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W dniu 13 lutego

1930 lutego

Pod protektoratem Pana

SP. AKC.

DO DNIA 17 lutego.
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Władysława Raczkiewicza

000010) ZEAAAAZANA D.

WILEŃSKI DOM TOWAROWO-PRZEMYSŁOWY

„Bracia Jabikowscy““

== Wilno, Mickiewicza 18, tel. 7—33.
ZE WZGLĘDU NA WIELKIE ZAINTERESOWANIE SIĘ SZANOWNEJ KLIJENTELI, PRZEDŁUŻAMY

„BIAŁY TYDZIEŃ:

85-0r
za

TMM FNA"Lyd

Wojewody

PODZIĘKOWANIE.
Panu Doktorowi Dobrzańskiemu,

oraz Panu Doktorowi J. Janowiczowi
za przeprowadzenie niezmiernie trud-

nych operacji | uratowanie Matki i
Babki naszej, Zofji Proszkowskiej,
jak również siostrom I całemu per-
sonelowi Lecznicy przy Alel Róż Nr. 2

za troskliwą opiekę najserdeczniejsze
podziękowanie składa

1560D Rodzina.

 

|  6D ADMINISTRACJI
| czas odnowić prenumeratę

na miesiąc LU TY.
!

Popierajcie Polską Macierz
Szkolną.

DYREKCJA.

  

PREZYDENT ESTONJI W POLSCE.
(Od specjalnego wysłannika „Dziennika Wileńskiego.)

Wczoraj wkroczył w granice Polski Prezydent Estonji dr. Otto

Strandman. :

Na spotkanie wysokiego gościa redakcja „Dziennika Wileń-

skiego" wysłała jednego ze swych współpracowników na granicę

polsko-łotewską na stację Turmont.

Przygotowania w Turmoncie.
Stacja graniczna Turmont już od paru dni szykowała się do

przyjęcia gościa. Wybudowano dwie bramy tryumfalne, jedną na

granicy państwa ozdobioną. Orłami Białemi i drugę na stacji kolejo-
wej, którą ozdobiono berbami Polski i Estonji oraz flagami obu
państw. Cąły dworzec również udekorowano flagami.

Przyjazd pociągu Prezydenta Rzeczypospolitej.
O godz. 2 min. 10 po południu na stację Turmont zajechał

specjalny pociąg Prezydenta Rzeczypospolitej, którym .przyjechały

osoby urzędowe mające powitać Prezydenta Estonii.

W póciągu tym przybyli z Warszawy szef kancelarji cywilnej

p. Prezydenta, p. Lisiewicz, naczelnik Wydziału Wschodniego M. S. Z.

p: Hołówko, pułkownik Trzaska-Durski przydzielony, w charakterze

adjutanta do osoby Prezydenta Estonji, p. Leon Chrzanowski, na-
czelnik wydziału prasowego M. S. Z., jednocześnie z Warszawy przy-

byli poseł estoński w Warszawie min. Karol Tofez i attachć wojsko-

wy pułk. Jacobsen, Z Wilna tym samym pociągiem przybyli woje-

woda Raczkiewicz i gen. Litwinowicz.

Po godzinym postoju pociąg ruszył w kierunku stacji łotew-

skiej Zemgale, wraz z wszystkiemi osobami urzędowemi, oprócz woje-

wody Raczkiewicza i gen. Litwinowicza.

Na stacji Zemgale.
W międzyczasie wysłannik nasz udał się na terytorjum łotew-

skie, gdzie miał sposobność przekonać się, że władze łotewskie

potraktowały wizytę Prezydenta Strandmana bardzo chłodno. Na

stacji Zemgale nie było ani jednej flagi o barwach estońskich.

Przyjazd Prezydenta Estonji do Zerngale.
O godz. 4 i pół na stację Zemgale przybył Prezydent Strand-

man. Kompanja łotewska oddała mu należne honory. Natychmiast

po przybyciu pociągu weszli do niego dyr. Hołówko i dyr. Lisiewicz
wraz z otoczeniem i zaprosili dostojnego gościa do pociągu Prezy-

denta Rzeczypospolitej.

Prezydent Estonji na ziemi polskiej.
W parę minut potem pociąg przybył do Turmontu. Zapłonęły

światła elektryczne na bramach tryumfalnych, a na całej przestrzeni

od granlcy do stacji szpaler kolejowej straży ogniowej oświecał dro-

gę pochodniami.

W chwili gdy Prezydent Estonji stanął na ziemi polskiej, powi-

tał go wojewoda Raczkiewicz. Generał Litwinowicz zdał raport, po-

czem orkiestra odegrała hymn estoriski, a bataljon piechoty, od-

działy przysposobienia wojskowego i szwadron K. O. P. sprezento-

wały broń. Prezydent Strandman po polsku powitał oddziały woj-

skowe. W odpowiedzi huknęło „Czołem Panie Prezydencie".

Starosta brasławski Januszkiewi«z powitał gościa imieniem po-

wiatu granicznego i wręczył mu album z widokami powiatu. Prze-

mawiał również członek wydziału powiatowego p. Kwinto. Wójt

gminy smołweńskiej powitał p. Prezydenta, wręczając mu chleb i sól.

Odjazd do Wilna.

Przy dźwiękach hymnu estońskiego i okrzykach licznie zgroma-

dzonej ludności okolicznej Prezydent Estonji oraz ze swem otocze-

niem w osobach min. Spr. Zagr. Jana Lattika, dyr. protokułu Johana

Leppika, gen. Gustawa Jokurona i innych odjechał w kierunku

Wilna. Podczas postoju w Nowoświęcianach na peronie zgromadziły

się oddziały K.O.P., i młodzież szkolna. Orkiestra K. O. P. wykonała

szereg melodji polskich. W chwili odjazdu rozległy się okryki „Ellagu

Eesti” —niech żyje Estonja.

Przyjazd do Wilna.

O godz. 8 min. 40 wieczorem Prezydent Estonji został powi-

tany na dworcu w Wilnie. Peron był poprostu zalany światłem.

Między szpalerem roślin podzwrotnikowych dostojny gość przeszedł

do sali bufetu 1 klasy zamienionej na solon. Tu wygłosił przemó-

wienie powitalne prezydent miasta Folejewski, podkreślając węzły

kulturalne łączące Estonję i Polskę. Wojewoda Raczkiewicz wygłosił

przemówienie wznosząc toast na cześć Prezydenta Strandmana.

Na przemówienie wojewody Raczkiewicza odpowiedział dostoj-

ny gość, wznosząc toast za rozwój Wilna dla pomyślności Rze-

czypospolitej Polskiej.

Po przemówieniu wojewody Raczkiewicza kwartet smyczkowy,

pod kierunkiem Romana Hermana, odegrał hymn estoński, zaś po

przemówieniu Prezydenta Strandmana — hymn polski.

Raut w sali dworca, w którym wzięli udział najwybitniejsi przed-

stawiciele społeczeństwa, przeciągnął się aż do czasu odjazdu p. Pre-

zydenta Estonji do Warszawy. Wyjazd nastąpił o godz. 10 wiecz.

Konferencja ks. ks. Arcybiskupów w Spra-
wie religijnego wychowania młodzieży.
(KAP). W dniu 7-go b. m. od-

była się w Warszawie konferencja
Księży Frcybiskupów, spowodo-
wana potrzebą zajęcia stanowiska
w pewnych sprawach, dotyczą-
cych Kościoła, a zwłaszcza wy-
darzeń ostatniego czasu w dzie-
dzinie wychowania młodzieży.

Od pewnego bowiem czasu
poczęły się ujawniać w kwestjach,
dotyczących młodzieży szkolnej,
niepokojące dążności czynników,
wpływających na kształtowanie
się ducha naszej młodzleży. Dąż-
ności te objawiają się w wystą-
pieniach działaczy z kół Związku
Nauczycieli Szkół Powszechnych,
zdradzające niedwuznacznie za-
miary wyrzucenia ze szkół wpły-
wu religijnego. Te same tenden-
cje, sprzeciwiające się religijne-
mu wychowaniu młodzieży, uwy-
datnił wyższy kurs nauczycielski,
t. zw. Pedagogium w Warszawie.

Ostatnio konferencja, zwołana
w styczniu r. b.do Łowicza przez
Towarzystwo Kultury i Oświaty,
subwencjonowane ogromną sumą
z Banku Gospodarstwa Krajowe-
go, i przemowy osób z dziedziny
szkolnictwa na tej konferencji
wygłoszone ujawniły zapatrywa-
nia, religijnemu wychowaniu mło-
dzieży oraz religji katolickiej tak

wrogie, że wywołały powszechny
głos oburzenia.

Niestety, także niektóre za-
rządzenia samego Ministerstwa
W. R. i O. P. wskazują na to,
że i w tych najwyższych sferach
wychowawczych i oświatowych
panuje niedocenianie potrzeby
religijnego wpływu na wyrabianie
ducha młodzieży.  Wskazywano
np. na mieszanie w szkołach dzie-
ci innowierczych z dziećmi kato-
lickiemi, na wprowadzanie nau-
czyciełi innowierczych, jako nau-
czycieliiwychowawców dzieci ka-
tolickich, na obniżanie liczby go-
dzin nauki religji. Szczególnie nie-
pokojąco działały pewne oświad-
czenia p. ministra W. R. i O. P.
co do roli religjj w wychowaniu
młodzieży. Ponadto w dziedzinie
moralnej zatrwożyło  polecanie
przez Ministerstwo W. R. i O. P.
pisarza, znanego ze swych zgub-
nych poglądów na moralność
prywatną i publiczną, jako prele-
genta dla młodzieży.

Objawy takie dowodzą, że
państwowe czynniki wychowawcze
dążą do nadawania szkolnemu
wychowaniu cech jeśli nie bezre-
ligijności, to religijności mglistej
i symultanizmu wyznaniowego.

Episkopat Polski, będąc głów-
nym opiekunem dusz młodzieży,
odczuwa w szczególniejszy spo-
sób niebezpieczeństwa, z takich
prądów płynące, i potępia je, ja-
ko niweczące moralność chrześci-
łańską, a nawet podstawy trwa-
łości państwowej.

Konferencja Ks. Ks. Arcybi-
skupów omówiła wytyczne dla
przeciwdziałania tym szkodliwym
objawom. Stanowisko przez Epi-
skopatzajęte, jest zgodne z ostatnią

Encykliką Ojca św. o wychowa-
niu młodzieży, która także wska
zuje na wyżej napiętnowane nie-
bezpieczeństwo.

Równocześnie postanowiono,
że Episkopat zwróci się do Rządu
z odpowiedniemi postulatami, a
do wiernych ze wskazaniami w
celu utrwalania w sercach mło-
dzieży zasad wiary Chrystusowej
i ochrony tych serc przed wszel-
kiemi, szkodliwemi dla nich prą-
dami.
 

 

Wyrok w procesie fałszerzy czerwońców.
BERLIN, 8.2. (Pat). W  słyn-

nym procesie politycznym prze-
ciwko falszerzom czerwoficėw, na
który od szeregu tygodni skiero-
wana była powszechna uwaga kół
politycznych Niemiec i zagranicy,
ogłoszono dziś wyrok. Na podsta-
wie tego wyroku postępowanie kar-
ne przeciwko dwum emigrantom
gruzińskim Karumidzemu i Sadaci-
ruszwiliemu oraz dwum współ-
oskarżonym Niemcom zostało
wstrzymane. Pozostałych trzech

oskarżonych sąd uwolnił od winy i
kary. Koszt postępowania pokryć
ma skarb państwa. Ogłoszony
wyrok przyjęli obecni na sali
oklaskami. Wiele osób gratulo-
wało oskarżonym.

Przy wejściu do sądu i we-
wnątrz wzmocniony oddział po-
licji czuwał nad porządkiem, któ-
ry zresztą nigdzie nie zostal za-
kłócony. Prokuratorja zamierza
wnieść odwołanie.

 

 

Komunikat Stronnictwa Narodowego
Dziś dnia 9 lutego o godzinie 12'/, w sali Stowarzyszenia

św. Zyty przy zaułku Kazimierzowskim Nr. 3 odbędzie się ogólne

zebranie kół dzielnicowych „Popławy.iNowy Świat".

Udział członków jestęobowiązkewy. Sympatycy będą mile widziani,

 

BAL MORSKI ===W WILNIE.
DOCHÓD NA CELE TYGODNIA MORSKIEGO

Z WARSZAWY
Rutynowany Technik budowlano-ka-
nalizacyjny przyjmie administrację
solidnego domu w Wilnie. Udziela
również porad w kwestjach: budo-
wlanych, kanalizacyjnych, wodocią-

gowych I t. p. Poważne referencje.

Adres: ul. Brzeg Antokolski Nr. 6 m. 4.

1552 D2

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

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

  

9-go lutego o 6-tej wieczorem

odbędzie się nrzedstawienie amatorskie, koncert i melo - deklamacja
w SALI ŚW. ZYTY, Kazimierzowski 3.

Dochód przeznacza się na najbiedniejszych, wspieranych przez 5-ty Od-
dział Tow. Św. Wincentego.

Cena biletów od 3 zł. do 50gr.

2 AG AAAEG ANWNILE
ROCZNE ŻEŃSKIE KURSA STENOGRAFJI

otwarte zostaną od dn. 1! lutego b. r. przy Liceum Handlowam

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

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

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

Opłata wynosi 15 zł. miesięcznie.

Po ukończeniu i złożeniu egzaminów wydawane będą świadectwa.

Zapisy przyjmuje kancelarja Liceum e JA codziennie od godz.
owskie:10-ej—2-ej (ul. „eli lo 1-2). 51—s0
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B. B. traci grunt pod nogami.
(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. B. B. wycofał swą listę przy wyborach w okręgu

sandomierskim.

