,
bez dania tej wiadomości choćby
zrozpaczonym najbliższym w ro-
dzinie, wywieziono ich do woj-
skowego więzienia w Brześciu.
Poufnie, bez dopuszczenia naj-
drobniejszej |choćby styczności
z rodzinami i obrońcami, trzy-
sdano ich w bezprzykładnem odo-
sobnieniu przez trzy miesiące lub
więcej. Poufnie, bez ogłaszania
menu więziennego dla b. posłów,
karmiono ich w sposób, o któ-
rym dostatecznie mówi ich wygląd
w chwili wyjścia stamtąd i o którym
szczegółowo mówią dziś już i oni
sami. Poufnie, bez wieści po-
za grube ściany więzienia i oka-
lających je murów twierdzy, w
ciemnej ich tajemnicy, działy się
rzeczy, dziś znane i z mównicy
sejmowej ogłoszone ku grozie
Polski dzisiejszej.

I dlatago, wobec dalszych
jeszcze zaleceń poufności w tej
sprawie przez p. posia Tadeusza
Dyboskiego, wołam z głębi su-
mienia i z całą donośnością głosu:
przecz z tą złowrogą poufnością!

Jasno, wyraźnie i bardzo gło-
śno cała uczciwa Polska powie-
dzieć musi, że się od tego od-
cina i to potępia. Wszakże wia-
domości o Brześciu, z nagłówka-
mi takiemi jak: piekło brzeskie,
katowanie w więzieniu polskiem
it. p, krążą szeroko w pismach
zagranicznych. | dla siebie sa-
mych i dla obcych musimy się
od tego odciąć, nie poufnie, ale
właśnie jaknajbardziej otwarcie.
Bywa czas na czekanie, ale
 

przy” «

 

Wyjazd w niewiadomym kierunku b. Ko-
mendanta Brześcia płk. Kostki-Biernackiego

(Teletonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. „Lwowski Kurjer Poranny” donosi, że 23 b. m.,
o godz. 12 wpołudnie, pociągiem pośpiesznym do Krakowa wyjechał
za paszportem zagranicznym, ważnym w ciągu 6-ciu miesięcy, pułk.
Kostka Biernacki, b. komendant więzienia w Brześciu nad Bugiem.
Wyjazd z Przemyśla odbył się w okolicznościach następujących: W
drodze z koszar do dworca kolejowego towarzyszyła mu silna asysta
wojskowa. żona jego przyjaciela, kapitanowa Kolendowa, wręczyła p.
K.-Biernackiemu bukiet z czerwonych róż. Przy odjeździe sierżant
Pikar, osławiony z bandyckiego napadu na redaktora Bilana, krzyknał:
Niech żyje pułkownik Kostek-Biernacki. Zaległo głuche miłczenie.
Pułkownik z bardzo niewyraźną miną wsiadł do wagonu wśród ogól-
nej konsternacji zebranych. W 38 p. p. zastępuje go major. Dyszkie-
wicz, przed tygodniem dopiero mianowany majorem.

„Ilustrowany Kurjer Codzienny” donosi, że w środę wieczorem
pociągiem pośpiesznym odjechał w kierunku Warszawy z Krakowa,
o godz. 8 m. 20, pułk. Kostka Biernacki w niewiadomym kierunku.
Odjazdowi pułk. Kostki Biernackiego towarzyszyła silna ochrona policji.

Venizelos w Warszawie.
(Telefonem od własnego korespondenta)

WARSZAWA. Zgodnie z zapowiedzią w dniu 30 b. m. o godz.
9-tej rano przybywa do Warszawy Prezes Rady Ministrów republiki
greckiej Eloterjus Venizelos. P. Venizelos zamieszka w apartamen-
tach hotelu Europejskiego, gdzie poczyniono przygotowania na jego
przyjęcie. Pobyt premjera greckiego w Warszawie potrwa 3 dni.
Wdniu 2 stycznia uda się pociągiem pośpiesznym do Wiednia.

Jednolita sygnalizacja na kolejach.
(Tel. od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Ministerstwo komunikacji wydałe zarządzenie na
podstawie, którego wprowadzona zostaje jednolita sygnalizacja na
kolejach państwowych.

raaicę8zł.

proc. drożej.

bywa także czas, kiedy na nic już
czekać nie należy.

P. poseł Tadeusz Dyboski za-
leca czekanie w  określeniach,
które także nie usuwają się z
pod odpowiedzialności, bo w pe-
wnych chwilach i w pewnych
sprawach jest odpowiedzialność
nietylko za poruszenie sumień
ludzkich ale także za uśmierzanie
tego ruszenia się sumień.

Oto te określenia i zarzuty:
— „„Dalsze zeniepokojenie opinji

publicznej niesprawdzonemi oskarżenia-
W czyim interesie leży rozpowsze-

Andrio drukiem niesprawdzonych po-
głosek... Nie uprzedzajmy wyników
śledztwa...

Jeżeli p. pos. Tadesz Dyboski
dopiero teraz słyszy, że w Brześ-
ciu było coś niesamowitego, oraz
nazywa to niesprawdzonemi po-
głoskami, to rzeczywiście spada
z księżyca. Wszakże od września
b. r. były o tem ustawiczne
wzmianki w pismach. Wszakże
prawnicy w osobnych uchwałach
zwracali uwagę na niezwykłość
osadzenia i odosobnienia w wię-
zieniu brzeskiem. Wszakże ks.
Prymas Hlond już w początku
października b r. w liście do p.
Prezydenta Rzplitej dał wyraz
swemu zaniepokojeniu o los więź-
niów. A teraz jeszcze ma się do-
piero czekać, aż dowiemy się
czegoś, wobec czego będziemy
mieli prawo... zaniepokoić się.

Wolne żarty, ale to jest na-
prawdę sprawa, nienadająca się
do żartów.

Co to znaczy, jeśli dzisiaj mó-
wi się 6 niesprawdzonych pogło-
skach, któremi nie należy niepo-
koić siebie i innych? Wszakże to
sami więźniowie podali wszystkie
te wiadomości o swych męczar-
niach, które wymieniono w liście
profesorów krakowskich i we
wnioskach sejmowych. A oni chy-
ba mają prawo mówić o tem i
my mamy obowiązek słuchać co
mówia. | wobec tego także jesz-
cze niewarto się niepokoić?

Są chwile i są sprawy, kiedy
spełnieniem obowiązku i dobrą
służbą nie jest wcale uśmierzania
i zacieranie, ale właśnie danie
świadectwa zaniepokojeniu i do-
maganie się prawdy i sprawie-

dliwości. %
Wystąpienie swe uzasadnia p.

pos. Tadeusz Dybowski w taki
sposób:

— Mamy powody do zaprotestowa-
nia przeciwko temu, aby szlachetne od-
ruchy ludzi nauki były używane de pły-
tkich i przejrzystych manewrów  poli-
tycznych, nie celowych, bo bezpłodnych.

Manewry? Może ktoś sądzić,
że uwięzienie paru dziesiątek po-
słów w czasie wyborów nie jest
manewrem, a wystąpienie ludzi
nauki w obronie podstaw życia
prawnego jest manewrem. Celo-
wość? Zapewne, wsadzenie prze-'
wódców do więzienia w czasie
wyborów miało w sobie pier-
wiastki celowości bardziej uchwyt-
nej, a odosobnienie ich tak grun-
towne również, jak się obecnie
okazało, nie bylo niecelowe. Bez-
płodność? Nie wszystkie plony
można wyrazić ilością mandatów
zdobytych w warunkach osobli-
wych. E

A już nie mówmy wogóle o...
używaniu szlachetnych odruchów
ludzi nauki, bo to nie jest ani na
poziomie tych ludzi, do których
wszelkie takie określenia, jak o
odruchach i o używaniu ich, źle
się nadają, ani teź na poziomie
sprawy, która dzisiaj kraj cały
porusza.

Przyjdzie bodaj chwila, kiedy
i p. poseł Tadeusz Dyboski, z do-
brą wolą i z przekonaniem uzna,
że jego wystąpienie obecne było
odruchem niewczesnym, a zara-
zem pokłoni się w swem sumie-
niu tym, którzy w imię swego
przodownictwa umysłowego w na-
rodzie, zażądali prawdy, prawa i
sprawiedliwości.

Stanisław Stroński.

tekstem 6 łam 236 gr., w tekście 48

   

PRERUMRERATA: miesięczna 4 zł.,2 odnoszeniem i przesyłką pocztową Ža gr.B

©GŁOSZENIA: za wiersz milim. pre
tekstem 10 łam. 18 gr. W numerach świątecznych oraz z prowincji o 25 proc.

Ogłoszenia cyfrowe, skompiikowane i z zastrzeże-
dministracja nie bierze odpowiedzialności za

Srożej,

    
  

w P. K. O. JA 80187.    

    
Diódeę WiódoMUŚCI.

Walka z przemytem
alkoholu. -

NOWY YORK. (Pat). Stražni-
cze statki przyprowadzily do No-
wego Londynu, w stanie Conne-
cticut, angielską szalupę automo-
bilową „Aubreyb“, która wiozła
na pokladzie ladunek napoi alko-
holowych, wartości 100 tysięcy
dolarów. Załoga szalupy, składa-
jąca się z 9 osób, została areszto-
wana. Szalupa usiłowała zbiec,
zatrzymała się jednak, trafiona 3
pociskami armatniemi.

Z Litwy.
W sprawie polsko-litew-
skich stosunków handlo-

wych.

Pod powyższym tytulem w so-
botnim numerze „Liet. Zin.” uka-
zał się nowy artykuł p. Cezarego
Petrauskasa. Autor przytacza sze-
reg danych statystycznych, ilu-
strujących stosunki handlowe mię-
dzy Polską a Litwą, i w końcu
dochodzi do nast. wniosków:

„Do Polski moglibyśmy wy-
wozić oprócz produktów żywno-
ściowych jeszcze nast. artykuły,
których odczuwa ona brak: ryby,
tłuszcze, olej, skóry surowe i wy-
robione, szmaty, stare żelazo, któ-
rego Polska importuje dość znacz-
ne ilości („Rocznik stat. Rzplitej
Polsk. 1929”).

Jesteśmy w posiadaniu tych
towarów, jednak z powodu dość
wysokiego frachtu nie jesteśmy
w stanie zdobyć polskiego rynku.
Pozatem za przywożone z Polski
towary przepłacamy duże pienią-
dze. Jeśli więc przy tak dużych
frachtach towar polski znajduje
w Litwie rynek, przytem wobec
dużej konkurencji, to o wiele ta-
niej kosztowałoby, jeśliby był
dostarczany drogą prostą i bez
pośredników, nie zaś tranzytem
przez inne państwa.

70 proc. zużywanego w Litwie
węgla kamiennego sprowadza się
z Polski.

Warto byłoby, aby  Minister-
stwo Komunikacji ogłosiło, ile za-
oszczędziło, godząc się kupować
węgiel polski, sprowadzając go
ponadto tranzytem przez inne
państwa. A ileż zaoszczędziłoby,
gdyby węgiel ten sprowadzało
bezpośrednio? Chyba miljonowe
sumy.

Warto byłoby, aby nasi eko-
nomiści obrachowali, ile na na-
szym patrjotyzmie zarabiają Ło-
tysze i Niemcy (za tranzyt i po-
średnictwo), ile moglibyśmy mieć
dochodu z tranzytu, ile mamy
strat z utraty rynku i t. d. Straty
sięgałyby zapewne miljonowych
sum

Co się tyczy rozwoju wWilnie
pracy na polu kultury narodowej,
to należy sądzić, wytworzyłyby
się dla niej lepsze warunki ani-
żeli są obecnie. Każdy krok w
dziedzinie utrzymywania stosun-
ków z Polakami, uczyniony ze
strony niepodległej Litwy, bardzo
szybko odbiłby się echem w Wi-
leńszczyźnie w prowadzeniu pra-
cy kulturalnej. Mógłbym pokazać
pisane do mnie listy Litwinów
wilnian, którzy dziękują mi za to,
iż poruszyłem sprawę rewizji tak-
tyki w sprawie odzyskania Wilna.

Należy być bezstronnym i ro-
zejrzeć się, co się dzieje dokoła.
Boimy się polskiej kultury, czy
jednak zauważyliśmy, iż całą siłą
przenikająca obecnie do nas kul-
tura niemiecka stanowi nie mniej-
sze niebezpieczeństwo?

Przecież nawiązanie stosunków
z Polską nie oznacza jeszcze by-
najmniej zrzeczenia się przez nas
praw do Wilna”, kończy p. Pe-
trauskas.

 

 

Koszulki Jaegerowskie
swetry,pullowery, bielizna

ciepla
juź są do nabycia

w Polskiej Składnicy Galanteryjnej
FRANCISZEK FRLICZKA

wiino, Zamkowa 9, tel. 6—46. 711—10

2

 

 



BSZT

  

[MÓTZOSTWO.
Sprawa Brześcia nie przestaje

być ośrodkiem zainteresowania

całego społeczeństwa polskiego.

O jej doniosłej roli w naszem
życiu państwowem już się dużo

pisało, ale w tej chwili pragniemy

zwrócić uwagę na jeden moment,

który ona z niezwykłą plastycz-
nością ujawniła.

Mamy na myśli tchórzostwo,

które od pewnego czasu, a prze-

dewszystkiem od przewrotu ma-

jowego w Polsce się rozpleniło

w sposób wprost niebywały.

Jak się zachowali tchórze wo-

bec Brześcia?

Z początku wogóle nie chcieli

wierżyć w to, co się w Brześciu

działo.
Skoro gazety milczą, a wiado-

mości bezpośrednich od więźniów

niema, więc wszystko musiało być

zwykłąplotką.

Zapomnieli <ci panowie, że
istnieją w Polsce referaty praso-

we przy starostwach, że od pew-

nego czasu pisma niezależne ule-

gają konfiskatom, że niektóre z

tych pism ilość skonfiskowanych
numerów obliczają na setki.

Gdy wreszcie więźniów wy-

puszczono i wieść o ohydzie

brzeskiej lotem ptaka przeleciała

przeż kraj cały, tchórze znów nie

chcieli wierzyć, bo przecież ża-

den z uwięzionych nie zabrał

głosu, nis ogłosił rewelacyjnego
artykułu, a więc widocznie do-

brze się im działo w tym Brześ-

ciu, a pan Kostek- Biernacki tro-

szczył się o nich, jak najczulszy

opiekun.

I znowuż nie chcieli ci pano-

wie pamiętać o tem, jakby wy-

glądało pismo, które wydrukowa-

łoby oświadczenie któregoś z

więźniów brzeskich.

Dzisiaj dopiero możemy pisać

o Brześciu, bo sprawa ta stała

się przedmiotem interpelacji po-

selskiej i to interpelacji zgłoszo-

nej zanim dbejące o dobre oby-

czaje Be-be zdążvło uchwalić ka-

gańcowy regulamin Sejmu i Se-

natu.

Zapomnieli również ci pano-
wie, że wypuszczeni na wolność

za kaucją posłowie, za wyjątkiem

jedynego Wojciecha Korfantego,

którego broni Sejm śląski, znaj-

dują się w takim położeniu, iż

w kaźdej chwili mogą się znowu

znaleźć w kaźni brzeskiej pod

zarzutem chociażby, iż usiłowali

wpływać na przebieg śledztwa.

A pamiętajmy, że przecież

śledztwo w dalszym ciągu spo-

czywa w ręku sędziego Demanta,

a ministrem sprawiedliwości jest

p. Michałowski, który jako pro-

kurator był częstym gościem

w Brześciu i interpelacja poselska

wskazuje nań wyraźnie, jako na

równie odpowiedzialnego za to,

co się w Brześciu działo.

Ale i wśród tchórzów są lepsi

i są gorsi. O ile pierwsi ograni-

czają się do tego, że o niczem

nie chcą wiedzieć, o tyle drudzy

usiłują wszystko wytłumaczyć i

rozgrzeszyć, bo boją się zarzutu,

iż nie chcieli napiętnować zła.

Dzisiaj ci ludzie w artykułach

prasowych, a nawet z trybuny

sejmowej, usiłują dorabiać ideo-

logję do wyczynów panów Bier-
nackich, Ryszanków, Kędzierskich

i towarzyszów..

Nazwiska tych ideologów Brze-
ścia my w Wilnie znany może

najlepiej. Więc niema nawet po-

trzeby ich wymieniać. Każdy ich

dobrze zna.
Teraz sprawa brzeska wcho-

dzi w następną fazę.

Zewsząd rozlegają się głosy

oburzenia i coraz to ogłaszane są

protesty.

A więc protestują organizacje

społeczne, protestują uniwersy-

tety, a nawet pojedyńcze osoby

śpieszą przyłączyć się do prote-

stujących.

Nikt, jak my, narodowcy, nie

potrafi chyba zrozumieć oburze-

nia i protestów.
Ale wśród protestujących nie-

stety też spotykamy wielu tchó-

- rzów.

Protestują, bo czują, iż w spo-

łeczeństwie naprawdę rośnie gniew
i oburzenie.

Protestują, bo już nie mają

odwagi milczeć.

Fle protest dopiero wówczas

będzie miał znaczenie i skutek

pożądany, jeżeli nietylko wypływa

ze szczerości przekonań, lecz

jednoścześnie wskazuje na istot-

ną przyczynę i źródło zła.

ECT ER

«Le Temps» 0 ASM polsko-niemiec'
ch.

PARYŁ. (Pat). Dziennik „Le
Temps” poświęca artykuł wstęp-
ny stosunkom polsko-niemieckim
i rozpoczętej przez rząd niemiec-
ki kampanji na rzecz rewizji trak-
tatów. Manewr ten — mówi „Le
Temps — należy do dziedziny
polityki wewnętrznej. Gabinet
Brueninga ulega presji ze strony
nacjonalistów i czyni zadość ży-
czeniom elementów prawicowych,
których zaufanie pragnie pozy-
skać, aby robić dywersję wobec
trudności, które się przed nim
piętrzą. Nerwowość—pisze dzien-
nik,— którą wykazuje rząd Rze-
szy w swej polityce względem
Polski, będąca wynikiem wpły-
wów nacjonalistów oraz ich chęci
eksploatowania wszystkich incy-
dentów, które powstaną na zie-
miach, leżących nad granicą
wschodnią, należy przedewszyst-
kiem wytłumaczyć tem, iż Ber-
lin zdaje sobie sprawę, że lata

pracują dla Polski i że z biegien
lat sytuacja Rzeczypospolitej Pol
skiej wzmocni się, a co za ten
idzie, elementy antypolskie cora
łatwiej się zaasymiłują. Zachwia
nie się gabinetu berlińskiego nit

jest bynajmniej następstwem sta
nowissa Polski względem mniej
szości niemieckiej.  Ukrywają
ubytek elementu  niemieckiegi

na Górnym Sląsku, Niemcyv

Genewie będą próbowały wysu

nąć w swych wystąpieniach ni
pierwszy plan kwestję  rewizj
traktatów i sprawę zmiany gra
nic wschodnich Niemiec. Chcieli
by oni dobić się poważnych re
zultatów, zanim nie będzie z<
późno, ażeby pragnienia ich ne

Wschodzie mogły się urzeczywist

nić na niekorzyść Polski, stano
wiącej siłę, w której pangerma

niści nie mogliby już dokonat
poważnego wyłomu.

Sesja Rady Ligi Narodów.
GENEWA. (Pat.). 62 sesja Ra-

dy Ligi Narodów rozpocznie się
w Genewie 19 stycznia roku
przyszłego pod przewodnictwem
przedstawiciela Niemiec. Na pro-
wizorycznym porządku dziennym
znajduje się około 30 spraw. Ze
spraw dotyczących Polski Rada
Ligi zbada w dziedzinie politycz-
nej dwie sprawy, dotyczące sto-
sunków pomiędzy Litwą a Pol-
ską. Jedna z tych spraw wysu-
nięta została w sprawozdaniu ko-

misji komunikacyjno-tranzytowej
i dotyczy przeszkód, stworzo-
nych w swobodzie tranzytu w
wyniku obecnego stanu tych sto-
sunków, jak również zarządzeń,
jakie winny być wydane w celu

7ZPEAPARREWAPRACEWASOP ZOZCZEORA

Koniaki

Winkelhausen

położenia kresu tej sytuacji. Dru
ga kwestja dotyczy rokowań, dv
których podjęcia wezwano rząd!
polski i litewski celem zaprowe
dzenia w strefie linji administre
cyjnej ładu i spokojnych stosun

"ków. W kwietniu r. b. Rada wy
raziła życzenie, aby informowa
no ją o przebiegu tych rokowań
W dziedzinie ochrony mniejsze
ści ma Rada do zbadania pewni
liczbę petycyj lub apelów, doty
czących ochrony mniejszości m
Górnym Sląsku oraz skargi i na
ty rządu niemieckiego w sprawi:
położenia mniejszości niemiec
kiej w województwie śląskien
oraz w Poznańskiem i na Pe
morzu.

  

 

 

gojmik gospodarczy Zwiągtu Spółdzieln: Polskich.
J.E. ks. Biskup Adamski żegna się ze spółdzieicami.

Z uwagi na to, że na terenie naszych dwu wejewództw kreso-
sowych znajduje się kilkadziesiąt tysięcy rodzin zrzeszonych w spól:
dzielniach tego kierunku spółdzielczego, poświęcamy więcej miejsca
temu nie codziennemu zdarzeniu jakim był doroczny zjazd delegatów
(re dak.).

W dniu 17 i 18 grudnia b. r.
odbył się w Warszawie doroczny
Sejmik (zjazd delegatów) Związku
Spółdzielni Polskich działającego
na całym terenie b. zaboru ros.
przy obecności kilkuset delegatów
reprezentujących około 250 spół-
dzielni oraz b. licznego grona
gości.

Sejmik zagaił wiceprezes Ra-
dy p. Trawiński, i po uczezeniu
pamięci zmarłego prezesa Rady
ś. p. Machnickiego, zaproponował
na przewodniczącego sejmiku księ-
cia Seweryna Czetwertyńskiego z
Radzynia. Do stolu prezydjalnego
zaproszono ośmiu przedstawicieli
poszczególnych miejscowości, a
z Wileńszczyzny K. Rutkowskiego,
prezesa Rady Oddziału Wiień-
skiego.
Po przyjęciu * porządku i wys.

borzeKomisji Budżetowej złożył
sprawozdanie za rok 1929 dyr.
J. Szmydt, który po dłuższem
omówieniu ogólnych zagadnień,
jakie oddziaływały na kształtowa-
nie się naszych stosunków go-
spodarczych—nakreślił obraz roz-
woju spółdzielni Związku.
mmm
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Jakkolwiek rok 1929 bezprze-
cznie uznać należy za rok kryzy-
sowy, który dotknął z kolei po
przemyśle rolnictwo, a przejawiał
tendencję objęcia również i han-
dlu, Banki spółdzielcze — mimo
„braku edpowiedniego dopływu

 

Ponadto nie dość protesto-

wać.

Ze złem trzeba walczyć czyn-

nie.

Niech ideologowie i obrońcy

Brześcia wiedzą, że się znajdują

poza nawiasem społeczeństwa,

które od ohydy brzeskiej musi

kapitałów zagranicznych — nie
tylko w rozwoju swoim nie za-
chwiały się, lecz przeciwnie wy-
kazały rozwój, dostosowując swo*
ją technikę do zwiększonych po-
trzeb społeczeństwa, przez <co
mogły w ciągu tego roku udzie-
lić przeciętnie członkowi 4-ch
pożyczek na ogólną sumę2.510 zł.
Tem zjednały sobie zaufanie, prze-
jawiające się w dalszym wzroście
wkładów.