Senat wobec dekretu prasowego.
(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Senacka komisja prawnicza 7 głosami B.B. prze-

ciwko 5-ciu uchwaliła wniosek o odrzuceniu projektu ustawyw przed-
miocie wydawania „Dziennika (lstaw”.

Chodzi o ogłoszenie w „Dzienniku Ustaw” uchwały sejmowej o

zniesieniu dekretu prasowego.
Mniejszość zapowiedziała odrębny wniosek.

177—1 0

r[e
E
I
I
A
M
W
U
U
U
U

B
L
I

t

Propaganda komunizmu w Związkach
Zawodowych.

Aresztowanie prof. Wolnej Wszechnicy dr. A. Ettingera
i 68 towarzyszów.

(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Władze bezpieczeństwa wkroczyły do lokalu Zw.

Zaw. Pracowników Handlowych i Biurowych w czasie gdy odbywał

się tam odczyt d-ra Ettingera, który miał charakter komunistycznego.
Ettinger został aresztowany.

WARSZAWA.(Pat).Władze policyjne otoczyły wczoraj lokal Związku

Zawodowego Pracowników Handlowych i Bankowych, mieszczący się

przy ul. Senatorskiej 33, przyczem aresztowano 68 osób, między in.
prof. Wolnej Wszechnicy Polskiej dr. Adama Ettingera. Wczoraj wie-

czorem podczas odczytu dr. A. Ettingera do lokalu związku wkro-

czyła policja i przeprowadziła rewizję. Przy obecnych znaleziono sze-

reg kompromitujących dokumentów, stwierdzających, że należeli oni

do organizacji wywrotowej. Ponadto znaleziono dwa nabite rewolwe-

ry, do których nikt się nie chce przyznać. Przeprowadzone śledztwo

wykazało, że członkowie związku prowadzili od dłuższego czasu pro-

pagandę komunistyczną. Ostatnio zamierzali wystąpić podczas ju-

trzejszej akademji młodzieży robotniczej P. P. S. i wywołać na sali
niepokój i zamieszanie.

W ciągu nocy policja przeprowadziła szereg rewizyj w mie-

szkaniach zatrzymanych, a także u prelegenta, dr. Adama Ettinnge-

ra, przy ul. Wolskiej 66, przyczem wykryto również szereg kompro-
mitujących dowodów.

ORĘDZIE PAPIESKIE.
O prześladowaniach religijnych w Rosji sowieckiej.

RZYM, 8.2. (Pat.) „Osservatore Romano“ ogłasza orędzie pa-

pieskie oprześladowaniach religijnych w Rosji sowieckiej. Orędzie

wspomina 0 codziennych potwornych świętokradztwach. Potępia

aresztowania kapłanów i wiernych, zarówno prawosławnych, jak i ka-

tolików, zamknięcie kilkuset kościołów, zniesienie niedziel, zmuszanie

robotników fabrycznych do podpisywania deklaracyj o bezbożnictwie.

Dalej orędzie występuje ostro przeciwko organizatorom kam-

panji ateistycznej i twórcom frontu antyreligijnego, którego celem

jest posiew zepsucia w duszach młodzieży. Wspominając wreszcie o

licznych inicjatywach Papieża, które dotychczas nie wydały pożądanych

rezultatów, orędzie zawiadamia. iż dla przebłagania Opatrzności Pa-

pież odprawi w .dniu 19 września w bazylice św. Piotra specjalną

mszę ekspjacyjną.
 

 

Gen. Haller przybędzie do Gdyni w 10-tą
rocznicę objęcia wybrzeża.

Jak donosi „Kurjer Poznański”, koło Wielkiej Wsi. Wraz z gene-
na obchód 10 rocznicy objęcia rałem przybędzie ksiądz Wrycza,

wybrzeża polskiego przybędzie proboszcz w Wielu, który 10 lu-

10 lutego do Pucka i Gdyni ge- tego 1920 r., jako kapelan woj-

nerał J. Haller, który zamieszka skowy, poświęcał w Pucku ban-

w majątku „Starzyński Dwór”, derę polską.

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

Polska Składnica Galanteryjna
WYTWÓRNIA POŃCZOCH, SKARPETEK i RĘKAWICZEK

FRANCISZEK FRLICZKA
Wilno, ul. Zamkowa 9, róg Skopówki. — Telefon 6—46.
Najtańsze źródło kupna nici, pończoch skarpetek 1 bielizny.

Zapisujcie się na członków L.0.P.P.
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( guitewy morale.
Warszawa, dnia 8 lutego.

Z rzadkim pośpiechem sejm

polski przesuwa budżet po bud-

żecie. Największy ciężar pracy

spoczął na komisji budżetowej.

zięki temu, dyskusja mija bar-

dzo szybko.

Jest rzeczą najbardziej zna-

mienną, że na czoło dyskusji wy-

bijają się zagadnienia natury mo-

ralnej.

Przy takim np. budżecie mi-

nisterjum reform rolnych wyłoni-

ła się kwestja przywiązania chło-

pa polskiego do kraju. Czem go

przywiązać? Pos. Opolski z Str.

Chł. z jednej strony, a pos. Mi-

chalkiewicz z Piasta z drugiej są

zwolennikami koncepcji przywią-

zania ludu do kraju korzyściami

materjalnemi. Obraz, jaki p.

Opolski roztoczył, dowodzący, że

chłop nasz, nienasycony ziemią,

jest nastawiony nieżyczliwie na

państwowe ujmowanie zagadnień,

był bardzo ponury. Zdawało się,

że poza jego słowami tkwi oba-

wa, czy duszami chłopskiemi nie

zawładnie utylitarny komunizm.

Temu materjalistycznemu stosun-

kowi przeciwstawił pos. Milik z

Str. Nar. instynktowy, samorzut-

ny, pochodzący z najgłębszych

uczuć patrjotyzm chłopa, który

swój obowiązek obywatelski wy-

pelni rzetelnie, bez względu na

to, czy i jak zostanie reforma

rolna dokonana. Wystąpienie je-

go świadczyło 0 -wysokiej kultu-

rze patrjotycznej i głębokiej sa-

mowiedzy chłopaz Podlasia. Oby-

śmy takich Milików mieli miljony!

Przy budżecie min. sprawiedli-

wości — poza wystąpieniem pos.

Trąmpczyńskiego, który jak zwy-
kle poruszył sumienie sejmu i

narodu przedstawieniem demora-

lizacji, jaką wniosły za sobą rzą-

dy niedawne w tym resorcie —

najciekawsze było ujęcie stosun-

ku do praworządności przez po-

sła z BB Seidlera. Posłowie praw-

nicy z BB głoszą zasadę, że pra-

wo powinno być wykładnikiem

wymagań i warunków życiowych

wymagań chwili. Zapominają, że

takie oportunistyczne pojęcie za-

sady istoty praw może doprowa-

dzić do katastrofy moralnej, bo
faktycznie usiłują oni wprowa-

dzić bismarckowską zasadę o su-

premacji siły ponad prawem.

Najbardziej wszakże doniosłe

były obrady nad budżetem mini-

sterjum oświaty. Konstytucja gwa-

rantuje Kościołowi Katolickiemu

przodujące stanowisko wśród

wyznań, jakie w państwie istnie-

ją. Przez analogję narodowi pol-

skiemu należy się w kraju rów-

nież czołowa pozycja, on bowiem

jako jego naturalny gospodarz

ponosi za państwo największą od-

powiedzialność. Sfery kierowni-
cze ministerjum stoją na stano-

wisku odmiennem. P. Czerwiński
uważa, że rząd powinien stać na

stanowisku awyznaniowem i ana-

rodowem,podporządkować wszyst-

ko państwu, a wszelkie kierunki,

domagające się uprzywilejowania

i Kościoła i narodu, traktować

„ jako szerzące demoralizację. Któż-

by mógł kiedykolwiek przypusz-

czać, że znajduje się minister

oświecenia publicznego Rzeczy-

pospolitej, który z trybuny par-

lamentarnej będzie jako jeden z

celów swej działalności zapowia-

dał bezwzględną walkę obozowi

narodowemiu i katolickiemu, jako

czynnikom rzekomej demorzaliza-

cji etycznej i defetyzmu pań-
stwowego!

Oświadczenie p. min. Czerwiń-

skiego znalazło całkowite uznanie

w łonie BB. iBBS. Mówcy obu

tych stronnictw rządowych nie-

tylko aprobowali jego politykę,

ale jeszcze podsycali ministra,

aby jaknajwięcej użył wysiłku, by

zgnieść wpływy obozu narodo-
wego i wyrwać młodzież z pod
oddziaływania „nacjonalizmu i
klerykalizmu“.

Czwartkowa i piątkowa dysku-

sja wsejmiebyła zapoczątko-

waniem wielkiej walki,

jaką społeczeństwo pol-
skie musi rozegrać ż

czynnikami rozkładowy-
mi o podstawy moralne
i kierunek wychowania tak spo-

łeczeństwa, jak i młodzieży. Sy-

tuacja jest jasna i wykluczająca

możliwość oportunizmu. Symbo-

lem hamletyzmu był pos. Radzi-

wiłł, który w czwartek poczynił

zastrzeżenia wobec polityki rzą-

dowej, a w piątek podczas .mowy

T

Z seįmMu.
W obronie religji w szkole mowa posła Seweryna

Czetwertyńskiego (Kl. Nar.).

Jeżeli teraz mówimy często
o niedomaganiach gospodarczych
i finansowych, o trudnej konjun-
kturze gospodarczej, to przecież
warto trochę wspomnieć i o tem,
że jest i drugie zło, niemniej wa-
żne, swoiście polskie, wielkie zło
moralne. Czyż my tego codzien-
nie w sejmie nie jesteśmy świad-
kami? Czyż na wczorajszem, czy
przedwczorajszem posiedzeniu nie
było tego rodzaju przemówieńje-
dnych Polaków do drugich, któ-
rych wzajemnie nie rozumiemy?
Skąd one wyrosły, z jakiego grun-
tu się wzięły?

Czy powodem istotnym nie
jest sam grunt moralny, który
już nie jest tak pełen prawdy
swoich dla swoich, na którym ro-
dzą się coraz bujniej złe kwiaty.
Dlatego właśnie, że ten grunt
moralny jest zły, od kilku lat to
zło się coraz bardziej uwydatnia,
coraz więcej wytwarza się złych
objawów i zło moralne się szerzy,
cywilna odwaga upada, wiara w
swoje przekonania schodzi na
drugi plan, ideały, które świeciły
dawniej naszemu społeczeństwu,
rozumiejącemu wielką ich war-
tość i siłę, schodzą, na dalszy
plan, a na pierwszem miejscu
stoi utylitaryzm, stoją względy
osobiste i szacunek dla siły ze-
wnętrznej, bez względu: na war-
tość wewnętrzną, jaką przed-
stawia.

| wobec 'takich stosunków,
których nie wszyscy są świadomi,
musimy się głęboko zastanowić,
jak mamy wychowywać typ przy-
szłego. ale lepszego obywatela.
Po tych doświadczeniach, jakie
zrobiły wszystkie inne społeczeń-
stwa i narody, idąc po drodze
walk religijnych i z której to dro-
gi zeszły, nie czas na Polskę, aby
powracała, jako jedno z ostatnich
państw, do tych metod.

Polska w innych warunkach
chce wychowywać swego obywa-
tela. Musi ona, dziękując Bogu,
że ma takich, jak ma obecnie,
uczciwego, pracowitego i wierzą-
cego święcie w to, czego go mat-
ka i szkoła dotychczasowa na-
uczyła, dać im szerszą kulturę i
wytworzy się wtedy bodaj jeden
z lepszych ludzkich typów. Ale/
trzeba go chronić od niedowie-
rzania tym najbliżej niego stoją-
cym władzom szkolnym, od nie-
dowierzania urzędom  państwo-
wym, od niedowierzania w to, co
10 lat temu, jak Polska powstała,
chwyciło go za s-rce, w zaufaniu,
że to jest coś najlepszego, a co
teraz „się powoli odwraca.

Znane mi są wypadki, że wie-
le matek, teraz gdy dziecko wra-
ca ze szkoły, biorą je na egza-
min i pytają: Powiedz, co ci na-
uczyciel w szkole powiedział. Gdy
dziecko powtórzy, matka je stro-
fuje i mówi: „O tych rzeczach,
o których ci nauczyciel mówił—
zapomnij, bo to nie są te same,
któreś z mlekiem wyssał z mojej
piersi." To nie są objawy zdrowe,
ale to się szerzy, i nic dziwnego,
to będzie się dalej szerzyło.

Jeżeli z jednej strony przy-
chodzą polecenia władz szkol-
nych, ażeby zalecać uczniom
uczęszczanie na pewne wykłady
(Głosy: Kaden-Bandrowskiego), a
z drugiej strony władza biskupia,
do której ludność ma zaufanie,
musi przeciw temu protestować
to się wprowadza rozdźwięk tam,
gdzie dotychczas rozdźwięku nie
było, gdzie dotychczas był równy
stopień zaufania, : gdzie jedno i
drugie traktowano, jako swoje,
jako ojcowskie, z serdecznem

uczuciem przywiązania do jedne-
go i drugiego. Teraz doszło się
do tego, że się wytwarza w po-
jęciu tych najszerszych mas wra-
żenie, że są dwie religje i słyszy
się, że nawet główny kierownik
oświaty propaguje religję mickie-
wiczowską, czy Towiańskiego,czy
Hoene-Wrońskiego, czy jakąkol-
wiek inną, a prosta matka i pro-
sty człowiek dotychczas wie i nie
może odstąpić od tego, że re-
ligja nie jest niczyja inna, tylko
Boska, i że obowiązuje katechizm,
a nie żadne inne sposoby pojmo-
wania jej. I jeśli p. Minister mó-
wił 'o żakowskich wybrykach,
boję się, aby historja kiedyś nie
napisała o obecnych czasach, że
to są żakowskie wybryki, jeżeli
poleca się tego rodzaju odczyty
jak obecnie.