Spółdzielnie Rolniczo-Han-
dlowe (zakupu i zbytu), spożyw-
ców, wspólnego zaspakajania po-
trzeb, rzemieślnicze, wytwócze,
pracy i t. p., wykazały poważny
wzrost zarówno . organizacyjny
przez dostosowanie się do tech-
niki ogólnie produkcję obowiązu
jącej, czem zyskały na sile ma-
terjalnej, oraz we wzroście kapi-
tałów własnych. Zasada stosowa-
nia kalkulacji minimalnej zapew-
niła im zwiększenie obrotów i
duże uznanie.
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Główna uwaga była kierowa-
na na umocnieniu spółdzielni pod
wzgiędem gospodarczym, a nie
organizowanie nowych dla efektu
i statystyki. Baczną uwagę kładło
się na organizowanie mleczarń
w większych skupieniach ludności
miejskiej,z jednej strony, by za-
pewnić jej potrzebną ilość zdru-
wego i czystego mleka, z drugiej
zaś, by dać rolnikowi możliwie

raz na;zawsze odgrodzić się mu-

rem nie do przebycia.

Ten, kto dziś protestuje, a

jutro będzie ściskał dłonie ide-

ologów Brześcia, niech lepiej mil-

czy, bo głosy tchórzów tylko

osłabiają protesty i podkopują

wiarę w słuszność sprawy.

wysoką cenę nie obniżaną kosż-
townem pośrednictwem. Część
spółdzielni produkowała sery chu-
de, uszlachetnione i wreszcie
szlachetne.

B. Inne spółdzielnie. Spół-
dzielcze rzeźnie w Wołkowysku i
Czerudowicach (Kujawy) oraz spół-
dzielczy młyn w Rypinie praco-
wały mimo bardzo ciężkiego roku
dodatnio organizacyjnie i gospo
darczo.

C. Spółdzielnie mieszkanio-
we i mieszk.-kudowiane, któ-
rych liczba wzrosła z 76 na 92 w
swoim rozwoju gospodarczym (re-
alizowanie swych zadań) były sil-
nie uzależnione od akcji kredy-
tów przyznawanych w stopniu
znacznie niższym od zapotrzebo-
wania. Mimo tego jednak wyka-
zały i one znaczny postęp gospo-
darczy.

Trzonem ruchu spółdzielczego
Związku były spółdzielnie kredy-
towe, które dzięki wewnętrznej
sprawności organizacyjnej (poza
małemi wyjątkami) oraz swemu
wszechstanowemu charakterowi
(rolnicy 55*/,, przemysłowcy 4'/,,
kupcy 7*/,, rzemieślnicy 7*,, ro
botnicy 3*/,, urzędnicy 14'/,, róż
ne zawody 9*/., osoby prawne 1'/,)
mogły łatwiej dostosować się do
wahań konjunktury i wymagań
członków.

Po sprawozdaniach zabrał głos
J.E. ks Biskup St. Adamski pa-
tron honorowy Związku Spół-
dzielni Polskich i długoletni or-
ganizator i pracownik na niwie
spółdzielczości, wygłaszając pięk-
ny referat na temat: „Moralne i
społeczne podstawy pracy spół-
dzielczej”.

Dostojny referent na wstępie
uczcił z okazji 30-letniej rocznicy
zgonu pamięć swego najbliższe-
go towarzysza pracy Ś. p. ks. pa-
trona Wawrzyniaka, poczem cy-
tując szereg jaskrawych przykła-
dów wykazał dobitnie, że ruch
spółdzielczy może rozwijać się
jedynie w atmosferze uczciwości
i wzajemnego zaufania.

Pogłębianie tych zasad za-
pewnia spółdzielczości rozwój i
siłę, wszelkie zaś ich podważanie
niszczy bezwzględnie  spółdziel-
czość.

Spółdzielczość opierając się o
zasadę wzajemnej odpowiedzial-
ności budzi ducha altruizmu idą-
ży do podźwignięcia warstw go-
spodarczo słabszych.

Spółdzielczość poszanowania
praw jednostki, być szkołą życia
i łagodzić przeciwieństwa klasowe.

Wiele też cennych uwag po-
święcił J. E. ks. biskup Adamski
samej organizacji spółdzielni i
znaczeniu zjazdów.

Zebrani zgotowali dostojnemu
referentowi entuzjastyczną owację,
zaś prezes Związku p. Kleniewski
wręczył J. E. artystycznie wyko-
nany adres od Zw. Spół. Polskich
w dowód hołdu i uznania dla ty-
loletniej twórczej pracy na niwie
spółdzielczej.

Po przerwie delegaci obrado-
wali nad wygłoszonemi referata-
mi w 4 sekcjach, na których wy-
głoszone zostały następujące re-
feraty:

1. Aktualne zadania spółdziel-
ni kredytowych—dr. M. Trajdo.

2. Podstawy organizacyjne
handlu zbożem—dyr. Zw. Spółd.
w Poznaniu p. Nowakowski.

3. Ogólne potrzeby rolnictwa
w dziedzinie zbytu inwentarza —
p. Ihnatowicz.

4 Możliwości rozwojowe spół-
dzielni mieszkaniowych—inż. La-
sota.

Wnioski uchwalone w komi-
sjach zgłoszono następnie na
plenum.

Drugi dzień obrad zapoczątko-
wał referat prezesa Zarządu
Związku p. A. Kleniewskiego na
temat „Prądy i kierunki w spół-
dzielczości i Polsce". Po nakre-
śleniu rysu historycznego referent
wskazał, że polska spółdzielczość
podzielona jest na 3 kierunki
ideowe: 1) Spółdzielcy spożywczy,
zrzeszeni w „Społem* traktują
spółdzielczość jako przejście do
„wyžszego“ ustroju gospodarcze-
go (komuna przy zniesieniu indy-
widualnej własności).  Antytezą
tego jest (2-0) „Ulnja Związków
Spółdzielczych” (do której Zw.
Spółdz. Polskich należy). „llnja*
widzi swe zadanie w umocnieniu
własności prywatnej drogą spół-

dzielczą, wreszcie (3-0) „Zjedno-
czenie" — obejmujące spółdziel-
czość rolniczą nie sformułowało

jeszcze swych poglądów ideowych,
„gdyż nie może być szczere". Z
„powodu tej rozbieżności ideowej
nie można jeszcze myśleć o uni-
fikacji ruchu spółdzielczego w
Polsce.

Następny referat D-ra Calko-
sinskiego poświęcony „Zagadnie-
niu kredytu rolniczego w spół-
dzielniach związkowych* wykazał,
że obciążenie rolnictwa krėtko-
terminowemi zobowiązaniami prze-
kraczającemi przeszło miljard zło-
tych — wobec zbyt niskiej ceny
płodów rolnych dających pokry-
cie ledwie połowy norm opłacal-
ności — stawia koszmarne widmo
przed rolnictwem. Ratunku przed
niem szukać należy w obniżeniu
kosztów produkcji i oszczędności.
Wielką rolę odegrać może w tych

warunkach pomoc kredytu śred-
nio-terminowego.

Następny referat wygłosił A.

Legis naczelny dyrektor Banku

Związku Spółek  Zarobkowych,
będącego centralą kredytową
wszystkich spółdzielni  „Unji",

Przedstawiwszy rozmiary rozwoju
tej centrali poświęcił wiele uwa-
gi jej stosunkowi do spółdzielni.
Itu przypomniał, że zadaniem
spółdzielczości zwłaszcza kredy-
towej jest — nie tylko wyłączne
pośrednictwo w roździale kredy-
tów—leez również organizowanie
samopomocy i samorządu gospo-
darczego. Od obowiązku tego
spółdzielnie uchylać się nie
mogą.

Pe obszernem omówieniu tych
zasad referent zwrócił uwagę na
konieczność zwiększenia stanu
posiadania spółdzielni, jako ak-
cjonarjuszów Banku Zw. Spółek
Zarobkowych, który to udział z
80 proc. przed wojną spadł de
40 proc.

Następnie przyjęto następują-
ce rezolucje zgłoszone przez ko-
misje:

a) Sp-ni kredytowych w zakresie
zaleceń w kierunku usprawnienia orga-
nizacyjnego zabezpieczenia udzielonych
kredytów, zabezpieczenia odpowiednich
rezerw, skontrolowania zdolności płatni-
czej dłużników, zaprzestania angażowa-
nia się w inwestycje długoterminowe,
współdziałania nad wzrostem wewnętrz-
nej kapitalizacji.

b) Sp-ni roł-handlowych i różnych
w zakresie zaleceń ostrożności w dal-
szej działalności handlowej, która winna
przejawiać dalsze oszczędności admini-

* stracyjne.

<) Sp-ni rol.-przemysłowych w za-
kresie twierdzenia, że gospodarstwo ho-
dowlane i mieczne, jako najrentowniej-
sze, podstawowe obecnie w qospodar-
stwie, zasługuje na specjalną uwagę,
pomoc i opiekę, że zniesienie przymusu
dostarczania przez spół'nie mieczarskie,
korzystające z kredytów rządowych, ca-
łej produkcji do jednej centrali zapewni
wysłanie wyższe ceny za produktw
myśl zasad spółdzielczości rolniczej.

Po dyskusji ogólnej i przyję-
ciu budżetu (366.550 zł.) dokona-
no zmiany statutu wprowadzając
proporcjonalne obniżenie stawki
(składki) na rzec związku w in-
stytucjach większych.
W wyborach uzupełniających

do Rady wybrani zostali Pp. Fr.
Frawiński, Jan Reut, ks. Sewe-
ryn Czetwertynski, dr Morczew-
ski, inž. Al. Kuczyński, Denert
i Ih. Dąbrowski, miejscowi.
W sejmiku udział wzięli b.

licznie przybyli goście, bądź przy-
jeźdni, jako przedstawiciele władz
panstwowych, bądź też instytucji
współpracujących ze związkiem
i jej spółdzielniami.

Tradycyjne wspólne zdjęcie
upamiętniło ten besprzecznie do-
niosły sejmik dla zrzeszonych
spółodzielni.

Po wyczerpaniu porządku
przewodniczący ks. Seweryn Czet:
wertyński zamknął sejmik.

 

Profesorowie Uniwersytetu Wileri iego
„Ww sprawie

Z inicjatywy prorektora uni
wersytetu wileńskiego  Marjana
Zdziechowskiego, stary natych-
miast po wystosowaniu przez pro-
fesorów uniwersytetu - Jagielloń-
skiego w Krakowie listu w spra-
wie brzeskiej, przyłączył się indy-
widualnie do ich wystąpienia, we

wtorek odbyło się zebranie człon-
ków Zrzeszenia Grona Profeso-
rów (I.S.B.

Po dyskusji, w której między
innymi wyjaśniali swe stanowisko
na forum Sejmu prof. ks. Zon-
gołłowicz i prof. Staniewicz, ze-
brani postanowili wysłać na ręce

Odezwa profesorów Uni-
wersytetu Poznańskiego.

Profesorowie Uniwersytetu Po-

znanskiego wystosowali następu-
jacy list otwarty do kolegów
swoich Stefana Dąbrowskiego,

Alfreda Ohanowicza i Bohdana
Winiarskiego w ponurej sprawie
więzienia brzeskiego.

Wstrząśnięci do głębi wiado-

mościam: o więźniach brzeskich,

które zostały podane w interpe-

lacjach poselskich, solidaryzując

się z profesorami Uniwersytetu

Jagiellońskiego, zwracamy się do

naszych kolegów, posłów i sena-

torów z gorącem wezwaniem, by

w imię honoru i dobra Polski
wszystkiemi siłami dążyli do zu-

pełnego wyświetlenia sprawy i

pociągnięcia winnych do odpo-
wiedzialności.

W Poznaniu, 18 grudnia 1930 r.

Stefan  Błachowski, Ludwik

Jaxa Bykowski, Kazimierz Chody-

nicki, Bronisław Dembiński, ks.

Szczęsny Dettloss, Alfred Denizot,

Stanisław Dobrzycki, Józef Dziech,

Antoni Gałecki, Jan Grochma-

licki, Konstanty Hrynalkowski,

Stan Kalandyk, Lucjan Kamien-

Brzešcia.
prof. uniwersytetu Jagiellońskie-
go Michału Siedleckiego, jako b.
pierwszego rektora U.S.B. pismo
następującej treści:

„Prosimy Pana Rektora o wy-
rażenie kolegom naszego naj-
szczerszego uznania za szlachet-
ne i męskie wystąpienie w obro-
nie etyki życia publicznego i pra-
worządnošci“.