Nie będę tutaj przytaczał fak-
tów, bo były przytoczone. Po
wiem ogólnie, że w ostatnich
czasach wszędzie  zmniejszano
wykłady religii, nawet w niektó-
rych działach oświaty pozaszkol-
nej do półtorej godziny na mie-
siąc, ale np. w protestanckiej
Szwecji wykłady te powiększono
z 6 do 8 godz. Wszystko tu idzie
w przeciwieństwie do tego,
cały świat uznaje.

Ponieważ przemawiam w imie-
niu stronnictwa, które stworzyło
konkordat, trzeba sobie uprzy-
tomnić, że gdybyśmy wówczas
konkordatu nie stworzyli, wątpię,
żeby on mógł być w obecnych
wpływach i lawirujących przeko-
naniach zawarty. Są próby zerwa-
nia, bo wielu z Panów jest nie-
świadomych, co konkordat daje
i co jeszcze Polsce da. I dlatego,
jeżeli jesteśmy autorami albo
współautorami tego stanu rzeczy
w Polsce, to możemy z otwar-
tem czołem bronić tych postu-
latów, które są ustanowione w kon-
kordacie i politycznie bierzemy
za to odpowiedzialność.

Ale chciałbym wiedzieć, jaki
program, jaki kierunek polityczny,
jakie wyznanie polityczne poz-
wala obecnie, że Ministerstwo
Oświaty jest w rękach człowieka,
który nie jest katolikiem, który
od religji odstąpił, czyja jest siła
polityczna, która wbrew miljo-
nom wierzących katolików w
Polsce trzyma na stanowisku Mi-
nistra Oświaty człowieka, który
od tego wyznania odstąpił?

Nie chcemy się tylko domyślać,
ale chcemy napewno wiedzieć.
Przecież jeżeli ktoś w tej sprawie
coś mówi, w coś wierzy, to musi
wystąpić i powiedzieć: To jest
moje dzieło, jak tak chcę, ja ta:
kich ludzi, ,na takich stanowi-
skach wymagam. To się należy
polskiemu społeczeństwu, by mu
to powiedzieć.

Jeżeli są takie pewne wpływy,
które wprowadzają na ministrów
takich a nie innych ludzi, to w
takim razie chcemy wiedzieć, kto
nie pozwala uwzględnić postula-
tów 60 proc. ludności katolickiej,
która tego nie może dłużej tole-
rować, ażeby kierownikiem Wyz-
nań Religijnych był człowiek,
który od tego wyznania odstąpił.

Dlatego stanowisko naszego
klubu jest jasne. Idąc prostą dro-
ga i powtarzając jedno i to samo,
uważamy za swój obowiązek,

„zwrócić uwagę społeczeństwa
polskiego, na to jedno pytanie:
Czy może się ono pogodzić z
tem, że obecnie Ministrern Ošwia-
ty w Polsce jest człowiek, który
od wyznania katolickiego odstą-
pił i do tego wyznania nie na-
leży? (Oklaski).

PLENARNE POSIEDZENIE.
WARSZAWA, 8.2. (Pat.) Przed

porządkiem dziennym zażądał*gło-
su pos. Kościałkowski (BB), który
protestuje jak najkategoryczniej
przeciwko (rzekomo) tendencyj-
nemu prowadzeniu obrad przez
marszałka Sejmu. Marszałek Da-
szyński wyprasza sobie katego-
rycznie podobną krytykę, oświad-
czając „Nie wolno Panu krytyko-
wać  urzędująćego marszałka".
Marszałek uważa za nielojalność
takie postępowanie.

Z kolei przystąpiono do preli-
minarza budżetowego  Mini-
sterstwa Spraw Wewnętrznych.
Referent pos. Putek (Wyzwolenie)
obszernie mówi o zmianach po-
czynionych w preliminarzu w to-
ku obrad komisji budżetowej i
podkreśla, że zaproponuje zredu-
kowanie jeszcze dalszych wydat-
ków tego resortu,. .a „mianowicie
skreślenie pozycji 4 i pół miljona
na powszechny spis ludności.

Referent wyraża nadzieję, że
minister nie dopuści do military-
zacji i spowoduje powrót czyn-
nych oficerów, będących w służ-
bie administracji, do Ministerstwa
Spraw Wojskowych. Referent po-
rusza dotychczasową politykę Mi-
nisterstwa Spraw Wewnętrznych,
której Siróbołń był p. minister
Składkowski, podkreślając, že sy-

stem przez hiego stosowany musi
się skończyć. Referent skarży się
na wypadki konfiskaty interpela-
<yj poselskich, a nawet przemó-
wień i kończy oświadczeniem, że
całe społeczeństwo woła o pra-
worządność w administracji.

Pos. Dyboski (BB) wyraża
uznanie dla akcji zdrowotności
kraju, przeprowadzonej przez by-
łego ministra Składkowskiego.

Pos. Harniewicz (Ch. D.) uwa-
ża, że administracja powinna
uczynić wsżystko, aby zmniejszyć
ogólne niezadowolenie ludności,
przeciążonej podatkami. Jednak
administracja tego nie czyni,
zwiększając nawet to niezadowo-
lenie. Mówca wspomina o eksce-
sach antypolskich, dokonanych
przez żydów, występuje przeciwko
ARE napływowi żydostwa
z Rosji bolszewickiej, które za-

wschodnie tereny  pań-
stwa. Zwraca się do ław ludo-
wych, twierdząc, że z tych ław
powinna wyjść ustawa, normująca
imigrację do państwa polskiego
na wzór Ameryki. Mówca kończy
oświadczeniem, że wykonanie tak
wielkiego budżetu da się usku-
tecznić tylko, jeżeli będzie pano-
wał spokój w narodzie.

Pos. Wierczak (Kl. Nar.) do:
maga się zaprzestania zachęcania

lewa

 

p. Czerwińskiego demonstracyjnie
rozwinął jakąś gazetę i w niej się

pogrążył: jest to chowanie głowy

w piasek w momencie nadciąga-

jącej burzy.  Hamletyzm musi
być zmieciony przez życie, a

zwycięzcą będżie ten,

kto ma odwagę czynu,

jasność programu i wy:

trwałość w, przezwycię-

żeniu wszelkich trud-

ności. H. W.

co,

„mówi

" zwołał

samorządów do nadmiernych in-
westycyj, co — jego zdaniem —
doprowadziło samorządy do cięż-
kiego stanu. Mówca występuje
przeciwko samowoli administracji,
uskarża się na praktyki konfi-
skacyjne, występuje ostro prze-
ciwko staroście lwowskiemu Klo-
tzowi, którego czyni odpowie-
dzialnym za doprowadzenie do
ekscesów w stosunku 'do mło-
dzieży polskiej. Zapytuje, jaka
jest linja rządu w polityce ru-
skiej i twierdzi, że polityka ta
prowadzi do osłabienia polskości
tych ziem. Mówca domaga się
stanowczo, aby interesy ludności
polskiej na tych ziemiach były
należycie zabezpieczone.

Pos. Dąbski (Str. Chł.) mówiąc
o wystąpieniach publicznych ko-
mendanta głównego policji p.
Maleszęwskiego, zapytuje, czy
możliwe jest, aby pozostawał on
na stanowisku. Mówca przyłącza
się do zarzutów posła Wierczaka
w stosunku do starosty Klotza.

Pos. Kiernik (Piast) występuje
przeciwko zwalczaniu stronnictw
politycznych, zarzucając naczel-
nikom bezpieczeństwa, że dezor-
ganizują życie polityczne. Policja
przez swoje postępowanie traci
zaufanie ludności. Stojąc na sta-
nowisku, że budżet jest koniecz-
nością państwową, musimy do-
magać się, aby był on także, ja-
ko taki uważany przez rząd, gdy-
by bowiem fundusze przez nas
uchwalane miały być używane
przeciwko nam, to musielibyśmy
się zastanowić, czy wogóle nad
budżetem głosować.
W dalszej dyskusji przemawia

poseł Ładyga (Ukr. soc. rad.) Gdy
mówca zaczął atakować działal-
ność ministra Józewskiego na
jego  poprzedniem stanowisku
jako wojewody, powstała gwał-
towna utarczka słowa między 2
odłamami posłów ukraińskich i
gdy następnie przypominał słowa
ministra, wyrzeczone na komisji
do posła Lewickiego i dodał, że
możnaby to rozumieć, że undow-
cy nie dojdą na Wołyń minister
Józewski z miejsca odparł: „Ro-
zumialem, že Berlin“. Po tych
słowach powstał  nieslychany
wrzask na łamach mniejszości
narodowych, który trwał kilka
minut. W zakończeniu mówca
oświadczył: „Wszystko, co się

o sprawach mniejszości,
zarówno na prawicy, jak i na
lewicy, są to bezwartościowe
frazesy, czego dowodem, że nie
zgodzono się nawet na to, aby
Ukraińcy mogli w Sejmie prze-
mawiać po ukraińsku*.

Następnie zabrał głos p. mi-
nister spraw wewnętrznych, Jó-
zewski, który oświadczył: Wymie-
niając podczas przemówienia po-
sła Ładygi słowo „Berlin“, nie
miałem na myśli jakiejś akcji
państwa niemieckiego, 'miałem
natomiast na myśli pewne czyn-
niki wywrotowe nacjonalizmu
ukraińskiego, które w przeszłości
w różnych historycznych momen-
tach ideologję swą i czyny występ-
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ne opierały na roli niemieckiej w
rozstrzyganiu sprawy ukraińskiej.
Po tem oświadczeniu, minister
przeszedł do spraw budżetowych.
Następnie minister omawia ob-
szernie prace komisji dla uspra-
nienia administracji państwowej.
Minister stwierdza, że w czasach
pomajowych udało się stworzyć
wiele cech dodatnich u urzędni-
ków, zarówno co do konstrukcji
administracji, co do jej typu,
oraz części osobowej. Na zarzut
zwalczania polskości na kresach
i zmniejszenia stanu posiadania
polskiej ludności minister odpo-
wiada, iż zarzut ten jest nonsen-
sem, na który nawet nie chce
odpowiadać.

Następnie Izba przystąpiła do
budżetu M-stwa Przem. i Han-
dlu. Referent pos. Kaczanowski
(PPS) zaznacza, że kiedy żyliśmy
pod wpływem nadzwyczajnego
rozkwitu skarbu, rząd bardzo lek-
komyślnie poczynał sobie z roz-
budową finansów państwa. Rze-
komy rozkwit był właśnie skut-
kiem wypompowania ze społe-
czeństwa jego zasobów za pomo-
cą podatków. Wprowadzając zaś
te zasoby z powrotem do społe-
czeństwa, rząd trzymał się błęd-
nej polityki kredytowej, skutkiem
czego nastąpiło załamanie się ru-
chu budowlanego. Omawiając
sprawę bezrobocia, oświadcza, że
dzisiaj bezrobocie wraca już do
tego stanu, który był najgorszy
u nas w pierwszej połowie 1926
roku

Pos. Wiślicki (BB) uskarżał się
na katastrofalne położenie han-
dlu, zwłaszcza kupiectwa żydow-
skiego.

Przemawiał następnie pos. Dia-
mand (PPS), poczem zabrał głos
minister przemysłu i handlu Kwiat-
kowski, który przyznaje, że pań-
stwo znajduje się w ciężkiej sy-
tuacji gospodarczej. Omawiając
politykę traktatową, minister wy-
raża przekonanie, iż przy dalszych
rokowaniach o traktat handlowy
z Niemcami strona niemiecka
uzna za możliwe spełnienie pol-
skich postulatów rolniczych w
szerszej mierze. W końcu wymie-
nia środki, zastosowane przez
rząd w celu doraźnego złagodze-
nia kryzysu.

Po przemówieniach jeszcze kil-
ku mówców  lzba przystąpiła do
budżetu Ministerstwa Skarbu.
Referuje pos. Rybarski (Kl. Nar.).
Omawiając budżet, referent za-
znacza między innemi, iż docho-
dy publiczne zajmują przeszło
90 proc. budżetu, a tylko 10 proc.
przypada na dochody o charak-
terze prywatno-gospodarczym, co
nie jest właściwe. Mówca wska-
zuje dalej na słabą rentowność
przedsiębiorstw państwowych, do-
magając się uporządkowania ich
gospodarki. Wypowiada się prze-
ciwko tworzeniu zbyt, wielkich
rezerw, a za utrzymaniem ich w
społeczeństwie. Na tem obrady
przerwano. Następne  posiedze-
nie odbędzie się w poniedziałek
o godz. 10 rano.

Sprawa pociągnięcia do odpowiedzialności b. ministra
skarbu G. Czechowicza.

WARSZAWA, 8.2. (Pat.) Wice-
prezes sejmowej komisji budże-
towej, pos. Wyrzykowski (Wyzw.)

na wtorek 11 lutego, g.
10.30, posiedzenie tej komisji, ja-
ko specjalnej komisji do rozpa-
trzenia wniosku o pociągnięcie
p. ministra skarbu Gabrjela Cze-
chowicza do odpowiedzialnošci
przed Trybuna! Stanu. Przedmio-
tem obrad tego posiedzenia ma

Sprawa wstrzymania eksmisji

być referat pos. Liebermana o
uchwale Trybunału Stanu, zawie-
szającej postępowanie sądowe w
sprawie b. ministra Czechowicza.
Akta Trybunalu Stanu, przesłane
w swoim czasie marszałkowi sej-
mu, zostały przez tego ostatnie-
go przesłane pos. Lieberraanowi,
jako oskarżycielowi sejmowemu
do dalszego urzędowania.

dzierżawców gruntów
w obrębie miasta.