Pismo to podpisalo kilkanastu
profesorów na czele z b. rekto-
rami U. S. B.: Parczewskim, Pigo-
niem, ks. Falkowskim i inicjato-
rem Zdziechowskim.

Edward Klich, Witold Klinger, Jó-
zef Kostrzewski, Bolesław Kował-
ski, Zdzisław Krygowski, Alfred
Laskiewicz, Zygmunt Lisowski,
Karol Mayer, Józef Morawski,
Zygmunt Moczarski, Marcin Na-
dobnik, Edw. Niezabitowski, Broni-
sław Niklewski, Eugenjusz Piase-
cki, Józef Paczowski, Roman
Pollak, Mikołaj Rudnicki, Jan Rut-
kowski, Jan Sajdak, Antoni Śmie-
szek, Tadeusz Silnicki, Konstanty
Stecki, J. Suszko, Michalina Ste-
fanowska, Stefan Studniarski, Ka-
zimierz Tymieniecki, Edward Tay-
lor, Józef Witkowski, Adam Wo-
dziczko, Zygmunt Wojciechowski,
Kazimierz Wójcik, Zygmunt Za-
krzewski, Stefan Zaleski, Adam
Żółtowski.

Dalsze podpisy.
Jak się dowiadujemy, do pro-

testów w ponurej sprawie Brze-
ścia przyłączają się ciągle no-
wi profesorowie i asystenci u-
czelni akademickich w Warsza-
wie, których podpisów z powodu
różnych trudności nie udało się
opublikować. Ostatnio zażądał
umieszczenia swego nazwiska
pod protestem profesor Politech-
niki dr inż. Wiesław Chrzanowski

Politechniki warszaw-

 

 

ski, Witold Kapuściński, Adam i asystent

Karwowski, Adam Kleczkowski, skiej Antoni Karpowicz.

walka z bezrobociem >. interesijacego referatu, wygło”
Bezrobocie w ostatnich latach,

we wszystkich prawie państwach

wzrosło o 2—3 razy. Międzyna-

rodowe Biuro Pracy oblicza ilość

bezrobotnych w czterech tylko

państwach (U. S. A., Niemczech,

Anglji i Włoszech) na przeszło

11 miljonów, co wraz z rodzinami

czyni około 30 miljonėw. ludzi,

"pozbawionych zarobku.

Prof. Wildbrandt oblicza, że

podczas gdy przed wojną w głów-

nych krajach przemysłowych bez-

robocie wyniosło od 3 do 8proc.

to ostatnio wynosi ono od 10 do

30 proc. liczby robotników za-

trudnionych w przemyśle W do-

bie .obecnej bezrobotni przestali

być armją rezerwową dla prze-

mysłu—a są jakoby stanem od-

rębnym.
Cały szereg czynników złożył

się na dzisiejszy stan rzeczy. Na

gospodarstwie światowem odbiła

się ujemnie grupa czynników po-

litycznych, jak polityka samowy-

starczalności, neomerkantylizm,

polityka celna, uprzemysłowienie

szeregu krajów zamorskich, wy*

eliminowanie Rosji z koncernu

światowego i t. d. Dalej należy

wymienić utrudnienia emigracyj-

ne, postęp maszynizmu, odbiera-

jący pole pracy robotnikom i

umożliwiający zatrudnianie kobiet

i pracowników młodocianych.

Wreszcie, w dziedzinie społecznej,

zubożenie stanu średniego wsku-

tek inflacji i t. p. zaburzeń, zmu-

sił do pracy ludzi, którzy dawniej

żyli ze stałych dochodów. Na

końcu wspomnieć należy również

o ucieczce de miast pracowników

rolnych, którym znudziła się wieś.

Jak widzimy, zjawisko bezro-

bocia jest refleksem rozlicznych

przyczyn. Rzecz oczywista, że

walka z bezrobociem musi być

prowadzona przy pomocy naj-

przeróżniejszych środków. Zagad-

nienie leczenia tej choroby spo-

łeczno-gospodarczej, jaką jest

bezrobocie, stanowiło przedmiot

szonego w warszawskiem towa-
rzystwie ekonomistów i statystów
polskich przez p. doc. dr. Ferdy-
nanda Zweiga.

Prelegent wskazał na szereg
czynników politycznych, jako na
ważne instrumenty w walce z
bezrobociem. Do nich zaliczał:
zniesienie wszelkiego rodzaju za-
kazów, zwłaszcza w stosunkach
handlowych, emigracyjnych i t. p.,
dalej zahamowanie dalszego pro-
cesu urbanizacji przez stworzenie
lepszych warunków pracy na wsi
dla robotników rolnych, co po-
niekąd stosowane jest już w Niem-
czech, Francji iWłoszech, wresz-
cie: wysiłki w runku osadze-
nia częściowego bezrobotnych na
roli (Anglja).

Niemniej ważnym środkiem
jest ochrona stanu średniego,
zwłaszcza rzemiosła i zahamowa-
nie proletaryzacji. Stan średni
bowiem spełnia pożyteczną rolę
medjatora socjalnego. W grę też
wchodzą środki, zmierzające me-
chanicznie do zmniejszenia po-
daży pracy młodocianych i star-
ców, co dałoby się osiągnąć przez
podniesienie obowiązku szkolnego
i wyeliminowanie jednego rocz-
nika z rynku pracy oraz przez
wprowadzenie ubezpieczeń na
starość Słuszną rzeczą jest ogra-
niczenie pracy zawodowej kobiet,
na co jeszcze zwrócił uwagę
Adam Smith. Również inwestycje
publiczne, podniesienie wykszał-
cenia zawodowego robotników
(nadmiar niekwalifikowanych przy
jednoczesnym braku specjalistów!),
ograniczenie liczby urodzeń, re-
gulacja postępu technicznego —
są ważnemi czynnikami w walce
z bezrobociem.

—

0D ADMINISTRACJI

, czas odnowić prenumeratę

| na miesiąc STYCZEŃ.
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DNIA 3 STYCZNIA
1931 R.

ODBĘDZIE SIĘ 
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KRONIKA.
Sprawy administracyjne.

— Pozwolenie na broń. Wi-
leńskie Starostwo Grodzkie poda-

je do ogólnej wiadomości, iż skła- .

danie podań o prolongowanie po-

zwoleń na posiadanie i noszenie

broni na rok 1931, rozpoczyna się

z dniem 1 stycznia 1931 roku, do:

28 lutego 1931 roku włącznie.

Termin ten jest ostateczny. Oso-
by, które nie złożą w tym termi-

nie podań o prolongowanie po-

zwoleń na posiadanie broni, będą

uważane za posiadających broń

nielegalnie i zostaną pociągnięte

do odpowiedzialności administra-
cyjno-karnej.

Sprawy wojskowe.
— 6wiazdka na wartach gar-

nizonu Wilno. W wigilijny wie-
czór, pomiędzy godz. 16-tą, a

19tą, odbyła się na wartach gar-

nizonu Wilno, uroczystość łama-

nia się oplatkiem z żołnierzami,

których twardy obowiązek stania

na straży majątku państwowego,

zmusił w tak uroczystym dniu

pełnić służbę wartowniczą zdala

od rodziny, a nawet zdała od ro-

dziny przybranej — ich oddziału.

Okolicznościowe przemówienia i

rozdanie cennych podarunkėw,

dopełniło uroczystość. Z ramie-

nia Białego Krzyża objeżdżali war-

townie:, pp. Swiątkowska, Reisso-

wa i Chromowa, oraz pp. prezes

Falkowski, Reiss i Mazurowski.

Z ramienia wojska wzięli udział

pp. płk. Jażdżyński, kpt. Puchal-

ski, Melech i por. Gozdecki.

Handel i przemysł.
— Ceny na drzewo opało-

we. Wileński Starosta Grodzki
podaje do ogólnej wiadomości,
że po wysłuchaniu opinji rzeczo-

znawców, ustalił następujące ce-

ny maksymalne na drzewo opa-

łowe w Wilnie, obowiązujace z

dniem 27 b. m.: za 1 metr sze-

ścienny sosny, loco skład (bez do-

stawy) — 14 zł., za 1 metr sze-
ścienny brzozy i olchy, loco skład

(bez dostawy) — 15 złotych.

Sprawy miejskie.
— Posiedzenie Rady Miej-

skiej. Na dzień 30 bm. w Ickalu
Magistratu o godz. Brej wiecz.

wyznaczone zostało posiedzenie
Rady Miejskiej. Porządek dzien-
ny zawiera następujące sprawy:

1. Wniosek w sprawie zaciągnię-

cia w Komunalnej Kasie Oszczęd-
ności m. Wilna pożyczki w wyso-
kości 173.795 złotych na pokrycie
wydatków związanych z wypro-

dukowaniem przez Betoniarnię
miejską materjału chodnikowego
na: ro« 1931-32. 2. Wniosek w

sprawie przeniesienia kredytów w

budżecie 1930-31 roku. 3. Wnio-
sek w sprawie ustalenia na rok
1931-32 podatku od nierucho-

4. Wybory dwóch człon-
ków do Sądu konkursowego na-

grody artystycznej m. Wilna i

ustalenia 4 instytucyj, które mają

delegować po jednym członku
do tegoż Sądu. 5. Wybory uzu-
pełniające do Komisji Kulturalno-
Oświatowej.
— Modyfikacja przepisów

na stacji kontroli mięsa. Ma-
gistrat m. Wilna przeprowadzi
obecnie prace nad zmodyfikowa-
niem obąwiązujących obecnie

przepisów na stacji kontroli mięsa.

Po ich zakończeniu zostanie zgło-
szony odpowiedni wniosek na po-

siedzeniu Rady Miejskiej. (d)

Sprawy sanitarne.
— Stan chorób zakaźnych.

Podług danych miejskich władz
sanitarnych: stan chorób zakaž-

nych na terenie m. Wilna wyraża

się w cyfrach następujących: ty-
fus brzuszny 1, płonica 2 (w tem
1 zgon, błonica 3, odra 4, róża 4
(1 zgon), gruźlica 8 (zyonów 2
jaglica 1 i grypa 13 (5 zgonów

Razem więc chorowalo 36
osób, w tej liczbie 12 śmiertelnie.

(d)
Sprawy szkolne.

— Dyrekcja gimnazjum pań-
stwowego im. A. Czartoryskie-
go powiadamia, że z powodu re-
montu w lokalu szkolnym lekcje
po ferjach świątecznych rozpocz-
ną się dn. 8 stycznia.

Sprawy robotnicze.
— Bezrobocie wciąż zwięk-

sza się. Z nastąpieniem okresu
zimowego z tygodnia na tydzień
datuje się zwiększenie liczby bez-

robotnych. Obecnie, bezrobocie
uległo dalszej zwyżce i przedsta-
wia się następująco: mężczyzn
2628 i kobiet 738. Razem więc
miasto nasze liczy w chwili obec-
nej 3366 bezrobotnych.

Z życia stowarzyszeń.
— Jasełka w „Sokole”. Dziś,

w niedzielę o godz. 5 po połud-
niu w lokalu gniazda (Wileńska 10)
przez sekcję kulturalno-oświatową
„Sokoła* zostaną odegrane „Ja-
sełka” w 3ch aktach pióra d-ha
Januszewicza, urozmaicone śpie-
wami, tańcami i kupletami aktu-
alnemi.