WARSZAWA, 8.2. (Pat.). Se-
nacka komisja prawnicza na po-
siedzeniu 8 b. m. przyjęła bez
zmian w brzmieniu, uchwalonem
przez Sejm, projekt ustawy o
wstrzymaniu eksmisji dzierżawców

gruntów, zajętych pod budynki i
położonych w obrębie miast, mia-
steczek, wsi i osad na obszarze
okręgów sądów apelacyjnych w
Warszawie, Lublinie i Wilnie:

 

Zjednoczenie zrzeszeń rodzicielskich
młodzieży p. Jiljtsza

Szereg faktów, jakie zaszły w
ostatnich czasach na terenie szkół,
oraz niektóre wystąpienia kierow-
niczych sfer oświatowych w dzie-
dzinie wychowania musiały wy-
wołać w szerokich kołach rodzi-
ców duży niepokój i troskę o
przyszłość szkolnictwa polskiego
oraz o kierunek, w jakim by mia-
ło pójść wychowanie młodzieży
polskiej pod względem religijnym
i narodowym.

„Zjednoczenie Zrzeszeń Ro-
dzicielskich w Polsce", jako przed-
stawicielstwo szerokich kół rodzi-
ców, nie mogło pozostać obo
jętnem na te wysoce niebezpiecz-
ne z punktu widzenia przyszłości
kraju przejawy. Każdy z nich był
w łonie centralnej organizacji
należycie przedyskutowany i oce*
hiony. Jednakże teren i okolicz*
ności, w jakich miały miejsce
owe fakty w szkołach i wystąpie-
nia czynników oświatowych, po-
siadające nieraz wyraźny charakter
polityczny sprawiały, że „Zjedno-
czenie“ nie chciało wypowiadać
się publicznie, a to z obawy, aby
nie było pomówione o działal-
ność polityczną, od której jest w
istocie dalekie.

Toteż w pracy swej Zarząd
„Zjednoczenia Zrzeszeń  Rodzi-
cielskich* obrał drogę bezpośred-
niego porozumiewania się z wła-
dzami oświatowemi i w rozmo-

w Polce w sprawie odczytów dla
Kaden-Bandrowskiego.
wach z niemi niejednokrotnie
przedstawiał i uzasadniał stano-
wisko rodziców.

Ostatnie jednak zarządzenie
Władz Oświatowych, zalecające
odczyty dla młodzieży szkolnej
p. Juljusza Kaden-Bandrowskie-
go, zbyt głęboko sięga w dziedzi-
nę uprawnień rodziców, nie mo-
gących zrzeć się wydatnego gło-
su w zakresie wychowania swych
dzieci na terenie szkoły, w szcze-
gólności poza szkołą, aby wy-
starczyć tu mogło bezpośrednie
wystąpienie do Pana Ministra,
które nie dało zresztą żadnego
rezultatu. Rodzice polscy stanow-
czo nie życzą sobie, aby dzieci
ich uczęszczały na odczyty pre*
legentów, którzy ze względu na
swój poprzedni dorobek literacki
i wystąpienia publiczne są naj:
mniej powołani na duchowych
kierowników młodzieży.

Dlatego tym ražem Zarząd
„Zjednoczenia Zrzeszeń Rodziciel-
skich w Polsce" uważa sobie za
ciężki, ale poczuciem obywatel-
skim podyktowany obowiązek na
drodze odwołania się do opinii
publicznej zaznaczyć swe stano-
„wisko w tej nad wyraz bolesnej
sprawie.

Zarząd Zjednoczenia
Zrzeszeń Rodzicielskich

w Polsce.

Warszawa, dn. 5 lutego 1930 r.

 

Przez 40 lat wypróbowany
niezawodnie skutkujący preparat

aiserakamek
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WORKU
ZNAKOMITY ŚRODEK OCHRONNY
ORGANÓW ODDECHOWYCH.

Zarazem jest to środek wytwarza-
jący krew i pobudzający apetyt.
Prawdziwe tylko z marką ochropną

„3 JODŁY".
Do nabycia we wszystkich aptekach
i skład. apteczn. i tam gdzie reklama
widoczna. 1177r

 

     

 

TEATRY MIEJSKIE.
WIELKI

„Krakowiacy i Górale". Opera
Narodowa w 3 aktach. W. Bo-
gustawskiego i J. N. Kamlūskie-
go. Muzyka K. Kurpińskiego
w opr. E. Dziewulskiego.

Widowisko takie jakie dał
wczoraj Wilnu Teatr Wielki na
Pohulance, wystawieniem „Krako-
wiaków i Górali" w reżyserji i in-
scenizacji pierwszorzędnego  re-
żysera jakim jest Zygmunt No-
wakowski reżyser teatru Krakow-
skiego im. Słowac., w dekoracjach
według projektów M. Różańskie
go—określić najlepiej jednem sło-
wem: przepiękne.

Czy nie cudownym wprost był
pomysł odświeżenia, odmłodzenia
tej starej „opery", taką wybitną
jednak rolę grającej nietylko w
artystycznem ale i politycznem
życiu naszego kraju przez stulecie
z górą? Wystawiona realistycznie,
według tradycyjnego szablonu,
znudziłaby dziś może swą naiw-
nością widza, zwłaszcza widza
dzisiejszego, niejednokrotnie ze-
psutego cudami techniki, które
w dziedzinie teatru operowego
oglądał w kraju i zagranicą, wy-
brednego w wymaganiach swych
pod względem wokalnym i mu-
zycznym.

Tymczasem ta kapitalna styr
lizacja, jaką sztuce nadał Zygmunt
Nowakowski, odmieniła z grun-

 

tu fizjonomję, zasłużonego bez- :
sprzecznie ale mimo wszystko
myszką trącącego utworu. Scena

stała się na kilka godzih tą istot-
nie wielką, krakowską skrzynią peł-
ną zabawek, aż oślepiających swą
barwnością, poruszanych ukrytym,
cudownym mechanizmem, z któ-
rej oślepione i oczarowane dziec-
ko—człowiek dobywa po kolei
coraz to nowe „galgankowe“ ga-
dające, śpiewające i tańczące ku-
kiełki, śliczne, z drzewa wyrzyna-
ne domki, drzewka, kogutki, gąski,
bociany, zajączki, grzyby, kwiaty—
aby ustawiwszy je na stole ukła-
dać z nich najczarowniejsze w
swej naiwności historje, przygo-
dy i bajki, w których prawdzi-
wość całą duszą wierzy!

Z tak pojętą, ujętą, przedziw-
nie odmłodzoną i rzuconą przed
oczy widza stuletnią staruszką
jaką jest opera „Krakowiacyi
Górale", można śmiało objechać
stolice świata budząc wszędzie
zachwyt i entuzjazm taki sam,
jaki wzbudziła w widzach na
przedwczorajszej premjerze na
Pohułance.

Bardzo zręcznie nawiązany zo-
stał w introdukcji i zakończeniu
tekst dzisiejszego widowiska do
owych z przed stu lat. Dźwięczy
w nim. ponadto gorąca nuta
patrjotyzmu, tak mila polskiemu
sercu.

Kto ciekaw genezy, rozwoju i
zmian, że tak powiem narastania
sztuki z biegiem lat, zależnie od
sytuacji politycznej nastrojów etc.
tego odsyłam do bardzo obszer-
nych pod tym względem wyjaś-
nień zamieszczonych w programie
teatralnym. Tak samo pisać nie
będę o grze poszczególnych
artystów, do najdrobniejszych
szczegółów pieczołowicie opraco-
wanej (cały niemal zespół Te-
atrów miejskich jest w niej uru-
chomiony)—bo nie o to w danym
razie idzie, ani o głosy zespołu
dramatycznego, który śpiewać
musi. Chodzi o całość. A całość
ta postawiona jest bajecznie, wy-
reżyserowana znakomicie. Świet-
nie połączone zazębiają się o sie-
bie wszystkie działy sztuki: dra-
matycznej, muzycznej, choreogra-
ficznej i plastycznej, tworząc po-
dziwu godną, wspaniałą harmonję.

Na „Krakowiaków i Górali"
dążyć będą tłumy: dzieci i do-
rośli, młodzi i starzy i powracać
pełni zachwytu i radości.

Na zakończenie tylko mała
uwaga: tradycyjne są w tej sztu-
ce i bardzo miłe aktualne wstaw*
ki, lecz czy nie zadużo tego...
„marszalkowania“? Narzucanie,i
to ze sceny, owego... hałłakowania,
gdy w trzech czwartych społe*
czeństwa serce się zżyma lub w
najlepszym razie milczy — czy
nie „nadojadio“ już gruntownie i
doszczętnie? Pilawa.
RKTTATTORIO
mw ——-——

Uporczywe zaparcie, katary jelita
grubego, wzdęcia, osłabione funkęje
żołądkowe, zastoina ogólna, ósłabione
funkcje wątroby, bóle w bokach i pod
żebrami prrechodzą przy używaniu rano
i wieczorem po szklaneczce naturalnej
wody garzkiaj Franciszka-Józefa. Po-
wagi lekarskie stwierdzają, że woda
Franciszka-Józefa nawet przy sklon-
ności do podrażnień kiszek działa. bez-
boleśnie. — ządać w aptekach i drog.
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ŻYCIE AKADEMICKIE.
Przed wyborami do Brat-

niej Pomocy.
W nadchodzący wtorek mają

się odbyć na Uniwersytecie Ste-

fana Batorego wybory do zarzą-
dużBratniej Pomocy. Są to wy-
bory poniekąd nadzwyczajne, gdyż
następują po dwukrotnem unie-
ważnieniu wyborów poprzednich.

Czytelnicy „Dziennika Wileń-
skiego" zapewne przypomina ją
sobie, jak ostry charakter miał
przebieg wyborów w roku ubieg-
łym.

Przyczyn niezwykle ostrej wal-
ki szukać należy w tem, że wy-
bory miały charakter wybitnie
polityczny, do czego przyczyniły
się zgłoszone zawczasu wnioski:

jeden o skreśleniu wyrazu „pol-
ska” z nazwy stowarzyszenia i

drugi o interpretowaniu przymiot-
nika „polska” w znaczeniu pań-

stwowem, w czem ogromna więk-

szość walnego zebrania w maju
1929 r. dopatrywała się niebez-

pieczeństwa wprowadzenia na te-
ren bratniacki żydów.

Niewątpliwie wpłynął na za-
ognienie stosunków również mo-

ment drugi, a mianowicie lekko-

myślnie rzucone zarzuty, które

mogły poddawać w wątpliwość
uczciwość członków ustępujące-
go podówczas zarządu.

Przypominamy te rzeczy nie
poto, by budzić wśród młodzieży
akademickiej podniecenie, lecz
jedynie poto, by tem dobitniej
wskazać na odmienność warun-
ków i atmosfery, w jakich mło-
dzież staje do wyborów w roku
bieżącym.

Pragniemy podkreślić koniecz-
ność utrzymania tego nastroju
powagi i spokoju, który dotych-
czas w sprawie wyborów brat-
niackich dał się zauważyć.

Na szczęście nastrój ten obser-
wujemy w szeregach najsilniej-
szej na terenie (U. S. B. organi-
zacji ideowej, jaką jest niewątpli-
wie Młodzież Wszechpolska, któ-
ra 'pragnąc  zadokumentować
swój rzeczowy stosunek do kwe-
stjj obsadzenia Zarządu Bratniej
Pomocy złożyła w ręce prezesa
ustępującego Zarządu B.P. p. W.
Babickiego inicjatywę stworzenia
bloku wyborczego o podstawach
jaknajszerszych.
"; Jest to naszem zdaniem sta-
nowisko jedynie słuszne. Teren
samopomocowy nadaje się może
jak żaden inny do współpracy ca-
ej młodzieży polskiej bez różni-
cy przekonań.
> Nie należy od pracy w brat-
nich pomocach nikogo usuwać.
Pewne zastrzeżenie można sta-
wiać jedynie wówczas, gdy jakieś
ugrupowanie czy organizacja
wchodząc. do bratniaka usiłuje
wykorzystać: swe stanowisko i
wpływy w kierunku podważenia
w ' drodze nielegalnej obowiązu-
jącej konstytucji Rzeczypospoli-
tej Akademickiej Pozatem od-
trącanie jednostek zdolnych, a
pragnących lojalnie i szczerze
współpracować na polu tak waż-

 

nem, jak samopomoc, uważali-
byśmy za błąd.

Kończąc te kilka uwag na te-
mat nadchodzących wyborów
wyrażamy nadzieję, iż inicjatywa
prezesa Babickiego nie napotka
większych przeszkód, a jeżeli na-
wet | będą one, to zdrowy in-
stykt »olskiej młodzieży akade-
mickiej potrafi. je przezwyciężyć,
poskramiając pewne niechęci
osobise lub wybujałe ambicje
jednosek.

Pregniemy, by wysiłek w kie-
runku stworzenia jednego Bloku
Pracy 5amopomocowej wydał po-
żądane owoce.

Senjor Młodzieży Wszecbpolskiej.

Konierencja porozumie-
wawcza.

+

Wczoraj odbyła się zwołana
przez ustępujący Zarząd Bratniej
Pomocy konferencja porozumie-
wawczą ,w sprawie wysunięcia
wspólnej listy przy wyborach, do
Zarządu Bratniej Pomocy.

Konferencję zagaił kol. Babic-
ki, proszac o zgłaszanie kandy-
datur na poszczególne stanowi-
ska W przyszłym Zarządzie. Zgło-
szono na wstępie 2 kandydatury
na stanowisko prezesa, a miano-
wicie kol. Puchalskiego i kol.
Dembińskiego.

Kandydaturę kol. Dembińskie-
go zgłosiło „Odrodzenie”.

Zgaszając tę kandydaturę w
imieniu kilku kóć naukowych kol.
Świędcki oświadczył, iż za jedy-
nie możliwą platformę  porozu-
mienia uznaje inicjatywę kół nau-
kowych ji z płaszczyzny tej pod
żadnym warunkiem zejść nie za-
mierza. .

Z kolei kol. Kłyszejko zawia-

domił o powstaniu Bloku Pracy
Samopomocowej, który w prze-
ciwieństwie do koncepcji kol.
Święcickiego stoi na stanowisku
pociągnięcia do udziału w two-
rzeniu Zarządu Bratniej Pomocy
możjiwie jak największej ilości
organizacyj.

Blok Pracy Samopomocowej
poprze przy wyborach na stano-
wisko prezesa kol. Puchalskiego
jako wybitnego fachowca w pra-
cy samopomocowej.

Zabierali następnie głos przed-
stąwiciele innych organizacyj z
których część zgłosiła przystąpie-
nie do Bloku Pracy Samopomo-
cagej, a część zastrzegła, iż
osateczną decyzję poweżźrnie do-
piero po porozumieniu się ze
swojemi organizacjami. '
Wobec nieprzejednanego sta-

noyiska kol. Swięcickiego uzna-
no dalsze pertraktacje za bezce-
lovo i konferencję przerwano.

(Przyp. Red. Zamieszczając spra-
wzdanie z konferencji, pomimo jej wy-
nku, wyrażamy nadzieję, że jedna Ša
pirozumienia dojšė može, ježeli „nie-
Fzejednani* zechca zmodyfikować swe
tanowisko).

W OGNISKU
SZOPKA " Wielka 24.

Dziś o godz. 16-tej i 18,30
jutro o godz. 20,15. 56—0
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Tajemnicze zamordowanie agenta policji
| politycznej Fr. Sieczki.
W związku z podaną przez nas |

wczoraj wiadomością telefonicz-
ną o morderstwie donosi „Ro-
botnik”:
W piątek o g. 10 wiecz. w po-

dejrzanej kawiarence przy ul. Tar;
gowej 27 na Pradze, gdzie za
zwyczaj zbierały się różne podej
rzane figury kryminalne, przy jed
nym ze stolików siedziało trzeci
osobników.
W pewnej chwili do kawia

renki wszedł w towarzystwie nie
jakiego Jana Pawłowskiego, zna
ny w Warszawie bebesowiec Frar-
ciszek Sieczko. Pomiędzy trzerm
gośćmi kawiarni, a: przybyłyńi
wywiązała się jakoby sprzeczkai
wkrótce zaczęty padać strzal.
Ogółem padło 9 strzałów. W wr-
niku strzelaniny Sieczko ugodz-
ny w głowę, piersi i bok legł
martwy. Pawłowski otrzymał try
postrzały w nogi. Sprawcy zbiedi.

Całe to zajście przedstawia się
dosyć zagadkowo.

Należy przypomnieć, że nazwi-
sko Sieczki było w ostatnich la-
tach dosyć głośne. Mianowicie w
różnych ulotkach, /które krążyły
po Warszawie, po zaginięciu gen.
Zagórskiego, po porwaniu Nowa-
czyńskiego i pobiciu red. Mosto-
wicza, Sieczko był wymieniany,
jako jeden z tych, którzy brali
udział w tych sprawkach.

P. min. sprawiedliwości Dut-
kiewicz oraz podwładne mu wła-
dze sądowo-śledcze mają obecnie
wdzięczne zadanie wyświetlenia
wczorajszej zagadkowej zbrodni i
uchwycenia nitki, która doprowa-
dziłaby może nie tyle do kłębka,
ile do kłębowiska.

Sieczko przez jakiś czas pra-
cował w urzędzie śledczym, skąd
został wydalony.

 

 

KRONIKA.
Wiadomości kościele.

— W pierwszą rocznicę z;0-
nu Wacława Makowskiego zału-
żonego księgarza obywatela od-
będzie się nabożeństwo żałone
w kościele św. Ducha (po: Dimi-
nikańskim) w poniedziałek '0.ll.
o g. 9-ej rano.

Sprawy miejskie.
— Wyjazd p. Prezydznta

miasta do Warszawy. P:ezy-
dent m. Wilna mec. Folejęwski
w dniu dzisiejszym udaje się do
Warszawy, gdzie weźmie udział
w obradach Państwowej Rady Ko:
lejowej, oraz będzie interwenjo-
wał w Ministerstwie Handlu i
Przemysłu w sprawie wyznacze-
nia terminu Il Targów Północ-
nych, gdyż od tego uzależnione
są prace przygotowawcze. (d)

— Instytucja opiekunów spo-
łecznych. Wczoraj o godz. 6
wiecz. w lokalu Magistratu m.

Wilna odbyło się posiedzenie po-
święcone stworzeniu instytucji
opiekunów społecznych.

Na posiedzeniu tem wybrano
Ą opiekunów społecznych, oraz
podzielono miasto na 24 okrę-
gi.

Zadaniem opiekunów społecz-
nych będzie utrzymywanie stałe-
go ścisłego kontaktu z ubogą
ludnością i przekładanie wydzia-
łowi Opieki Społecznej wniosków
co do osób ubiegających się o
zasiłki lub zapomogi. (d)

Handel i przemysł.
— Odrzucone zabiegi wileń-

szczyzny. Wobec żądań sfer
gospodarczych wileńszczyzny do-
magających się podwyższenia ta:
ryfy kolejowej na tranzyt drzewa
sowieckiego do polskich portów
bałtyckich, władze kolejowe za-
jęly W tej sprawie już stanowisko
bezwzględnie admowne, wskazu-
jąc na to, że o ile taryfa, która
jest konkurencyjna dla innych
portów bałtyckich, a  przedć-
wszystkiem dla Królewca, zosta-
nie podwyższona, to koleje pol-
skie strącą transporty, a nasze

gospodarstwo nic na tem nie zy-
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Czy pomnisz?!... — wicber chłostał nam twarze,

to znów, potulny jakiś i senny

cicbł..., ii w bezdźwięcznym jeno pogwarze

u nóg się czołgał..., lub też w bezdenny

odmęt się morski wtulał na chwilę...

a morze snuło opowieść ziemi!...

— Jakże przedziwna moc jest w tej sile

morskiej!..., i jakże słowy cudnemi

przemawiać ono umie do myśli!...

— Pamiętasz śnieżne mewy nad wodą?!...,

myślałam: ... myśmy na brzeg ten przyszli

z taką olbrzymią duszy swobodą,

jak lot tych ptaków wolny i duży!...

— Patrzyłam w wodę... taką się zdała,

jak człowiek, kiedy wzrok mu się nuży,

zmęczony blaskiem!..., -- byłam tak cała

porwana mocą owej wszecbsiły,

że niczem sama zdałam się sobie!...

— O brzegi fale leniwe biły,
a jam myślała, że w każdej dobie

tu coś nowego dusza usłyszy!...

wiatr nad tem wszystkiem był, jako tkliwa

piastunka..., morzu pieśń śpiewał w ciszy

o dzikim koniu, którego grzywa

strąca obłoki, chmury druzgoce...,

i o rycerzu w ciemnej przyłbicy,

który ma w dłoni przedziwne moce!...,

tajemny rycerz w ciężkiej zbroicy

dosiada konia i mknie za rzeki

odległych krajów posiąść obszary!... —

— Pamiętasz wieczór ten niedaleki

i wszystkie jego cuda i czary?!... —
— Czy ponmisz białej mewy igranie?!...,

miast lecieć przed się, tuż na kamieniu

siadła... i w srebrnej fali błyskanie

patrzyła w smętku, czy w roztęsknieniul...

— Mnie się te ptaki zdają, jak dusze,

co w locie chyżym zbiegły nad wody,...

a tak migają, jak pióropusze,

i tak są wolne i tak swobody

pełne..., iż myślę, żem także mewa,

bom, jako one, szczęsna bez miary,

i, jak to morze, tak mi coś śpiewa

w duszy..., i takam pełna jest wiary!...
więc dzisiaj, wzrokiem tonąc w przestworzu,

ŚLĘ HOŁD WOLNEMU POLSKIEMU MORZU!!... —

ii R

Wspomnienie.
W 10-ią rocznice odzyskania Morza Polskiego

LITA MATUSEWICZOWA.
(Malecka). D
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ska, gdyž transporty te i tak dro-
gą na Królewiec i inne będą do-
stawały się na rynki NENA

d)
Sprawy wojskowe.

— Wydział wojskowy przy
Magistracie. Z dniem 1 kwietnia
br. w Magistracie m. Wilna uru-
chomiony zostanie wydział woj-
skowy ewidencyjny zamiast do-
tychczasowego referatu wojsko-
wego.

Nowy wydział będzie załatwiał
czynności dotychczas załatwiane
przez poszczególne biura meldun-
kowe. (d)

Z życia stowarzyszeń.
— Z „Ogniska kolejowego.

(Kolejowa 19). Dziś o godz. 6 od-
będzie się odczyt p. Walerjana
Charkiewicza na temat „Dusza
Wilna* wstęp dla wszystkich
wolny, zaś o godz. 8 zespół te-
atralny Ogniska odegra 3-ch ak-
tową sztukę Arnolda Ridley'a
„Pociąg Widmo* ceny minimalne.
— $taraniem Sodalicji św.

Piotra Klawera odbędzie się
dziś w sali przy kościele św. Jana
wieczór misyjny, na który złożą
się: odczyt z przezroczami z ży-
cia misjonarzy oraz żywe obrazy.
Początek o godz. 6-ej 30.
— Wileńskie Towarzystwo

Filozoficzne. Na posiedzeniu na-
ukowem, które odbędzie: się w
poniedziałek 10 lutego br., o
odz. 8 wiecz., w Seminarjum fi-

„ozoficznem Uniwersytetu, Prof.
Dr. Marjan Massonius wygłosi
odczyt pt. „Personalizm krytycz-
ny Williama Sterna*. Wstęp wol-
ny dla członków Towarzystwai
wprowadzonych gości.
— Powstanie Oddziału Wi-

leńskiego Towarzystwa Opieki
Kuituralnej nad Polakami za-
granicą. Dnia 6 b. m. odbyło
się w lokalu „Wilbi* (Zamkowa
3—3) zebranie organizacyjne Wi-
leńskiego Oddziału Towarzystwa
im. Ad. Mickiewicza. Towarzy-
stwo to założone w 1922 roku z
inicjatywy ś. p. mec. Antoniego
Ossuchowskiego, rozwija szeroką
akcję w kierunku niesienia po-
mocy kulturalnej polskiej lud-
ności na obczyźnie, w pierwszym
rzędzie poza kordonami, to zna-
czy na terenach przylegających
do Rzeczypospolitej, a więc ro-
dakom z Inflant, Litwy, Czech,
Sląska, Mazurów i Rumunji.

Towarzystwo im. Ad. Mickie*
wicza w Wilnie specjalnie zajmo-
wać się będzie sprawami roda-
ków na Inflantach i w Łotwie.
W wyniku dokonanych wybo-

rów, wybrani zostali do Zarządu
pp.: prof. Alfons Parczewski (pre-
zes), dr. Witold Węsławski i ku-
rator Stefan Pogorzelski (wice-
prezesi), sen. Bronisław Krzyża-
nowski, prez Kazimiera Baksze-
wiczowa, prez. Helena Wilczew-
ska, prez. Michał  Obiezierski,
dyr. Kazimierz Swiątecki, sędzia
Dąbrowski, W. Studnicki, mec.

Mieczysław Engiel, Janusz Ostrow-
ski, Tadeusz Miśkiewicz, mec. J.
Wiścicki i red. Kazimierz Leczycki
(członkowie) Zarządu).

Oddział Wileński Towarzystwa
im. Ad. Mickiewicza mieścić się
będzie w lokalu „Wilbi“) ul. Zam-
kowa 3 m. 3).

Sprawy szkolne.
— Zakończenie Zjazdu T. N.

$. W. Zjazd delegatów Okręgu
Wileńskiego T. N. S. W.
czął swoje obrady w dniu 31-go
ub. m., jak już pisaliśmy i zakoń-
czył się onegdaj. Prawie tydzień
trwający Zjazd, był połączony z
Kursem Wychowawczym, który
to był właściwym ośrodkiem uwa-
gi i pracy przybyłych delegatów
(z 7 miejscowości z poza Wilna)
oraz licznych uczestników Kursu.
Na Kursie tym 11 wykładowców
w 6-ciodniowych wykładach po-
ruszyło 16 istotnych i aktualnych
zagadnień z dziedziny wychowa-
nia. Pozatem zwiedzono 7 zakła-
dów specjalnych — wychowaw-
czych i oświatowych. Na kursa
uczęszczało przeszło 300 osób,
co dowodzi jak. szczęśliwym był
pomysł jego uruchomienia łącz-
nie i w ramach Zjazdu.