Wstęp dla dzieci i dorosłych
od 50 groszy.
— Podziękowanie. Samorząd

szkolny Kursów Koeduk. im. „Ko-
misji Edukacji Narodowej” składa
p. Doktorowi Strawińskiemu ser-
deczne staropolskie „Bóg zapłać*
za miód staropolski, przysłany na
tradycyjnym zwyczajem obcho-
dzoną „wilję*, oraz za hojny dar
100 zł.
— Zarząd T-wa Śpiewacze-

go „Hasto“ w Wiinie zawiada-
mia, że tradycyjne iamanie się
opłatkiem, oraz zebranie towarzy-
skie, odbędzie się w lokalu T-wa
w dniu 29 grudnia b. r. o godz.
7:ej wieczorem, na które Zarząd
zaprasza wszystkich członków.
— Zespół Dramatyczny Mło-

dzieży Ostrobramskiej, dzisiaj,
28.XII o godz. 6.30 w sali Ogni-
ska Kolejowego (ul. Kolejowa 19)
odegra: Jasełkę „Betlejem Pol-
skie* Rydla. Program urozmaico-
ny tańcami i śpiewem. Dochód
przeznacza się na potrzeby ko-
ścioła Ostrobramskiego i częścio-
wo na poparcie pracy społecznej
młodzieży.
— Wiija 4 drużyny harcer-

skiej im. ks. Józefa Poniatow-
skiego w Wilnie. W dniu 22
grudnia 1930 roku odbyła się
tradycyjnym zwyczajem Wilja 4-ej
drużyny hareerskiej im. ks. Józe-
fa Poniatowskiego w Wilnie w
pięknie udekorowanej sali Kasyna
Oficerskiego w Wilnie przy ul.
A. Mickiewicza 13.

Udział w Wilji oprócz „Czwar-
taków* i Zarządu P.K.H. wzieli
członkowie komendy i liczne gro-
no gości zaproszonych. Po trady*
cyjnym przełamaniu się opłat-
kiem i wieczerzy, czas przebiegł
szybko i mile przy kolendach i
śpiewach harcerskich urozmaica-
ny orkiestrą 1 P. A. P. Leg.
W międzyczasie zjawił się

„św. Mikołaj”, który obdarował
obecnych upominkami.

Wilja zakonczyła się w pod-
niosłym nastroju, drużyna od-
śpiewała „Idzie Noc” i „Rotę”,
żegnając się harcerskiem: „czu-
waj. s
— Zarząd Oddziału Wileń-

skiego Z. H. P. organizuje we
wterek dnia 30 grudnia r. b. o
godz. 18 w mieszkaniu J. E. Ks.
Biskupa Bandurskiego (Pałac
Rzeczypospolitej, wejście z pra-
my od ul. Uniwersyteckiej) ze-
branie sprawozdawcze Zarządów.

Kronika policyjna.

— Uśpił | obrabował do-
zorczynię domu. Mieszkańcy
domu nr. 4 przy zauł. Oszmiań-
skim w Wilnie, żyją pod silnym
wrażeniem wypadku, jaki zdarzył
się onegdaj stróżce tego domu
Etermanowej. Mianowicie pod-
czas nieobecności dozorcy Eter-
mana, zgłosił się do mieszkania
dozorcy domu pewien osobnik,
który zażądał od stróżki księgi
meldunkowej.

Nieznajomy w czasie przeglą-
dania książki, poprosił dozorczy-
nię o zapałki i zapalił papierosa,
następnie poczęstował Etermano-
wą papierosem.

Dozorczyni po zaciągnięciu
się, straciła przytomność padła
na ziemię. Wówczas nieznajomy
porozbijał komody i szafy, skąd
zabrał najcenniejszą garderobę i
gotówkę w sumie 105zł. i zbiegł.
Po pewnym czasie przybył Eter-
man, który przy pomocy domow-
ników zdołał żonę przyprowadzić
do przytomności. Za usypiaczem-
włamywaczem wszezęto poszuki-
wania. d

— 86 wypadków w ciągu świąt.
W ciągu świąt 25 i 26 grudnia £6 razy
Pogotowie Ratunkowe zmuszone było
udzielić pomocy lekarskiej (s)
— Pokłosie świąteczne w Wilnie.

W Wilnie w ciągu dwóch dni świąt Bo-
żego Narodzenia zanotowano około 100
wypadków opilstwa i zakłócenia spe-

koju publicznego. Policja interwenjo-
wała w kilku bójkach ulicznych (2)

— Napad na ulicy Tyzenhauzow-
skiej. Na przechodzącego przez ul. Ty-
zenhauzowską, Wincentego Ganczew-
skiego, lat 19, z zawodu robotnik zam.
przy ul. Tyzenhauzowskiej 35 napadło
kilku drabów uzbrojonych w laski, któ-
rzy pobili go do utraty przytomności.
Zawezwane Pogotowie Ratunkowe udzie-
liło mu pierwszej pomocy lekarskiej.

s
— Z wycięczenia | głodu zem-

dlała na ulicy. Posterunkowy VI kom.
P. P. przechodząc przez ul. Baksztę, za-
uważył nieruchomo wiątką kobietę na
chodniku naprzeciw domu Nr. 3, którą
odwiózł do Pogotowia Ratunkowego.

Jak się później okazało jest to:
Marja Babińska, lat 30, zam. we wsi
Siergiejczyki gm. Jaśnia pow. Dziśnień-
skiego.

Przybyła ona do Wilaa w poszuki-
waniu pracy, lecz już od dłuzszego cza-
su nie mogła znaleźć zarobku i w dniu
wczorajszym przechodząc przez ulicę
Baksztę z wynęczenia, rozpaczy i głodu
pedia nieprzytomna na chodniku.

Po udzieleniu pierwszej pomocy le-
karskiej przez Pogotowie Ratunkowe,
Babińską w stanie ciężkim ulokowano
w szpitalu Żydowskim. (s)

— Pożar. W dniu wczorajszym za-
paliły się sadze w domu Nr. 30 przy ul.
Rydza Śmigłego.

W. bardzo krótkim czasie ogień
przeniósł się do mieszkania.

Zaalarmowana straż ogniowa wkrót-
ce przybyła i ogień stłumiła. (s)

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

Dziś Teatr na Pohulance czynny trzy-
krotnie. O godz. 12-tej ukaże się poraz
3-ci „Betlejka Wileńska" H. Romer -
Ochenkowskiej.

O godz. 3 min. 30 ukaże się poraz
ostatni w bieżącym sezonie „Młody las"
J. A. Hertza w reżyserji Wyrwicza -
Wichrowskiego.

€eny zniżone.
Q godz. 8-mej w. ukaże się po ce-

nach normalnych „Dzielny  wojak
Szwejk” Jarosława Haseka, w reżyserji
A. Zelwerowicza.

— Teatr miejski w „Lutni*.
Dziś o godz. 8 w. ukaże się po cenach
normalnych wytworna komedja Ver-
nevila „Egzotyczna kuzynka" z Ireną
Eichlerówną w roli tytułowej. Partne-
rami jej będą: Lewicka, Balcerzak, oraz
Wyrwicz - Wichrowski. Reżyserował
sztukę R. Wasilewski.

Jutro w poniedziałek 29 b. m. e
godz. 8 w. ukaże się po cenach naj-
niższych arcywesoła komedja S. Kie-
drzyńskiego „Nie rzucaj mnie Madame".

- występ L. Sawinej - Dolskiej.
Dziś o godz. 3 min. 30 po poł. odbędzie
się w Teatrze „Lutnia* niezwykle cie-
kawy występ taneczno - baletowy p.
Larisy Sawinej - Dolskiej wraz z ucze-
nicami.

Ceny miejsc zniżone.
— Jutrzejszy koncert Ignacego

Dygasa na Pohulance. Jutro, w ponie-
działek 29 b. m. o godz. 8 w. odbędzie
się w Teatrze na Pohulance oczekiwany
z wielkiem zainteresowaniem przez ca-
łe muzykalne Wilno koncert wszech-
światowej sławy śpiewaka, tenora oper
stołecznych, Ignacego Dygasa.

— Rewja Sylwestrowa. Przygoto-
wania do wielkiej rewji sylwestrowej
w Teatrach Miejskich dobiegają końca.

Cały zespół, artystyczny pod wy-
Le he kierunkiem reżyserskim Ka-
rola Wyrwicz - Wichrowskicgo przygo-
towuje bogaty program, na który złożą
się najnowsze przeboje stolicy w no-
wem, oryginalnem opracowaniu, skecze,
monologi i popisy taneczne solistów,
oraz zespołu girls.

Dekorator J. Hawryłkiewicz przy-
gotowuje nową, efektowną sprawą de-
koracyjną. Barwne kostjumy, wykonane
w pracowniach teatralnych, dodadzą
niewątpliwie uroku sympatycznej im-
prezie.

POLSKIE RADJO WILNO.
Niedziela, dnia 28 grudnia 1980 r.

10.15. Transm. nabożeństwa .z Ba-
zyliki wileńskiej.

12,15. Poranek z Filharm.
14,40. Odczyty rolnicze.
15,40. Audycja dia dzieci.
15,50. „Co się działo na mojej pó-

łeczce*.
16,40. „Zabiegi o Koronę polską w

r. 1831* — odczyt prof. H. Mościckiego.
17,10. „Wiadomości przyjemne i po-

žyteczne“.
17,25. „Duma* — felj., wygł. J. Gra-

bowski.
| Koncert popularny.
. „Kukułka wileńska”.
. „Na nieznanej północy”.
|. Aud. lter. z Warsz.
, Koncert popularny.
„Uśmiech włoski*.

„ Koncert z Warszawy.

Poniedziałek, dn. 29 grudnia 1930 r.
12,05. Koncert popularny (płyty).
15,50. Lekcja francuskiego.
16,15. Audycja dla młodzieży.
16,45. Koncert dla młodzieży.
17,15. „Jak powstały Teatry".
17,45. Muzyka lekka.
18,45. Aleksander Zelwerowicz ma

|. Kom. rolniczy.
. Wileński komunikat sportowy.
. Pogadanka muzyczna.
. Koncert popularny.
. „Carska nienawiść”.
Transm. z teatru „Ahanas“.

  

U osėb przygnęblonych wyczer-
panych, niezdolnych do pracy, natu-
ralna woda gorzka „Franciszka-Jėzefa“
pobudza obieg krwi, wzmacnia zdolnošė *
myślenia i chęć do pracy 40133—0o|

OFIARY
złożene w Administracji „Dziennika

Wileńskiego".

Zamiast wizyt i powinszowań świą-
tecznych | noworocznych.

Dla Najbiedniejszych: Marjan i Hali-
na Kosińscy—20 zł., Jadwiga i Bolesław
Hanusowiczowie -- 6 zł, Szymonostwo
Renigerowie 5 zł.

Na Macierz Szkolną: Józefa i Kazi-
mierz Tarłowscy—25 zł., D=rostwo Za-
wadzcy—10 zł, Szymonostwo Renige-
rowie—5 zł. į

Na Misje: Józefa
łowscy—25 żł.

Na Zakład O. O. Salezjanów: Józefa
i Kazimierz Tarłowscy 25 zł.

Na Tow. Pań Miłosierdzia św. Win-
cent. a Paulo: Józefa i Kazimierz Tar-
łowscy—25 zł.

Na Żłobek im. Marji: Zofja i Wac-
ław Węckowiczowie 10 zł.

Na gniazdo św. Teresy: Stanisława
Świętorzecka —10 zł.

Na 2-gą konferencję T-wa św. Wine.
4 Paulo: Stanisław i Janina Jastręb-
scy—2 zł.

Do uznania redakcji Janostwe Wa-
liccy—5 zł.

i „Kazimierz Tar-

     

 

  

 

  
z-4ormowJMe.

SPORT.
Wielkie pokazy łyżwiarskie.

We wtorek 30 b. m. wieczo-
rem na ślizgawce będziemy mogli
oglądać i podziwiać jazdę mistrzów
łyżwiarskich Polski, którzy przy-

jeżdżają specjalnie do Wilna ce-
lem ożywienia ruchu łyżwiarskie-

go w naszym mieście. W  poka-
zach łyżwiarskich prócz gości
wezmą cównicż udział nasi mi-

strzowie, którzy każdego wieczoru
zaprawiają się w jeźdni figurowej.

Sport przez radjo.
W poniedziałek wieczorem w

komunikacie sportowym Jarosław
Nieciecki odczyta własną nowelę
narciarską pod tytułem „Jarwan*.