Właściwe obrady Zjazdu zajęły
, kilka godzin ostatniego dnia i
obracały się wkoło spraw zawo-
dowych i materjalnych zrzeszo-
nego w T. N. S. W. nauczyciel-
stwa. Z licznego szeregu uchwał
należy zanotować następujące:
ustalenie opinji na przyszłorocz-
ny międzynarodowy Zjazd w
Brukseli w sprawie ustalenia za-
sad nauczania, najbardziej od, o-
wiednich dla dziewcząt; opraco-
wanie statutu Kasy pożyczkowo-
oszczędnościowej Okręgu Wileń-
skiego T. N. S. W. oraz rozciąg-
nięcie działania Funduszu pogrze-
bowego na cały Okręg.
' Nastąpiły wreszcie uzupełnia-
jące wybory do władz Okręgu,
na czele którego pozostał i nadal
na stanowisku Prezesa p. dyr. Br.
Zapaśnik. Zamykając Zjazd, Prze-
wodniczący dyr. Zapaśnik wyraził
podziękowanie p. wizytatorce Mi-
nisterstwa za walne przyczynienie
się do zorganizowania Kursu Wy-
chowawczego, władzom szkolnym
na czele z p. Kuratorem za życz-
liwą pomoc oraz p. p. prelegen-
tom, którzy nie szczędzili trudu,
by Kurs dał jaknajowocniejsze
wyniki. B

Odczyty.
— Odczyty Polskiego 22

wonego Krzyża. Dzisiaj o go-
dzinie 12-ej w południe w Sali
Kina „SŚwiatowid*, Mickiewicza 9
Dr Marjan Obiezierski wygłosi
odczyt n. t.
cz. Il. Wstęp na odczyt mają
wyłącznie kobiety. Wejście bez-
płatne.

Kronika policyjna.
— Kradzież skór w garbarni. W

dniu 7 bm. Calel Dawid, Mickiewicza 35
zameldował o systematycznej kradzieży
skór w garbarni Salmana przy ul. Me-

rozpo-

„Higjena Kobiety" .

czetowej 9. Wartość skór ocenił na
1400 złotych. Dochodzenie w toku.

— Miły sublokator. W dniu 7 bin.
Paszkiewiczowa Stefanja, Antokolska 42,
zameldowała, iż były jej sublokator Bie-
licki Włodzimierz obecnie bez stałego
miejsca zamieszkania skradł na szkodę
meldującej różną biżuterję wartości
1200 zł. Dochodzeniem ustalono, że Bie-
licki część skradzionej biżuterji sprzedał
w sklepie jubilerskim Fina, przy ul. Mic-
kiewicza 22. Biżuterję zakwestjonowano.
Bielickiego narazie nie odnaleziono.

— Wykrycie i ujęcie oszusta. W
dniu 5 stycznia Borkowski Jan, zam.
w folwarku Olszewo, gm. Niemeńczyń-
skiej zameldwał o oszustwie, dokona-
nem przez kierownika biura Wileń-
skiego Oddziału firmy „Imperatorja“,
mięszczącej się przy ul. Portowej Nr. 23
Forstera Wolfa-Józefa. Forster po do-
konaniu oszustwa zbiegł w niewiado-
mym kierunku. Wskutek zarządzonych
poszukiwań Forstera zatrzymano we
Lwowie i osadzono w więzieniu za szer
reg dokonanych nadużyć i oszustw także
i na terenie woj. lwowskiego.

Sport.
Dziś o godzinie 16 w sali Klubu

Sportowego „Ognisko* odbędzie się
walne doroczne zebranie Wil. Okr. Zw.
Piłki Nożnej.

W sali Sokoła o godz. 18 mecz to-
warzyski piłki siatkowej i koszykowej
między Sokołem a 1 p. p. leg.

Zabawy.
-— Bal Morski pod protektoratem

J. W. Pana Wojewody odbędzie się w
dniu 13 b. m. w Salonach Oficerskiego
Kasyna Garnizonowego w Wilnie. Pozo-
stałe bilety są do nabycla u Pań Go-
spodyń.

Teatr, muzyka i sztuka.
TEATRY, MIEJSKIE w WILNIE.
— Teatr Miejski na Pohulance.

Dziś w dalszym ciągu barwne i nad-
wyraz efektowne widowisko „Krako-
wiacy i Górałe* opera narodowa W. Bo-
gusławskiego i J. N. Kamińskiego z mu-
zyką Kurpińskiego w nowej malowni-
czej szacie dekoracyjnej. Inscenizacja
i reżyserja d-ra Zygmunta Nowakow-
skiego.

Jutro „Krakowiacy | Górale".

— Teatr Miejski w Lutni.
Dziś „Mężczyzna i kobieta*.

Jutro „Mężczyzna i kobieta”.
— Dzisiejsze przedstawienia po-

południowe. W Teatrze na Pohulance
„Mysz kościelna". W Teatrze Lutnia
„Pan Topaz”. Początek o g. 3 m. 30.

— Dzisiejszy poranek symfo-
niczny, w Teatrze Miejskim w Lutni
rozpocznie sie o godz. 12 w połudn.
Program poświęcony muzyce słowiań-
skiej (Smetana, Czajkowski, Karłowicz).

— Recital skrzypcowy. Swietny
skrzypek węgierski Leszió Szentgydrgyi
wystąpi raz jeden w Wilnie we wtorek,
dnia 11 b. m. o godz. 8 w. w sali Te-
atru na Pohulance. Znakomity wirtuoz
grać będzie utwory Paganiniego, Wie-
niawskiego, Sarassatego,  Viwaldiego
1 inn.

— Koncert chóru „Echo” w Sali
Śniadeckich U. S. B. odbędzie się dziś
o g. 7 i pół. W programie utwory Go-
mółki, Nowowiejskiego, ks. Chlondow-
skiego, Stoińskiego i inn.

Chór „Echo* liczący obecnie 87
osób wystąpi jako chór męski, żeński
| mieszany. Koncert zakończy wspa-
nialy Testament Bojeslawa Chrobrego.
Deklamacje wygłosi pan Vorbrodt. Chór
śpiewa pod dyrekcją prof. Wł. Kalinow-
skiego.

POLSKIE RADJO WILNO.
Progra m:

Niedziela, dnia $ lutego 1930 r.
10,15. Nabożeństwo Bazyliki Wileń-

skiej. Chór katedralny pod dyr. prof.
Wł. Kalinowskiego.

12.00. Bicie zegara i hejnał z Wieży
Katedralnej.

12,05. Komunikat meteorologiczny,
koncert i odczyty rolnicze.

16,50. „Poradnia prawna* — St. Wę-
sławski.

17,15. „Nauczyciel - obywatel",  od-
czyłwyg inspektor Jan Dracz.

17,40. Transm. audycji sportowej
z Warszawy.

19,00. „Kukułka Wileńska”.
19.25. Audycja estońska z racji przy-

bycia prezydenta Estonii.
20,00. Transm. koncertu z Zamku

Królewskiego w Warszawie w czasie
obiadu u p. Prezydenta, oraz koncert
estoński ze studja.

22,30. Muzyka taneczna.

Poniedzialek, dnia 10 lutego 1930 r.

11,55. Sygnał czasu z Warsz.
12,05. Muzyka popularna.
16,15. Retransmisje  stacyj

nicznych. .
17,00. Komunika

Koła Misyjnego.
17,15. Bajeczki dla dzieci.
17,45 Transmisja koncertu

zagra-

Akademickiego

z War-

szawy.
15,45. Audycja literacka z okazji

10-tej rocznicy odzyskania morza.
19,25. Lekcja języka włoskiego.
20,05. „Parlamentaryzm angielski",

odczyt wygł. prof. Iwo Jaworski.
20,30. Transm. koncertu z War-

szawy. L
23,00. Spacer detektorowy.

„MISS POLONJA“
na rok 1930

p. ZOFJA BATYCKA
w WILNIE.

77722
erPaa

Ze šwiata.
Ojciec šw. ma stację radjo-
wą i będzie mówił przez

radjo.
Znany wynalazca Marconi urzą-

dza Papieżowi w ogrodzie Waty-
kańskim wielką stację radjową

nadawczo - odbiorczą. Z. chwilą,

kiedy roboty około instalowania
stacji watykańskiej zostaną za-

kończone, radjoamatorzy całego
świata będą mogli przysłuchiwać
się przemówieniom Ojca św., któ-

re od czasu do czasu transmito-

wane będą przez radjo.

   

 

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

urok młodości stosują:

Krem Abarid
MNajodpowiedniejszy do twarzy,
przygotowany na miodzie i wy-
ciągu z lilji białej. Krem Aba-
rid usuwa zmaiszczki, zapobie-
ga tworzeniu się nowych i na-
daje twarzy świeży młodzień-

czy wygląd.

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

daje jej matową białość.

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

liwej cery.

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

czy i plam.  194-3-or

SKŁAD GŁÓWNY:

Perfumerja „PEREECTION" Warszawa
Szpitalna 16, Marszałkowska 85.
 

 

Bogini Ekranu

POLA NEGRI
w pierwszem europ. przebojowem

arcydziele p.

„och POTĘDONŃCH DL"
w tych dniach „HELIOS“,

w kinie
——

Z KRAJU.
Napad zbrojny w pow.

wileńsko-trockim.
W nocy z 7 ra 8 b. m. kilku

zamaskowanych bandytów, uzbro-

jonych w karabiny, dostało się za
pomocą wyrwania słomianej strze-

chy domu mieszkalnego, do mie-

szkania Zofji Zacharzewskiej we

wsi Straciszki, gm. trockiej, pow.

wileńsko-trockiego. Bandyci sznu-

rami związali domowników i za-

częli plondrować mieszkanie. Za-

brali 30 złotych gotówką, nastę-

pnie zaś pod groźbą śmierci, zmu-

sili syna Zacharzewskiej do otwar-

cia drugiej szafy, gdzie było je-

szcze 40 zł. w gotówce. Bandy-

tów było 4-ch, trzech rabowało,

zaś czwarty stał w sieni na war-

cie. Bandyci rozmawiali z sobą

po litewsku i po rosyjsku. Po do-

konaniu napadu zbiegli oni do la-

su w stronę przystanku kolejo-

wego Leśno, gm. trockiej.

Na miejscu pozostawili sznury,

którymi byli związani domownicy.

W czasie rabunku posługiwali się

lampkami kleszonkowemi.

Powiadomione władze śledcze

wszczęły energiczne śledztwo i za-

rządziły niezwłocznie pościg za

bandytami. Zachodzi przypuszcze-

nie, że bandyci będą usiłować

zbiec do Litwy. Wobec tego or-
gany K. O. P. zamknęły granicę.

(d) .
AKTAIKU STU I

Kto wygrał na lo-
terji?

W drugim dniu ciągnienia
4-ej klasy 20ej polskiej loterji
państwowej główniejsze wygrane
padły na numery następujące:

Zł. 80.000 na Nr. 76144.
Zł. 40.000 na Nr. 138736.
Zł.5.000 na N-ry: 91853 154468.
Zł. 2.000 na N-ry: 203454 209032.
Zł. 1.000 na N-ry: 4836 16069

16830 122363.
Zl. 800 na N-ry: 11010 54308

81594 93623 101132 184588.
Zi. 600 na N-ry: 22427 32890

59972 72201 94065 94287 119021
120791 147945 190690 209974.

Zl. 500 na N-ry: 2676 4622
6923 22353 29987 34892 35136
40844 54726 69374 74017 82550
83486 91143 92453 92843 93115
97300 99249 120079 122225 124862

   

 

127151 128604 130518 133691
135040 139758 140907 151139
160684 165996 171497 183366
202390 202498 202585.

OFIARY
złożone w Administracji „Dziennika

Wileńskiego”.
Wyczytawszy w gazecie „Dzienn.

Wileński* wezwanie do składania ofiar
na „Przytułek Dzieciątka Jeżus* przy
ulicy Subocz składamy przy niniejszym
50 złotych na ten zbożny cel Stanisła-
wostwo Łopacińscy.

Dla najbiedniejszych ku czci Św,
Antoniego L. M. 15 złot.
 

| NAUKA | f
u do

auczycielka Francuska
Paryżanka poszukuje

posady fast pls
gotowuje do matury. Do-
wiedzieć się w Redakcji
pod adresem M. J. 1478-2

ZGUBY

ZE. dowód osobisty
wyd. przez Star. Grodz-

kłe w Wilnie na imię
Styrli Szossej zam. przy
ul. Rudnickiej Ne 17 — 5,
unieważnia się. 7170—0

rancuzka  Paryżanka
stopień uniwersyte-
może przygotować
matury jak również

konwersacja francuska,
przyjmuje u siebie, bliż-
sze szczegóły od 4—6 w.
Adres: Wielka 17—10.

|

i Przyklad.

lace) przy-

otrzebna uczenica
Zgubiony podręczna do  pra- — Salomon, wymień

kwit. lombardowy  (Bi- cowni gorsetów. Uni- mi coś, co niema końca.
skupia 12) Ne 54737 u- wersytecka 2, Sklep Pa- — Całkowita wyprzes
nieważnia się. 80—0 włowiczówny. 1554—0 daż.
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Nagrodzone na P. w.k. Państwowym Złotym Medalem.

 

Od dnia 8 do 12 lutego 1930 ro-
kuMiejski Kinematograf

Sala Miejska ul. Ostrobramska 5  

 

będzie wyświetlany film:

Następny program: „OSTATNI SYN*.

5 66 Wielki dramat ducha młodzień-
„Bohaterskie Serca czego wśród zmagań žycio-

wych na tle wysiłków wychowawczych francuskiego skautingu. Aktów 10. Obraz uznany i zalecony przez
Naczelne Władze Harcerstwa Poiskiego. Kasa czynna od godziny 3 m. 30. Początek seansów od g. 4.

 

Dziś początek o g. 2-ej. 2 orkiestry: wojskowa i symfoniczna! CUDO PRZEBÓJ ŚWIATA! ARCYDZIEŁO, KTÓRE PO-

TEarR „HELIOS"
ul. Wileńska Nt 38. techniki.

bilety bezwzględnie nieważne.

RUSZYŁO PUBLICZNÓSC CAŁEGO SWIATA! 2.000.000 dol. kosztu, 10.000 artystów, 2 lata pracy ARKA NOEGO Najgło-
śniejsze i najpotężniejsze arcydzieło lat ostatnich, porywające wielkością treści, rozmachem wykonania i mistrzowstwem

W rolach głównych: GEORGE O'BRIEN | DOLORES COSTELLO. Rewel, katastrofa kolejowa na linji Paryż
Konstantynopol! Mrożące krew, niewidziane dotychczas sceny POTOPU. Dla młodzieży dozwoione. Dziś honorowe

 

Ostatnie 2 dni! Śpieszcie ujrzeć! KULT CIAŁA" p g popularnej powieści M. SROKOWSKIEGO. Reży-
KINO- « p Pierwszy Europejski Film Polski 35 - A serja: MICHAEA WASZYNSKIEGO. W rolach towa

rere<Hollywo0d»|| jrros Petersen Mozżuhinowa, ital Virtos Faronyi, Krystyna kakwicz, bawel Owenł, E.- Bodo śe:
dokonano w Warszawie, Wiedniu, Budapeszcie i Nicei. Specjalna ilustracja muzyczna. Początek o g. 4, 6, 8 i 10.25.

 

TEATR „LU X"
ul. Mickiewicza Nr. 11.

SOWA w swem nainowszem rewelacyj-
nem arcydziele własnej reżyserji p. t.: „LIWY TRUP” JACOBINI. UWAGA!

Dziś film ze śpiewem! Genjalny realizator W. PUDOWKIN twórca filmu „Burza nad Azją" kreuje główną rolę FEDI PROTA-
według dramatu LWA TOŁSTOJA. W roli żony Protasowa MARJA

Podczas wyświetlania filmu znana śpiewacz-
ka wykona szereg najpiękniejszych romansów cygańskich. Początek o godzinie 1-ej. Ceny od 40 gr.

 

POLSKIE
KINO „WANDA“

 

 

HARRY PEEL Jubileuszowe arcydzielo

 

«Nocna Taksówka»
| Dziś! Najnowszy superfilm 1930 r. Pierwszy raz w Wilnie. Bezkonkurencyjny król sensacji i ulubieniec publiczności

Potężny dramat w 12 aktach. Akcja tego

 

Mickiewicza 9.

Ul. WIELKA 30. Tel. 14-81. „Tysiąc i pierwsza przygoda" p. t.: filmu toczy się w niesłychanem tempie i z
brawurą.

Liiikis ZŁO

Kino- 7 Dziś Premjera! Wielki erotyczny salonowy film z życia arystokracji rósyjskiej „NIEWOLNICA KSIĘCIA BORYSA" W ro-
Teatr «SŁOŃCE» | lach gł. przepiękna Billie Dove (niezapomniana bohaterka obrazu „Księcia Sergjusza*) i ulubieniec kobiet, czarujący Ben

Dąbrowskiego 5. Lyon. Bogata wystawa. Pałace, uczty, rewje. Swietna, trzymająca w napięciu treść. Akcja rozgrywa się w Paryżu i w willi

księcia Borysa. Nad program: Pół godziny śmiechu.

KINO- Ś Dziś! Arcysensacja doby obecnej! ZAGŁADA ROSJI wielki epokowy dramat, którego treścią jest RASPUTIN I
TEATR WIATOWID | KOBIETY. Dzieje czarnego kapłana rozpusty. Główne kierownictwo filmu spoczywało w rękach ks. Jusupowa.

 

Kino Kol. „OGNISKO 1?* Przebój sezonul
(Obok dworca kolejowego)

 

Rekordowa obsada.

ś i dni następnych.

Jack Trever i inni.

«OJCZE»

Koncert gry ulubieńców świata.

(Kapi
W rolach głównych

itan Sorell i Jego Syn).
niezrównani

 

EPIDEMJA CHORÓB SZALEJE!
Zapobiegajcie chorobom zakaźnym uż
dynego radykalnego środka dezynfekcyjnegoi
dezodoryzacyjnego o przyjemnym aromatycznym

zapachu

„Bvixct
(Chlubnie zaopiniowane przez krajowe i zagra-

ywając je-

 

niczne zaklady naukowe). Dezynfekuje i odšwie-
ża powietrze w lokalu, znakomite jest do mycia
rąk, nóg i t. p. do mycia podłóg (zaoszczędza
mydło i sodę), psów i innych zwierząt domowych,

naczynia, baseny, spluwaczki i in. — bezkonkurencyjnie tanio. Sciślejsze
objaśnienia

 

gf KGRSY MATURYCZNE
| I DOKSZTALCAJĄCE

Kraków, ul. Studencka 14 l.p.

  

  

   

kowie, oraz w drodz

mów i tematów,

  

średni
3. Kurs niższy
4. Kurs 7-miu
5. Kurs przygo

co miesiąc,

krakowskich państw.
Do dyspozycji

oO
selekcji i siie,

poleca:
Najbogatszy wybór a

 

w znanym

Suk

WŁOS

  

przygotowujące na ustnych lekcjach kursów zbiorowych w Kra-

o niedošcignioneį

Dierwsza Wielka Wynrzedać
WYSORTOWANYCH TOWARÓW

35 Elegant", Wileńska 15
która odbędzie się od 31-1 do 28-1I

z rabatem od 20'/, do 50',,.

Galanterja! Bielizna! Trykotaże. — Konfekcja dam-

Przekonajcie się, že to fakt a nie reklama!

  

w aptekach i skladach aptecznych. 100—s0

WIEDZA|
 

,
e korespondencji, zapomocą šwiežo przez

fachowych profesorów opracowanych skryptów, wskazówek, progra-

-giprzyjmują wpisy ni e półrocze roku szkolnego
/80 na:

1. Kurs maturyczny gimnazjum wszystkich typów isemin.

 

Sta i 6 kl. gimn.
w zakresie 4 ch kl gimn.
klas szkoły powszechnej |
towujący do egzaminu specjalnego, upra-

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

oprócz całkowitego materjału naukowego, tematy
z 5-ciu głownych przedmiotów do opracowania, a podczas egza*
minów kollokwjalnych korzystają z wycieczek geograficznych, oraz
z nauki czytania map. i

Na kursach „Wiedza* wykładają najwybitniejsze siły fachowe |
szkół średnich
uczniów(-enic) kursów zbiorowych, oraz ko-

respondencyjnych, gabinet przyrodniczy i geograficzno geologiczny,
jak również bogata bibljoteka podręczników.

| Żądać bezpłatnychp _A06k

  
  

    

 

  Radjo- LAKNNOWANE[ aparaty

Wilno, Wileńska 24[LETNI "z"
paratów radjowych na dogodnych warunkach.

Lakład Jubilersko - Zegarmistrzowski
K. GORZUCHOWSKIEGO

Ul. Zamkowa 9.
SPRZEDAŻ

oraz

SOLIDNA
naprawa

Zegarków i Biżuterji. —100

 

Ogłoszenie.
Państwowa Szkoła Techniczna im. Marszał-

ka Józefa Piłsudskiego w Wilnie powiadamia, że
niedziela wywiadowcza odbędzie się 9 lutego b. r.
o godz. 12 m. 30, na którą zaprasza wszystkich
rodziców i opiekunów uczniów Szkoły. 282—s0

 

KAŻDY CZYTELNIK „Dziennika Wileńskiego"
powinien wykorzystać tę okazję:

Firma nasza znajdująca się w Łodzi I posla-
dająca towary z pierwszego żródła daje możność
mieszkańcom oddzlonym od centrum przemysło
wego otrzymania wszelkich towarów manufaktu-
rowych oraz pończoszniczych po cenach najniż-
szych fabrycznych.

Jako rerl+mę wysyła F ma „Wygodpel* cały
kemplet (plerwszorzędnych) towarów o bprz*ko-
nanie ich dobrociInizkich cen TYLKOZA43 ZŁ.
a mianowicie: 17 mtr. płótna w bardzo dobrym
gatunku, 1 obrus biały żakardowy w bardz  dob-
rym gatunku lub kolorowy w najładniejszych de-
seniach, 1 prześcieradło 2 mtr. w najlepszym ga-
tunku, 1 ręcznik żakardowy w ładnych deseniach,
2 ręczniki kuchenne, 3 pary skarpetek cwerowa-
nych mocnych lub 1 parę pończoch jedwabistych,
3 chusteczki batystowe do nosa, 1 krawat jed-
wabny w najmodniejszych kolorach i deseniach.

Korzystajcie więc z okazji bo to wszystko
przez krótki czas, wysyłamy tylko ZA 43 ZŁ po
otrzymaniu listownego zamówienia (płaci się przy
odbiorze na poczcie).

UWAGA: Kupujący nie nie ryzykuje, gdyż o
ile tower się nie podoba przyjmujemy z powro-
tem, a zaś pieniądze zwrac my.

Przy k-żdem zamówieniu płaci się 3,50 gr.
Jako opłata pocztowa i koszta opakowania.

Zamówienie adresować:
Firma „WYGODPOL* Łódź, Piotrkowska 82.

Na żądanie wysył:my bezpłatne cenniki.
P. P. Posladamy na składzie kołdry watowe

w różnych kolorach z bielej waty z dobrym
wierzchniem okryciem satynowym z obydwóch
stron o pełnej szerokości i długości 22 zł t 27zł

789 D

 

   
  

Magazynie Ostatnich Nowości

  ska i męska.

nie z rabatem 50 proc.

 

      

 
 

 

8ir0

PIEŻ, ŁYSIENIE

| M. DE

| Swędzenie ciała oraz wszelkiego rodzaju wy

| suwający wady naskórka tak u dorosłych jak

 

NAJLEPSZY -
WĘGIEL Po

oncernu „PROGRES”
oraz koks wagonowo i od jednej tonny
w szczelnie zamkniętych | zaplombowanych

wozach
_dostarcze Przedstawicjelstwo Handlowa- Przemysłowa

U L egzystuje
od r. 1890

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

-00
 

rzuty skėrne usuwa

KREM LAIN-AGE
(z Kogutkiem)

Jest to Idealny, nieszkodliwy kosmetyk, u-

—300  lu dzieci. R. M. Sp: W Nr. 5338.

FABRYKA MASZYN

 

usuwa Pończoszniczo- PRACA
„Esencja CHINOWO-CHMIELOWA" ; kasnis 2

i „Mydio CHINOWO-CHMIELOWE“ poleca maszyny najtaniej 4

z (Kogutkiem). Sprzedają apteki, składy e. > me: Lady h siol
ińebi arszawa, luzyczn in -apiaczne, Główny aklad Apteka | || L Kuinti „Ašva“| Yeayy

"Wydz. Zdr. Dub NC 154, 36045 — wienia, przeródkąci sło”
 

 

 
 

jenie fortepianów pianin
fisharmonij i innych mu-

 

 

HI L pe
SZNURY, SZPAGAT, LINY KONOPNE ui US zycznych. instrumentów. tów. O

= W. TOMASZEWSKIEGO Z Portowa 14. 780—0
i MANILOWE, WOJLOKI do BUDOWY|= byta S-ka S. Sienkiewicza = KTAWEGWA pacokają igi

z = i r o handlowca

| POENONONTÓW tola sł. R bramalą iprzyjmujęrear EE waEw tie BradKe aro
Ss. RABINOWICZA = sj Wowiiczuriami |300 sale balowe Ž siebie 5Wiadomość =BI,

Wilno, W. Stefańska 3 "= Ceny dostępne | las=ujan, Poeleela!w. 4. Gtbowakiegoou. dar
SAS Oso ŽIAAAAEA: 1555—0 barska I. 8270

Wydawca: ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI. BADA Dilskarnia „DziennikaWileńskiego”, ul. Mostowa 1.

Rasputin A. Malikow, Cesarzowa Diana Karrenne, Dama dworu Natalja Lisienko, Ks. Jusupow
Wszechświatowy sukces.

 

Najszlachetniejszy dramat życiowy w 10 aktach.
artyści: H. B. Warner, Louis Wolheim, Nils

li Asther i Imogena Robertson. Film, który wzrusza do łez. Początek seansów o godzinie 5 w niedziele i święta o g. 4.

 

POSZUKUJEMY
organizatorów  posiada-
jących sztab subzastę-
pców do sprzedaży bar-
dzo korzystnych kombi-
nacyj losowych. Oferty:
Lwów, Skrytka poczto-
wa 283. 160—5

SS trzeźwy, sumien-
ny poszukuje posa-

dy za skromne wyna-
grodzenie na samocho-
dzie prywatnym, osobo-
wym, lub pėlcięžarowym,
ciężarowym. Chętnie wy-

 

jedzie na _ prowincję.
Adres w admin. Dzien.
Wil. 1528—5

ządca z długoletnią
praktyką oraz do-

bremi świadectwami i
poważnemi rekomenda-
cjami poszukuje posady
w majątkach większych
od 1 kwietnia. : Łaskawe
oferty proszę nadsyłać
do administracji Dzien.
Wil. dla A. B. 1543—0
 

Mona poszukuje
pracy, posiada pra-

ktykę i poważne refe-
rencje. W. Pohulanka
9—7. 1539—1
 

Ok- pomolog po-
szukuje posady w

większym majątku. Zna-
jomość wszystkich gałę-
zi ogrodnictwa i pszczel-
nictwa. Długoletnia pra-
ktyka w kraju i za gra-
nicą. Kocia 9, Ogrodnik.