Ja. Nie.
— Nowe sekcje miejsk. Ko-

mitetu W. F. i P. W. Jak się
dowiadujemy, miejski Komitet
Wychowania Fizycznego i Przy-
sposobienia Wojskowego zamierza
wydatnie zwiększyć swą działal-
ność i w tym celu tworzy nowe
sekcje. M. in. w łonie Komitetu
organizuje się obecnie sekcja
wychowania społecznego i pro-
pagandy. Konstytucyjne zebranie
nowej sekcji wyznaczone zostało
na dzień 2 stycznia r. prz. na
godz. 18 m 30 w lokalu Magi-
stratu m. Wilna. d
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Z kraju.
Smiertelna jazda pijanych

włościan.
Z powiatu Brasławskiego do-

noszą o nieszczęśliwym wypadku,

jaki miał miejsce dnia 25 b. m.
wieczorem na jeziorze Witolinów-
ka w pow. brasławskim.

Zamożny włościanin z Dzię-
ciołowa po sutej libacji świątecz-
nej wyjechał saniami na prze-
jazdzkę w towarzystwie Michała
Bałtucia, zięcia swego i córki
Jadwigi, żony Bałtucia. Cała trój-
ka była kómpletnie pijana. Po go-
dzinnej przejażdzce towarzystwo
wracało do domu. Powoził Dolin-
ski, który chcąc. prędzej dosteć
się do domu usiłował skrócić so-
bie drogę przez przebycie jeziora.
Mimo protestu Bołtusiów Doliń-
ski pognał konia przez zama-
rznięte jezioro. Gdy sanie znajdo-
wały się na środku jeziora cienka
powłoka lodu załamała się i cała

„ pijana trójka wraz z koniem i sa-
niami runęła do wody.

Z pod lodu zdołał wydostać
się jedynie Bołtuć. Doliński z
córką utonęli. d

Skutki pijaństwg. , Zamarzł
na śmierć.

We wsi Koralicze, gm. Wilej-
skiej mieszkańcy znaleźli na śnie-
gu trupa młodego mężczyzny.
Jak ustalono jest to 25 letni Jan
Bohdziarenko, który w Wigilję
upił się do utraty przytomności
i zasnął na śniegu. d

Zlikwidowanie 9 gorzelni
tajnych.

W ostatnim tygodniu na tere-
nie powiatów wileńsko-trockiego,
oszmiańskiego, święciańskiego po-
stawskiego, braslawskiego i in-
nych władzę skarbowe i policyj-
ne ujawniły 9 tajnych gorzelni
samogonki. Wgorzelniach tych
pędzono spirytus i samogonkę
na zbliżające się święta. d

Tragiczna zabawa šwią-
teczna. 5 osób zatruło się
spirytasem skażonym.
Na zabawie świątecznej u go-

spodarza Marcinkiewicza Jana
mieszkańca wsi Januliszki gm.
przewłockiej zatruło się spirytu-
sem skażonym i samogonką 5
biesiadników. Dwie osoby, mia-
nowicie: Józef Marcinkiewicz, syn
gospodarza demu i Anastazja Ko-

rolenko zmarli przy stole nie od-
zyskawszy przytomności. Pozosta-
łych trzech: Bohdana Januczkę,
Marcina Przybylskiego i Zbignie-
wa Mironowicza zdołano uratować.
Marcinkiewicza Jana jako głów-
nego sprawcę tragicznego wy-
padku aresztowano. Xd

Na tle podziału majątku
brat zabił brata.

Z Postaw donoszą, iż wczoraj
w folwarku Cieszyłowie gm. po-
stawskiej na tle podziału majątku
doszło do wielkiej kłótni między
braćmi Władysławem i Hilarym
Masłowskim. Kłótnia zamieniła się
w krwawą bójkę, w czasie której
silniejszy Władysław zbił brata
Hilarego do utraty przytomności,
połamał mu żebra i złamał krę-
gosłup. Hilary Masłowski po. od-
wiezieniu do szpitala zmarł nie
odzyskawszy przytomności. Bra-
tobójcę aresztowano i osadzono
w areszcie w Postawach. d

Zlikwidowanie szajki ko-
niokradów.

Władze śledcze na terenie po-
wiatu brasławskiego zlikwidowały
szajkę koniokradów złożoną z 4
osób.

Na czele szajki stał znany zło-
dziej i koniokrad Michał Szybra-
niec. Szajka ta w ciągu roku zdo-
łała ukraść przeszło 15 koni wło-
ścianom. d

Nieszczęśliwy wypadek prz-
cownika kolejowego.

|, W dniu 23 b. m. o godz. 6.25
rano na stacji Lida przy zabiera-
niu próżnych wagonów z boczni-
cy, wskutek własnej nieostrożno-
ści, starszy przetokowy Jan Gra-
bowski, lat 41 trafił pod koła wa-
jgonu, które obcięły mu obie no-
qi. Po przeniesieniu Grabowskie-
go do ambulansu stacyjnego, nie-
szczęśliwy zmarł. Po zmarłym po-
została żona i 4 dzieci. Wdowie i
sierotom przysługuje zaopatrze-
nie emerytalne, a niezależnie od
tego odszkodowanie za śmierć,
która nastąpiła wskutek nieszczę-
śliwego wypadku przy pełnieniu
służby.

Z POGRANICZA.
Tragiczna przeprawa do
Polski. 2 osoby zastrzelo-
ne przez straż sowiecką

na granicy polskiej.
W nocy z 23 na 24 b. m. na

odcinku granicznym Bohdanowo
usiłowała do Polski przedostać
się większa grupa włościan z Bia-
łorusi sowieckiej.

Włościanie na granicy zostali
ostrzelani i aresztowani. Dwaj zaś
uciekinierzy Józef Marjański z
synem Antonim z Zasławia przy
samej granicy polskiej zostali za-

 

strzeleni przez patrol sowieckiej
straży granicznej.

Zabici zamierzali na święta
odwiedzić swoich krewnych za-
mieszkałych w pow. mołodeczań-
skim. Ponieważ przepustek wła-
dze sowieckie nie udzieliły, ś. p.
Marjańscy usiłowali nielegalnie
dostać się do Polski. (d)

Pijani szaulisi i strażnicy
litewscy strzelają do żoł-
nierzy K. 0. P. i ludności.

-Z pogranicza donoszą, iż nocy
ubiegłej na odcinku granicznym
Rudziszki grupa pijanych strażni-
ków litewskich wspólnie z szauli-
sami urządziła na pograniczu
polsko-litewskiem strzelaninę. Pi-

na wiwat, lecz później poczęli
strzelać do patrolu K. O. P. Inni
poczęli niszczyć kopce graniczne.
Strzały na szczęście nie zraniły
nikogo. Burdzie tej położył kres
przybyły z pomocą inny patrol
K. O. P., który zmusił pijaną
bandę litewską do ucieczki. d

Napady szaulisów na loka-
Ie polskie.

Z pogranicza donoszą, że dru-
giego dnia świąt Bożego Naro-
dzenia w miasteczku granicznym
Sumiliszki grupa młodzieży litew
skiej rozpędziła zabawę dzieci
polskich.

Litwini powybijali okna'i u-
szkodzili przewody elektryczne
w lokalu, wskutek czego zabawę
przerwano.  Opuszczającą lokal
młodzież, litwini usiłowali pobić,
lecz interwencja policji położyła
kres zajściu. Analogiczne niemal
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Reperujemy
aparaty
słuchawki
akumulatory,
maszyny do pisania
arytmometry.

Ładowanie akumulatorów.
Największe warsztaty radjowe.

Ceny bezkonkurencyjne.

Inż. KIERSNOWSKI
i KRUŻOŁEK.

Wilno, ul. Mickiewicza 23, tel. 5-60
 

zajście miało miejsce w Oranach
litewskich. W lokalu polskiej szko-
ły ludowej przedstawiano dla
dziatwy i starszych  „Jasełka*.
W czasie przedstawienia na salę
wdaria się grupa pijanych szauli-
sów, którzy urządzili karczemną
burdę, uniemożliwiając kontynuo-
wania przedstawienia. Gdy usiło-
wano pijanych wyrzucić za drzwi,
szaulisi pobili lampy i zniszczyli
scenkę. d

Aresztowanie międzynaro-
dowego włamywacza.
Na granicy polsko-litewskiej

w rejonie Zawias aresztowany zo-
stał międzynarodowy włamywacz-
kasiarz Albrecht Kierning vel Dor=
nicki. Będąc ścigany przez poli-
cję francuską, zbiegł on do Nie-
miec, a gdy na skutek listów
gończych miał być tam areszto-
wany, przedostał się do Prus
Wschodnich.

Następnie po rozbiciu kasy w
Królewcu, Kierning przybył do
Kowna.
W Kownie kasiarz zamierzał

obrabować bank Niemiecko-litew-
ski, lecz plan się nie udał i Kier-
ning zmuszony był czemprędzej
uciekać z Litwy. Scigany przez
policję litewską po całej Litwie,
Kierning postanowił zbiec do
Polski.
W pobliżu Zawias aresztowa*

ny został przez patrol K. O. P.
Włamywacz zostanie przekazany
władzom francuskim. (d)

Zatrzymanie szpiega litew-
skiego.

Na pograniczu polsko- litew-
skiem w rejonie Marcinkańc a-
resztowano pewnego podejrzane-
go osobnika, który z zebranym
materjałem wojskowym usiłował
dostać sę do Litwy. Osobnikiem
tym okazał się znany wywiadow-
ca litewskiego wywiadu. Skiero-
wano go do dyspozycji władz
śledczych. d

Wysiedienie z Litwy.
Z granic Litwy na odcinku

granicznym Troki wysiedlono 6
osób, w tej liczbie 2 osoby na-
rodowości polskiej.

Wysiedlonymi zaopiekowały się
władze administracyjne. d

Nagrody za tępienie prze-
mytnictwa i tajnego gorzel-

nictwa.
Wobec energicznego tępienia

tajnego gorzelnictwa w woje-
wództwie wileńskiem, władze skar-
bowe wypłaciły tytułem nagrody
dla rewidentów i policji 10.500 zł.
Zaś za nadzwyczaj energiczne tę-
pienie przemytnictwa na pogra-
niczu polsko litewskiem i w Wil-
nie oficerowie podoficerowie i
żołnierze KOP. otrzymali 9.800 zł.
jako nagrodę. d

 

GIEŁDA
WARSZAWA. 27.XII (Pat.).

Waluty | dewizy:
Bukareszt 156,24 156,64 — 156,84.
Holandja 359,35—360,25—358,45.
Kopenhaga 238,6! —239.21—238,01.
Londyn —43,44—43,22.
Nowy York 8,914—8,931—8,804.
Paryż 35,06-35,15—34,97,
Praga 26,47—26,35 26,41.
Wiedeń 125,65—125,96—125,34.
Włochy 46,73I,—46,85—46,62.
Berlin w obrotach prywatnych 212,65.

Z. gnie
ożyczka Inwestycyjna 98. Se

101, Premjowa dolaccch 54,50, 5/, pls
wersyjna 50, 6”, dolarowa 68, 7'/, sta-
bilizacyjna 78, 3%, budowlana 50, 10%,
kolejowa 102,50, 8”, L. zast. B. G. K. i
B R,obl. B. G. K. 94. Te same 70,
83,25, 8%, obl. budowlane B G. K. 93,
4,%5 L. Z. ziemskie 51—51,50, 8”, war-
szawskie 71,50—71,12—71,25, 61, obll-
gacje m. Warszawy 8-ma | 9-ta em. 50,  



 

 

demji ltalskiejj przypomina od
czasu całemu światu, że nie prze-
stał jeszcze prawić ludzkości ka-
wałów, z powodu których na
krótko przed wojną światową
otrzymał miano „enfant terrible*
Europy. Wygłosił on bowiem
ostatnio w Medjolanie manifest,
w którym domaga się... kuchni
futurystycznej. Ma ona być jego

zdaniem „bardziej dynamiczną,
aktywną, życiową i heroiczną”,
aniżeli kuchnia spółczesna.

Apostoł futuryzmu przejął się
swoją misją tak gwałtownie, że
zapomniał podczas swego wykła-
du o koniecznej w tych wypad-
kach dyplomacji, napadając w
niebywały sposób na włoskie po-
trawy narodowe—Spaghetti i Mak-

ROZMAITOŚCI.
|| Kuchnia futurystyczna.
Zupa z płatków różanych i
promieni słonecznych. — Gęś
nadziewana promieniami Księ-

życa.