1531—1

Rada energiczny, ka-
waler, zna gospo-

darstwo, posiada refe=
rencje, poszukuje posa-
dy ul. Garbarska 5—29
6—8 w. 1513—0

R ono z małą
rodziną, długoletnią

praktyką i dobremi refe-
rencjami, obznajmiony ze
wszystkiemi narzędziami
rolniczemi oprócz tra-
ktora poszukuje posady
od zaraz lub od 1 kwiet-
nia. St. Swięciany, ulica
Strunojska 35, Pietrzkie-
wicz. 1503—2

Poszukuję posady
gospodyni znam się na
gospodarstwie wiejskiem
mogę na wyjazd. Kalwa-
ryjska 35—1, Jadzewicz.

 

 

Potrzebna
dziewczyna mloda, zdro-
wa do dziecka i pomocy
w gospodarstwie. Ul. Wi-
wulskiego Ne 2a, m. 19
od 3 do 6. 1541—1

Chcesz otrzymać posadę?
Musisz ukończyć kursy
fachowe  korespon-
dencyjne prof. Sekuło-
wicza, Warszawa, Żóra-
wia 42-4. Kursy wyuczają
listownie: buchalterji, ra-
chunkowości kupieckiej,
korespondencji handlo-
wej, stenografji, nauk
handlu, prawa, Kaa
pisania na maszynach,
towaroznawstwa, angiel-
skiego, francuskiego,
niemieckiego, pisowni,
oraz gramatyki polskiej.
Po ukończeniu świadec-
two. Żądajcie prospek-

 

  

  

J ee ąseckiego (z
bemoroidalne >>V.aricol kogutkiem) u-
suwają ból, swędzenie, pieczenie, krwawienie,
zmniejszają guzy, żylaki —Sprzedają większeapteki,

  

  

 

PROSZEK

Chcąc nabyć proszki naszego wyrobu, należy przy

kupnie AKCEN'GOWAĆ i wyraźnie żądać ORY-
GINALNYCH proszków z „KOGUGKIEX'—
„MIGRENO - NEROOZIN" GĄSECKIEGO,
znanych od lat trzydziestu. Zwracajcie uwagę i od-
rzucajcie UPORCZYWIE POLGECANĆ naślado-

wnictwa w podobnem do naszego opakowania.

Obwieszczenie.
Magistrat m. Wilna podaje do wia-

domości publicznej, że wymiar podatku
od lokali na rok 1930 został ukończony i
nakazy płatnicze na podatek łen zostały
rozesłane.

Wobec tego wszystkie osoby fizyczne i
prawne, które dla jakichbądź powodów na-
kazów płatniczych na podatek od lokali
na 1930 r. dotychczas nie otrzymały—win-
ny zgłosić się do Magistratu m. Wilna
(ul. Dominikańska Nr. 2, Wydział Podat-
kowy) w celu ich otrzymania.
Wilno, dn. 4.11 1930 r.

Magistrat m. Wilna.

79

  

   
  

      

 

   

 

  
  

  

 

Kupno Oszczędności
swoje złoie i dolary u-
lokuj na 13 proc. rocz-
nie. Gotowka twoja jest
zabezpieczona złotem,

Sprzedaż

SER litewski tłu- srebrem i drogiemi. ka-
sty na główki ki- mieniami. LOMBARD
lo 3.40. SER pol- Plac Katedralny, Blsku-
sko - szwajcarski
kilo 5 zł. SZYNKI
suche do jedzenia
na surowo kilo 6.20
KAPUSTA kiszona
z majątku (.S.B.
kilo 30 gr. poleca

fir- s 21,5

ma LWiedryński
Wileńska 28

tel. 1224.

pia 12. Wydaje pożyczki
pod zastaw złota, sre-
bra, bryłantów,futrłt. d.

71—40

 

TYLKO solidnie i a-
bsolutnie pewnie lo-
kujemy wszelkie o-
szczędności na opro-
centowanie  Wilen-
skie Biuro Komiso-
wo-Handlowe Mickie-

1wicza 21, tel. 152,

SOLIDNIE
lokujemy gotówkę w
kaźdej walucie pod
mocne gwarancje.

Dom H-K. „Zachęta'*
Mickiewicza 1, tel.

9—05. 38—s0

    

  

DZIAŁKĘ
ziemi 15 hektarów o
dobrej pszennej gle-
bie z domem miesz-
kalnym i budynkami
gospodarczemi sprze-

a - damy a waż do-
eda- rów.

B się Restauracja DomH-K. „Zachęta'*
załem urządzeniemi
dx bilardy do sprze-
daą ulica Wielka Nr. 8
Siiewicz. 0

dom murowany przy ul.
bryczka i sanki W. Stefańskiej 30. 1546

Na sprzedania Bi- ——

PARCELE

Mickiewicza 1, tel.
9—05. 39—s0-

Do sprzedania

 

 

 

skia 12—3. 1537—0
 

   

 

  

z majątku o pszennej
PIANI- glebie 2 kli od SE kol.

do sprzedania na dogo-
ao NA i dnych warunkach Wileń-

FORTE-| skie Biuro Komisowo-
PIANY.| Handlowe Mickiewicza 2!

tel. 152. 31—s1
šwiatowej sławy
Arnold Fibiger“

 

Niebywały procent.

 

STARA WIEŚ
PIĘKNE PARCELE LEŚNE
są zaraz do nabycia pomiędzy Otwockiem

a Celestynowem.
iKomunikacja dogodną.

Stacja kolei na miejscu w lesie.
Starodrzew do 100 lat. — Działki wszystkie

zalesione od 750 m* do 3000 m*.
Sprzedaż na raty.

Zgłoszenia i informacje:

Główny Zarząd Ordynacji Zamojskiej
Dział Parcelacji:

Warszawa: Żabia 4, tel. 2—89.

3091-14 ol 2-ej—7-.

DKALE |

leyel, Bechstein,
Bethner, Drygas,
šommerfeld etc.

K DĄBROWSKA.
ULNO, ul. Nie-
Jiecka 3, m. 6.
Śrzedaż i wyna-

cie. _17—s8

    

  

 

       

sprzedania  Wie-
deński czarny

mebli „Thone-

D:
gattur
ta"jlica Zarzecze Nr. 14

1510—0m.

 

Żrawiny i grzyby
kilkwagonów razem lub
częśowo sprzedamy na
dogtnych warunkach.

j Wilefkie Biuro Komiso-
wo-H'dlowe, Mickiewi-
cza Ż'tel. 152. 30—0

Fianino
do sfzedania. Pańska 8,
m. 2. Bliższe szczegóły
od 12-3. 1551—0

Letter
Irlandz. brązowy 5 mie-
sięczny do sprzedania.
Dobrocinna 6—1 od

1559—0

 

Dwa miesięcznie, 24 rocz-
nie. Od 1000 miesięcz-
nie 20 zł. procentu, rocz-
nie 240 zł. Żaden bank
tyle nie płaci. Przyjmę
udziałowców chrześcijan.
Udziały od 500 złotych
wzwyż. Kapitał zagwa-

» rantowany. Oferty skła-
dać do Dziennika dla
„Udzialy“. 1540—s0

Jest do odstąpienia
lub wydzierżawienia w
całości lub częściowo po-
siadłość  przemyslowo-
handlowa w mieście: Głę-
bokiem, ogólnej powie-
rzchni około dwóch hek-
tarów z własną normal-
ną bocznicą kolejowąi
magazynami. Warunki b.
przystępne. Wiadomość:
Wileńskie Biuro Koml-
sowo-Handlowe, Mickie-
wicza 21, tel. 152, lub u
notarjusza na miejscu.

Mieszkania L
i pokoje

do wynajęcia ul. Kró- |

 

POKÓJ z całkowitem
utrzymaniem dla jed-
nej lub dwóch osób

lewska 6—4. 0
 TTTrowne biuralistka, ; = =

maszynistka  poszu-
kuje posady. Może zło- LEKARZE |

žyč kaucję. Adres w Ad-m
ministracji lub tei. 14-67. .o is126 Dr Blumowicz

Choroby weneryczne
SYFILIS i skórne

ul. WIELKA 21 (Tel. 921).RÓŻNE
Od 9—1 i 3—8.

Za 100 dolarów ai
pożyczki ||, LEDN GNSDERÓ

na procent ustawowy
Choroby Weneryczne,

syfllis, skórne.
wiieńska 3.

dam na własność: RADJO
4 lampowe wartości 500
zł, bibliotekę (książki) i Es i
oraz inne przedmioty i SPE a o
należności do 5000 Zl. „L meme T 22
Oferty do Dz. Wil. Do- D-r.KENIGSBERG
minikańska 4 dla T. H. choroby weneryczne i

1523—0 skórne powrócił i wzno-
W ARE al wił przyjęcia chorych, od

Listy ma LilWę 9—12 i 4 — 8. Micklewi-
i Mak cza 4, tel. 10—90. 79—0

przesyła szybko i aku- .
ratnie biuro: L. Taic, Ry- DOKTOR
ga Postfoch Ne 511. Na .

odpowiedź załączyć zna- |Leldogitų

.

   

   
  

 

czek pocztowy na 50 gr.
714—s1

| chor. WENERYCZNE
D odebrania pies |MOCZOPŁ. SKÓRNE

„Skarb“.  Uniwersy- DIATERMJA
tdcka 2, sklep Pawłowi- RU
czówny. 1553—0| KOBIETA-LEKARZ

Di. ELDOWICZOWA
KOBIECE chor. dró:
MOCZ. WENERYCZNI
prz. 12—2 i od 4—6

ul. Mickiewicza 24

pianina pierwszorzęd-
nych fabryk sprze-

daję na dogodnych wa-
runkach. Kijowska 4—10.

1562—1    
Telefon_Nr. 277.

Doktor medycyny-

Marja Laknerowa „ki LILA3 hor. weneryczne, A
Przyjmuje od godz. 9 do r filis i skórne m
7 w., Kasztanowa 7 m.5. Słońcegórskie, Diatermja

WZP69 Sollux

 

Lekarze-
Dentyści.

ciepłe o wynajęcia
ul. Krė:wska 6—4.

L(KAL
(dužy such, pokėj, kuch-

 

nia po gint. remoncie,
woda, elętryczność za-
raz do  dstąpienia, z
urządzen. klepowem lub
bez—nada; się na sklep

lub
mieszkanie Portowa 8,

1535—0

przedstawiielstwo

m. 4.

czarnia.
nistracji.

 

sprzeania z

  

sprzeania w N.-Wi-

Giraże * | Do.

po-
wodu vyjażdu mle-

Ares w Admi-
1549—0

wynajęcia mały,
meblowany pokój

ze wszystkiemi WZSORA
mi Pańska 4, m. 5.

1509—0

D: wynajęcia mieszka-
nie 3pokojowe z kuch-

nią i przedpokojem. Sa-
pieżyńska 111 róg ul.
Sióstr Miłosierdzia. 1497-0

poszucie się pokoju
umeblowanego z wy-

godami i oddzielnem wej-
ściem. Oferty Mostowa 1
Drukarnia. 7162—s0

Na wolne
mieszkania

przyjmujemy zgłoszenia
bezpłatne. od właścicieli

  

 

lejce kawiarnia z domów dla solidnych lo-
calem urzągeniem i wy- katorów. Wileńskie Biu-
szynkiem pfa. Dowiedz. ro Komisowo-Handlowe,
w Wilnie, Końska 4
m. 3.

Spraw;
maj.tkowe

L.

  
Na pierws:orzędne
zabezpieczinie po
szukujemy* gotówk
w
Wileńskie biuro Ko
misowo -Hindlowe

Mickiewicza: 21, te
lefon 152.

 

FOLWARK pod Wil
nem, ladnie položony
przestrzeni 70ha, zla
dnemi zabudowania-

1544—0

rėžnych sumach

152.
32—1

Pokój
dla samotnego do wy-
najęcia. Ludwisarska 1-12

1550—0
Iiwa ini

poksį do wynajęcia z
- osobnem wejściem,
jw cenie 50 zł. mie-
sięcznie. UI. Dąbrowskie-
„go, d. 10, m. 1.. 1558—0

„ Mickiewicza 21, tel.

 

- ładne pokoje  umeblo-
1 wane do wynajęcia. Mic-

kiewicza 31, m. 4, od

1—5 po _poł.' 1547—0

Mieszkanie
4-pokojowe z kuchnią,
i elektrycznością do wy-
najęcia. Finna 3b u do-

mi sprzedam za 5,000 zorcy od 17—19. 808—0
dol. „Wileńskie VODRSTWZEZWKZSZEZWCYA
Komisowo -Handlowe Na wystawie” samocho-
Mickiewicza21,tel.152 dowej.
 

„ MICKIEWICZA 12, róg
Tatarskiej 9 — 2 i 5—g,
5 32—4

= r. Sz. Bernsztejn
LEKARZ-DENTYSTA Choroby skórne, =»
R. GORDON  neryczne i moczo-

wznowiła przyjęcia cho- płciowe.
rych. — Przyjmuje od Mickiewicza 28, m. 5
godz. 10—2 i 4—7 w. od9—1iod4—g8 PP.
Ul. Trocka 9, m. 10. —0 13—s3

Do Sążni z lasem zi
2800 zlot.

— Tak, ten samochód
sprzedania plac 120 by mi się przydał.

a _ Szkoda, że właśnie
przy ul. $0- wczoraj kupiłem abona-

snowej (Zwierzyniec) do- ment na dziesięć prze-
wledzieć sję Konarskie- jazdów

81.
Redaktor odpowiedzialny: KAZIMIERZ HAŁABURDA,

tramwajowych,
— 1 lub Sosnowa inaczej byłbym go z pe-

1534—0 wnogcią sobie kupił.