F. T. Marinetti, twórca futu-
ryzmu, od niedawna członek Fka-

MIEJSKI KIŃEKATOGRA |
Sala Miejska, ul. Ostrobram=

ska 5

ociężałości

do przejścia
temat.

na
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«KSIĄŻĘ STUDENT» (Oli Neidolberg)włącznie będzie wyšwietisny film: W rolach głównych:
I wiošnia-Bożyszcze kobiet, mło- Ramon Novarro > Norma Shearer. Kasa czynnaoc

j dzieńczy i promienny g. 3 m. 30 Po-
<zątek sęansów od q. 4. Następny program: „O MATKO".

  

Od dnia 25 do 29 grudnia 1930 roku Dramat w 12 aktach ING!

 

  

karoni, które nazwał „symbolami
i tłustego obżarswa*.

Dotknięte w swej dumie narodo-
wej Włoszki zareagowały na tak
zuchwałe pomstowanie w sposób
naprawdę groźny. Na sali ode-
zwały się głośne pomruki nieza-
dowolenia i to skłoniło prelegenta

mniej drażliwy

 

DO PAZNORKRC

Marinetti

lecając

słońca". Ku

na sali

 

 

wieniu słuchaczek i
kucharzy prelegent

pomniał o opublikowaniu recepty

i LIBERTI

wyrecytował
szereg potraw futurystycznych, po-

z szczególnym
„mrożone śliwki*,
waną promieniami księżyca”, oraz
zupę z „płatków róż

szczeremu
nielicznych

zapałem
„gęś nadzie-

i promieni

cały
ków.

ogłosi go w
zmart-

za-

 

RET LATYRT DEREWKA PASZ FROACKCESRCRAREEDZTATOZZZTPROBA

Chorzy pragnący uzyskać zdrowie
winni rozpocząć kurację wielokrotnie odzneczonemi specyfikami

z ziół leczniczych OSKARA WOJNOWSKIEGO
Żądajcie tych specyfików we wszystkich aptekach i składach aptecz-

nych w opakowaniach po 200, lub 100 gramów:
okarmowego — zn. sł. „IROTAN“.

— zn. sł. „ELMIZAN*.
— zn. sł. „GARA“.

TAIK K ii L a a a i iii i iii i i

DŹWIĘKOWY KINO-TEATR Dziś! Przebój pewSS> i i t 5 | in Olšniewająca sztuka filmowa. Najlepsza obsada: John| Przeciwko cierpieniom kanału p
66 ny! Cały flim w kolorach naturalnych WIA 14 ee Barrymore, Rych, Bartelmess, Dougłas Fairbanks, + chorobom płucnym i blednicy —

„H E k: I O S Jr. Doloras Costello, Betty Compson, Loretta Young i inne. Najpiękn. kobiety, Majroszkoszn. tancerki, Bejecz- ź wymiotom oraz atonji kiszek —
ulica Wileńska 38, tel. 926. na wystawa, Szalony rozmach reżyserski. Nad program: „Atrakcje dźwiękowo-śpiewne". Ceny zniżone tylko na 1 a reumatyzmowi, artretyzmowi, podagrze

seans.

Kii

Pocz. seansów o g. 2, 4, 6, 8 i 10,15. Sala dobrze ogrzana.

  

 

"„
<HELI Jutro Premjeral Przebój Dźwiękowy! Arcydzieło prod. 1931 r. Premjowana piękność wszechświatowej sławy,bogini

KINO- ekranėw, Įį w swej najnowsze spaniały i porywający dr. t milos:
| TEATR «H L i 0 » Lajos VilnaBanky mei 2 = 'Raj Zakochanych Rade” dnie 3,Es,

wym Jorku. Nad progr. Rewel. dodatki dźwiękowe Ceny zniżone tylko na 1 seans. Seansy o g 4, 6, 81 10,15.

ET dźwiękowo-śpiewny przebój polski „J A N K o M U Z Y K A NPn
(:) Kino- ROLLYWO0D () łez dramat na tle znanej noweli Henryka Słenkiewicza W rolach głównych, piękna gwiazda ekranu polskiego MARJA
1) Teatr :) MALICKA, WITOLD CONTI i królowie śmiechu KAZIMIERZ KRUKOWSKI, ADOLF DYMSZA, którzy odśpiewają cały sze-
:) MICKIEWICZA XG 22 (:) reg piosenek w języku polskim.

  

ullca Wileńska 38, tel. 826.

Dziś wszyscy Śpieszą obejrzeć największy

Nad program: 2 rewelacyjne dodatki dźwiękowe. Ceny zniżone tylko na pierwszy
seans Balkon 60 groszy, Parter 1 złoty.

Począłek seansów o godzinie 4, 6, 8 i 10,30 w dnie świąteczne o godzinie 2-ej.

Monumentalne arcydzieło dźwięko-
we Film w kolorach naturalnych Ocsdba ©<eD eFR ie©

Sensacyjna sztuka dźwiękowa z udziałem króla ekranu RICHARDA DIXA. Nad program: Rewel. dodatki dźwię-
kowe. Ceny od 50 gr. Początek o godzinie 2-ej.

AKA meGODZ CDTDTLZ

  

DŹWIĘKOWE KINO !

„ Ce/Ne
Wielka 47.

. Dziš! Wspanialy pelen olšniewają- i j* Egzotyczny wschodni dramat w 12 akt. W rol. gł. ulubieniec kobiet Rod la
| KINO «PAN» cych momentów film p. t: „Baśń Miłości Rocque i urocza Marcelina Day. Kulisy haremów. Egzotyczne obyczaje wład-

WIELKA 42. ców Persji. Fantastyczny przepych pałaców Sw wschodu. PEC ać muzykę wykona zwiększona koncertowa -or-
> lestra. Początek o godzinie 1-ej.

ALEKSANDER 1 © "etPorawie
MTATH ROMANS (ADJUTANT JEJ Ks. MOŚCI) W roli głównej najpopularniejszy mę-

żczyzna świata, bożyszcze kobiet iwan Pietrowicz, męczennica
miłości Hr. Agnes Esterhazy i czarująca Lljan Ellis. Film o wzruszającej treścil Początek o godz. 4-ej, w dniu

świąt. o godz. l-ej. Ceny od 40 groszy.

EF OTWARCIE!  Dziśl

Dia młodzieży dozwolone.

OO TUAKTAI  

 

Od poniedziałku dnia 29
b. m. wyświetlany będzie

wszechświatowy film p. t.:

«no 4PAN»| ANONS:
WIELKA 42.

KINO- L U X“ Dziśl Film który zdumiewa! Prze-
TEATR 9 raźal Zachwycal Porywal p.t.:

ul. Miekiewicza Nr. 11 tel. 15-62

 

  

raz pierwszy Buster Keaton w nowej tryskającej humorem wielkiej farsie o podłożu erotycznem p. t:
«Małżeństwo na Złość» Wielka epopeja śmiechu w 12 akt. W roll

gł. nie porównany Buster Keaton.

POLSKIEKino. „WANDA”
Gł. WIELKA 30. Tel. 14-81.

TEATR STYLOWY» |

| Dziś! Po

  

Dziśl Najnowszy fllm 1931 r. nigdzie nie wyświetlany! Pierwszy raz w Wilnie! Superszłagier z ulubieńcem Wilnian
Harry Piel'em p.t: TAJEMNICA LIMUZYNY Tajemnicy LimuzynyJ.A.53738 czyli Brygada Smierci arcypotężny
dramat w 12 akt. W rol. qł. ulubiony bohater Harry Pieli piękna Dary Holm. NAD PROGRAM: Nieporównane piękne

arcydzieło tajemniczego wschodu p.t: Serce Azji Walki o Wolneść Indji.      

 

  

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

W roli głównej Jenny Jugo, najpiękniejsza kobie-Kino <MIMOZA>

potrzebnego Wam specyfiku,
nia do firmy

Zioła Lecznicze — OSKAR WOJNOWSKI

 

i ischiasowi
niedomaganiom skrofulicznym —
chorobom nerwowym i

w chorobom nerek i pęcherza
Kąpiele siarkowo-roślinne

Na wypadek chwilowego braku w aptece (składzie aptecznym)
skierujcie natychmiast

epilepsji —

— zn. sł. „ARTROLIN“
— zn. sl. „TIZAN“.

zn. sl. „EPILOBIN“.
zn. sl. „URCTAN*.

— „SULFOBAL“.

Swe zamówie-

Warszawa, Hortensja 3.
(Listy w sprawach propagandy oraz wysyłki

szurki Oskara Wojnowskiego kierować prosimy:
Warszawa — Praga, Olszowa 14“)

hezpłatnej bro-
„Oskar Wojnowski,

8453-0 or

 

radjoodbiorniki
radjowy tylko w firmie:

HALLOIlRADJOAMATORZY I!
We własnym interesie unikajcie strat kupując |
AKUMULATORY, i sprzęt

MICHAŁ GIRDA,
Zamkowa 20, tel. 16—28.

etc.

 

Fachowe, sumienne, wygodneI tanie łado-
wanie i naprawa akumulatorów, słuchawek

—] o

 

Dbajcie o swoje zdrowie!

„Szwajcarskie Gorzkie Zioła”
(z marką ,Kogut“) są stoso-
wane przy chorobach žotądka,
kiszek, obstrukcji

ż6łciowych.

apteczne.

į „SZWAJCARSKIE GORZKIE ZIOŁA”
są naturalnym łagodnym środkiem przeczysz-
czającym, ułatwiającym cj organów tra
wienia I działającym przeci
Sprzedają po 2 zł. za pudełko apteki i składy

wko otyłości

 ta świata, której czar, rasa, temperament podbija-
zastępstwie męża”.

WSZECHŚWIATOWEJ SŁAWY
a

i WIELKA 36.

Płaninai Fortepiany o światowej
sławie Pleyei, Bechstejn etc., takoż
Arnold Fibiger, Kerntopt i Syn,
uznane rzeczywiście za najlep-
sze w kraju przez najwybltniej- |

szych tachowców na Pow. Wystawie, w r. 1929
iw Wilnie w 1920 r. (Grands Prix i Wielkie

Medale Złote).
KK$SDĄBROWSKA, 714—90

Wilno, ul. Niemiecka 8, m. 6.
;Ceny fabryczne. — Sprzedaż iwynajęcie.

| „Ulica WielkazNe 25. ja serca wszystkich mężczyzn. Nad program: arcywesoła komedja „

  

  
   UWAGA MATKI!

Dawajcie dzieciom czekoladę .

„ZDROWIA*
FABRYKI

A. PIASECKI w Krakowie

jest bardzo pożywna |! niedroga
Żądajcia wszędzie. 73. 

ZDRÓJ
ŻYWIECKI,

 

z ARCYRSI CEGO BROWARU
wzvwcu

—D.-H.
„l. MBA | ła"
(właściciele J. Rubicka

i 1. Januszewski)
posiada w sklepie
swoim przy ulicy

Wileńskiej Nr.

PIANI NA
Najsłynniejszej wszechświatowej

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

Północnych nagrodzone

Kijowska 4, Abelow.

WIELKIM ZŁOTYM MEDALEM)
Sprzedaje na dogodnych warunkach

ine, Jedwabne, oraz

I materjaly welnia-

jne, bawełniane,lnia-

kołdry, koce, chust-

serwety

itp.

po cenach [ak zwykle umiarkowanych.

ki,

r

4442—12—1

 

 

 

BONABYCIA WSZĘDZIE  
 

ELNAJLEP-
Czopkl Varicol'' Gaseckiego (= ĮREPREZENTACA:WILNO,aZARZECZNA IB. TELISG SZY W E G l

PRA? aa, pieczenia, OE gėrnošląski koncernu „Progress“ oraz KOKS

|© W.JUREWICZA|
były majster firmy

kkgizy, żylaki.—Sprzodają większeapteki
|OOZYRWZEATZZBOLIFYCJĄZE-51ROWIZOAJECAEETESZCZOTOSPOCZIATZA

  

wagenowo i od jednej tonny w szczelnie zam-
kniętych i zaplombowanych wozach dostarcza
Przedsiębiorstwo Handiowo - Przemysłowe

 

   

   

 

Wilno, Mickiewicza 4. 613-40
T LAKIER

"EMALJA DO  Mamy okazyjnie do sprzedania w śród- rzystwo wyłącznie Chrześcijańskie.)

w piątek 2-go stycznia 1931 r. o godz. 8-ej wiecz.
Opłata za kurs 10 zł. — Zapisy przyjmuję. (Towa-

j=r
 

  

    

    

      
  

mieściu posesję, składającą się z dwóch do-
mów murowanych i własnego placu, dochód
roczny około 5000 zł. Cena.37,000zł. —Zgl. Ajen-
cja „Polkres* Wilno, ul. Królewska 3, tel. 17-80.

4584—0 6

PAZNOKCI

TOLEDO
|

   

N
EE
S
E
E

   

  

 

  leklewicza 24.

Doktór Blumowicz
| Ę za Dyrekcja Towarzystwa Kredytowego wamet Dr. Sz. Bernsztejn

A miasta Łodzi podaje do wiadomości P.P. ul. WIELKAz1 Choroby skórne, wene-
i t 8 Faai Ę tel. 921, od 9—1 i 3—8. aa Agata

k Tylko 1 złoty posiadaczy kuponów od listów zastaw Mickiewicza 28, O5.

3 Zamiejscowym po otrzym. znaczk. poczt 1,25 gr. || nych Towarzystwa 4'/,%/,+wych, 5*/,-wych Dr. GINSBERG 11—s0

  
  

RALENDARZ TERMIMOWY 193L.s7s.0
Dla księgarnii sklepów rabat.

W. Borkowski
Wilno, Mickiewicza 5, tel. 372.

STT.

2-go stycznia 1931 roku, suma
kje|
iDzGNIB A

(YZ
O:

 

kuponów, przez Bank Polski w Warsza-

    

 

S ai 14 SE

L AOGUTEK
DiA DOAOSŁYCM ;      kolwiek odliczeń prowizji, jak również —   

 

    

    

Kasę Towarzystwa Kredytowego

   
przezLŽ  m. Lodzi przy ul. Pomorskiej pod Ne 21.

, 794—1 o
 

/  

ZEGARKI
"mk Reperuje Solidnie

© M. Gorzachowski
Zamkowa 9. ||

 Ę STYLOWE] DRZEWO suche przewożone koleją I WĘGIEL

I nowoczesne
w wielkim wy=
borze polecają B-cia OLKIN.
Wilno, ulica Niemiecka 3, telefon 362.

Nadeszło dużo nowości!

MEBL
horoby

«PŁOMIEŃ» Piwna 5»

Sprzedaż również na RATY.  —00

>

| LEKARZE
TESTT
Dr. G. WOLFSON 9-—12 | 5—8 w. tel. 2-77.

Wane skórnePV D-r ZeldowiczowaI skórne
ul. Wlieńska T,. DMWIESZCZENIO, <=

Choroby skórne wene-
i 8'/„wych, że przypadająca do zapłatyryežns noczopiciowe [727200 Wiadomosė

AKUSZERKIza pomienione kupony, poczynając od 8—1! 4—8, tel. 567. «3

złotych DOKTÓR MEDYCYNY

2,797,5C0, wypłacana będzie posiadaczomA. CYMBLER Mar
Chor. WENERYCZNE i
SKORNE. MOCZOPLC.
Mickiewicza 12, róg Ta-

wie i wszystkie jego Oddziały bez jakich- tarskiej 9—2 i 5—7 ipół.

 

Dr. JANINA
Piotrowicz- Jurczenkowa

ordyn. Szpitala Sawicz.
Choroby skórne i wene-

ryczne kobiece.
Zarzecze 5, m. 2 0d4-6 pp.

lórnośląski

Po cenach świkdes yeSki skład drzewa: Doktii | SZYRWIADT z”

MOCZOFŁ.

a3.

 

804—2

wyd. p

4231—5 bramska.

Dr.Zeldowicz
CHOR. WENERYCZNE na

r
i L
i | Sdakjakiowć |

Do sprzedania

NA RATY
działeczki ziemi pod le-
tniska po 10 gr. kw. metr
oraz centrum z budyn-
kami przy szosie Wiłno-—
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 uk Zamkowa 18 m.
20 od godz. 4—5 w do-
mu. 704—50
 

Oszczędności
swoje, złote i dolary, ule-
kuj na II proc. rocz-
nie Gotówka twoja jest
zabezpieczona *złotem,
srebrem | drogiemi ka-
mieniami. LOMBARD,
Plac Katedralny, Biskupia
12. Wydaje pożyczki pod
zastaw: złota, srebra, bry-
lantów, futer, mebli, pia-
nin, samochodów i wszel-

kich towarów. 758-4
 

Ks dom w śródmie-
ściu do 15,000 doi.

gotówką ewen. przyjmę
obciążenie. Zgłaszać pi-
semnie bez pośredników
do Administracji Dzien-
nika pod „Gotėwka“.

4538—1

800 kujemy na
pierwszy Nr. hipoteki
miejskiej w Wilnie, na
129], rocznie. Spółdziel-
nia „Siła* Mickiewicza 11
telefon 15—74. 4592—s0

Ulokujemy
na dobry procent każ-
dą sumę gotówki —
gwarancja wspaniała
Dom H-K. „Zachęta
Mickiewicza 1, tel.

9—05. 467—50|

6-0 (jr. dolarów
mam do ulokowania na
pierwszą hipotekę nieru-

 

dolarów ulo-

 

   

 

   

egzystuje od roku 1890. | chomości w Wilni o-1 " PAWEŁ BURE " M. DEULL Biuro: Wilno, Jagiellońska 3, arodnietwo IEISŚOG >
3 Poleca wielki wybór zegarków tel. 811. Składy: Slowackiego 27, tel. 14—46 —O| oferty tylko na pismie ul.
Z i biżuterji oraz precyzyjne wy- RO Ludwisarska Nr. I m. 12.

POŁYSK konanie naprawy. TAŃCE KARNAWAŁOWE. Tango, Fox-trot, Dr. Blažejewicz dla K. S.
DAJĘ ES Ceny przystępne. Slow-fox i Walc Angielski wyuczam w 12 lekcyj. 4577—s1

P. Borowski, ul. Trocka Nr. 2. Kurs rozpoczynaM ga2

| PRACA
--—ida 3i S

tem inteligentna
w wieku šrednim lub

młodszym, znająca się
kuchni, potrzebna

i SKÓRNE Oferty do Administracji

kobiece, wener. chor. dróg
rz. 12—214—6

  

AKUSZERKA

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

WZP69. tnych ludzi.
| amma war a boi |

į ZGUBY |
—————————— Ska |15, Warszawa, pod:
ZY ks. wojsk. „K. W.” 645—s0

rzez P. K. U.

 

 

"Wydawca: ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI. Drukarnia „Dziennika Wileńskiego” uł. Mostowa 1.

— Postawy na imię Ni-
kodema Wojnicza, rezerw.

1893 r.un. się. 7073—S2 ku chce zmienić posadę

„Dziennika“ pod S. M.
4555—1

 

WIATŁO, DZWONKI
MOTORY urządza,

reperuje elektryk konces.
TADEUSZ FABISZEWSKI
Wilno, Portowa Nr. 8.

3029—15

 

przylmę zarząd lub
administrację mają-

tku rolnego, zagwarantu-
ję dochody na I nume-
rze swojej realności.

To naszów
Lubelski Wesołowski.

731-1

 

fF!rma wydawnicza po-
Sszukuje w Wilnie dla

rozpowszechnienia swych
wydawnictw  młedych,

inteligen-
Konieczne

referencje oraz gwaran-
cja od 500 złotych. Ofer-
ty z życiorysem: Biuro
Pietraszka, Marszałkow-

 

w śręd-
nim wie-Wdowa

do mniejszej rodziny z
UB. metryki i papie- dobrem gotowaniem, pi-
ry Nowodworskich. smienna posiada świa-

weneryczne, Znalazcę uprasza się o dectwo dobre Arsenał-
skórneImoczopiciowe odniesienie do księgarni ska Nr. 5, Oficerskie Ka-
Wielka 19, od 9—1i3—7. Jurkiewicza ul. Ostro- syno 3 Baonu Sap. od

3583—s0 godz. 2—6. 115—s0

  
  

 

na przyrządzanie tych smakoły-
Pocieszył

kich tem, że w najbliższym
sie zestawi bardzo obszerny jadło-
spis futurystycznych

jednak wszyst-
cza-

potraw i
pismach.

Popierajcie Polską Macierz
Szkolną.

 

pozna dziewczyna
do dziecka i pomo-

cy w gospodarstwie Wi-
wulskiego 2-a m. 19 (dom
stacji Miejskiej) 4503-sl

i Min k iiii

NAUKA į

Chcesz otrzymać
posadę ?

Musisz ukończyć kursy
fachowe  korespon-
dencyjne im. prot.Sekuio-
wicza, Warszawa, Żóra-
wia 42. Kursy wyuczają
listownie: buchalterji, ra-
chunkowošci kupieckiej,
korespondencji handło-
wej, stenografji, nauki
handlu, prawa, kaligrafji,
piśania na maszynac
towaroznawstwa, angiel-
skiego, francuskiego,
niemieckiego, pisowni,
gramatyki polskiej oraz
ekonomji. Po ukończe-
niu świadectwo.

dajcie prospektów.
2503—12

pa|
Lily d4 Lilwę

przesyła szybko i aku-
ratnie biuro: L. Taic., Ry-

ga Postfoch Ne 5ll. Na
odpowiedż załączyć zna-

czek pocztowy na 50 gr.

Żą-

 

Mieszkania R
| pokoje

     
Dwa umeblowa-

ne pokoje
z kuchnią, z wszelkiemi
wygodami wraz z tele-
fonem oraz pojedyńcze
pokoje są do wynajęcia
na stałe w hotelu „Ermi-
taż", Biskupia 12 tel. 14-67
Ska 4589--s0

czniów lub studen-
tów na mieszkanie

z utrzymaniem przyjmę
3-go Maja9, m.12. 4585-1
 

SOLIDNY, samotny po-
szukuje pokoju sło-

necznego z łazienką i wy-
godami w okolicy gma-
chu uniwersyteckiego Za-
kretowa 1. Zgłoszenia do
Redakcji pod „Solidny“.

poszUKUJĘ wolnego
mieszkania 6-ciopo-

kojowego z nowoczesne-
mi wygodami, do objęcia
zarez w pobliżu placu
Katedralnego i ul. Mic-
kiewicza. Zgłoszenia z wy:
kluczeniem pośrednictwa
pod „5. B“ ul. Mosto-
wa4m.l. 4594—s2

iiia
p |

SPRZEDAŻ

viro męskie (płaszcz
podróżny) do sprzed.

Zawalna 57 hotel od 7—8
wiecz. 4565—1

Od"r, 1843 istnieje
WILENKIN
ul. Tatarska 20.
MEBLE

Jadalne, sypialne i ga-
binetowe, kredensy,
stoły, szafy łóżka i td.
Wikwintne, Mocne;

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

aszynę Zingera czó-
łenkową sprzedam

za 14 dol. W. Pohulanka
d. 14 m. 39. 4591

Z powodu wyjazdu
tanio do odstąpie-

nła MLECZARNIA z ca-
łem urządzeniem przy
ulicy Ostrobramskiej 8.

| LOKALE

Jatka z lodownią
do wynejęcia od zaraz
ul. Piłsudskiego d. Ne 20
Informacje u cospodyni
domu od 10 1210d3—5
godziny. Mieszkanie Ne3
wejście z podwórza. 4587

DRU-
KARNIA į

1 INTROLIGA- Iš
TORNIA

„DZIENNIKA
NILEŃSKIEG"
WILNO, UlL.Mo-
stowa Ni 1

Teleton 12 - 44.

PRZYJMUJE

WSZELKIE

ROBOTY

w zakres dru-
karstwa

1 Introligator-
stwa wcho-

dzące. Redaktor odpowiedzialny: JERZY CIESZEWSKI.
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